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Drammen 2011

Menighetsstaben

Velkommen til gudstjenester og konserter i
Bragernes kirke.
Tidebønner i Bragernes kirke
Tirsdagskvarter

Hver tirsdag kl. 12.00 – 12.15 er det
middagsbønn i kirken.
Prost Øystein Magelssen
magelssen@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 13

Morgenbønn

Sokneprest kristin fæhn
fehn@drammen.kirken.no
Mobil: 92 26 23 83

Hver onsdag kl. 8.15 – 8.30 er
det morgenbønn i kirken. Noen
onsdager utvides dette til en
morgenmesse (med nattverd) og
varer da noe lenger.

Alle er velkommen til å delta!

Kirken er åpen fra tirsdag til fredag kl. 12 – 13.
Kapellan per erik brodal
brodal@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 82

Kantor
Beate Strømme Fevang
bfevang@drammen.kirken.no
Mobil: 90 56 70 55

Kantor Jørn Fevang
jfevang@drammen.kirkenr.no
Mobil: 97 56 67 62

et år med store kontraster
Det har vært mye å feire, og mye å glede seg over dette året. Vi
avrunder jubileumsåret på side 10 og 11, – uten å glemme at mange er
berørt av tragedien som rammet landet på s lutten av sommeren.

Kantor Anders E. Dahl
dahl@drammen.kirken.no
Privat tlf. 97 65 47 72
PERMISJON

Sorgen og gleden de vandrer til hope,
Lykke og ulykke ganger på rad.
Medgang og motgang hverandre tilrope,
Solskinn og skyer de følges og ad.
Jorderiks gull
Er prektig muld,
Himlen er ene av salighet full.
       Thomas Kingo, 1634–1703

Kirkepostens lesere ønskes en
gledelig jul og et velsignet nytt år!
Menighetspedagog
Eva Brekke Voss
voss@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 89
Mobil: 91 18 27 98

Kirketjener
Bent A. MØLLER
moller@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 88

En stor takk til alle våre lesere
som har gitt en gave i løpet av året 2011.
Husk å ta en titt på nettsidene:
www.drammen.kirken.no/bragernes
Bragernes menighet er også å finne på Facebook.

DEN NORSKE KIRKE
Bragernes menighet
Edel Merete Aune
Diakon
aune@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 84

Ingeborg Danbolt Drange
Trosopplæringsleder
drange@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 92
Mobil 900 88 407

Ingvild Køhn Malmbekk
Kantor
malmbekk@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 87

Bragernes menighet, Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Tlf. 32 98 91 80, telefaks 32 98 91 81.
Menighetskontoret er betjent mandag til fredag kl. 8–15.
Café Album, Albumsgate 8, tlf. 32 83 58 19
Mandag til fredag fra kl. 8.30 – 14.30.
Fot- og hårpleie, tlf. 32 83 19 15. Fotpleie tirsdager og torsdager.
Hårpleie onsdager og fredager.
(Direktetlf. fotpleie 97 72 23 26, frisør 45 26 07 01.)

Hanna Moen – Anne Grethe Johansen – Anny Getz –
Frivillige medarbeidere på kontoret.

Kirkekontoret – Fellesrådets administrasjon
Bragernes torg 6, 3017 Drammen, tlf. 32 98 91 00.
Åpent mandag – fredag 8–15, torsdag 8–17.

Per Erik Brodal - kapellan

Adventstanker

Vi går i disse dager inn i adventstiden. Denne tiden før
jul som vi alle, på ulike måter, har et forhold til. Noen
begynner å merke stresset: det er alle kakene som skal
bakes, julegavene som skal være på plass, julekortene
som skal skrives, selskaper som skal holdes... Andre
gleder seg og ser med forventning på det som ligger
der fremme i horisonten om noen få uker: julehøytid
med familie, god mat, gaver og god stemning. For
andre igjen er adventstiden en konstant påminnelse
om ting som ikke er så lett å bære: den vi var så utrolig
glad i og som vi alltid har feiret jul sammen med,
men som ikke er der lenger. Fortvilelsen over å ikke få
endene til å møtes, ikke kunne følge opp kjøpepresset,
slik at barna kan troppe opp på skolen på nyåret med
en skryteliste over alle de flotte gavene. Det er alle de
barna som gruer seg til julaften, fordi det mamma eller
pappa heller ikke denne kvelden klarer å holde seg på
matta i forhold til alkoholen. Advent er en sammensatt
tid.

enda et nummer av =Drammen, selv om jeg allerede
har et eksemplar liggende hjemme. Eller kanskje vi
også kunne driste oss til å invitere noen som sitter
alene eller en familie som ikke har det så greit hjem
til julefeiring? Og ikke bli overrasket om du gjennom
dette opplever å få så mye mer igjen.
Advent kommer av det latinske Adventus Domini (Her
rens komme). Det er Han vi venter på, Jesus Kristus,
annerledeskongen. Han som sier om seg selv: Han
har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de
arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut
frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker.
Jeg skal rope ut et nådens år fra Herren (Jes. 61).
Med ønske om et godt nytt kirkeår og en velsignet
adventstid for deg og dine medmennesker!

Jeg tenker at adventstiden handler om å se det store
i det lille. Det handler om å se Gud, hele verdens
skaper og opprettholder, selveste Kongen, i det lille
barnet i krybben. Det handler om å se det store i møte
med menneskene du og jeg møter i adventstiden.
Se at de små vennlig handlingene vi kan gjøre mot
hverandre kan bety så uendelig mye. Tenk om vi i
denne adventstiden kunne sette av litt mindre tid til
heseblesende shopping og huslige sysler, og heller
forsøke å få øye på de menneskene vi møter. Kanskje
invitere naboen jeg knapt har snakket med inn på en
kopp kaffe. Kanskje ta den telefonen jeg vet jeg skulle
ha tatt, til noen som setter pris på det. Kanskje kjøpe

Julegaver som varmer
Advent og jul er i stor grad blitt en kjøpefest. Kanskje skulle
du tenke alternativt om julegavene i år? Det finnes mange
andre muligheter enn å kjøpe gavene i butikken. Du kan
lage noe selv (kaker, syltetøy, forming, gjenbruke gamle
ting).
En annen mulighet er å gi en gave som både gleder den du
gir den til og hjelper noen som trenger det. Tre organisa
sjoner vi samarbeider med tilbyr slike gaver:

Slike julegaver varmer den du gir det til, hjelper andre og
belaster miljøet mindre enn andre gaver.
Vennlig hilsen Per Erik K. Brodal

Misjonsalliansen: www.misjonsalliansen.no
Kirkens Nødhjelp:
www.gaversomforandrerverden.no
Blå Kors: www.blagaver.no
På årets julemarked, 26. november i Bragernes menighets
hus, vil konfirmantene selge gavekort for de tre nevnte
organisasjonene. I tillegg kan gavekortene kjøpes på nettet.
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Han som delte tiden
Vi forbereder julen. Vi
pynter våre hjem, vi
sørger for julemat, vi
kjøper presanger, legger
til rette for familiehygge
og fritid. Vi skal ha fest!
Og vi gleder oss. Selv i
vårt overflodssamfunn
trenger vi denne festen.
Den representerer alt
det vi drømmer om på
det menneskelige plan.
Men er den ikke mer?
Den kristne jul er MER! Feiring med materiell overflod
er verken ubibelsk eller ukristelig; snarere det mot
satte: Jesus tegnet tilværelsen i det fullkomne Gudsrik
et nettopp som et festmåltid. Men hovedsaken i Jesu
skildring er likevel ikke maten. Det er Guds nærvær.
Slik er det også med den kristne jul. Det kan være en
trøst for alle som ikke klarer å virkeliggjøre den har
moniske, idylliske julefeiring, fordi virkeligheten ikke
er slik at det er mulig. Guds nærvær er ikke avhengig
av om våre liv lykkes. Heller motsatt: ”(Jeg bor) hos
den som er knust og nedbøyd i ånden.” (Jes 57,15)
Den kristne jul er feiringen av at Gud tok bolig blant
oss! Vi markerer i julen fødselen til ham som kom og
DELTE TIDEN.
Mange vil kunne si seg enig i at virkningene av fortel
lingene om Jesu liv er makeløse. Ingen har satt slike
spor etter seg i vår historie som dem. Den kristne tro
vil si det annerledes: Virkningene av Jesu liv, død og
oppstandelse er makeløse. Ingen setter slike spor i

historien som Han, den levende Herre, fremdeles gjør.
For alle er det et historisk faktum at han delte tiden
i to. Ingen annen begivenhet har slått igjennom som
tidsdeler: Vi teller fra år null; alt som hender plasseres i
tid i antall år før eller etter Kristus. Noen steder kan vi
se at noen i stedet skriver f.v.t., dvs. før vår tidsregning.
Like fullt; vår tidsregning står der. Og er et vitnesbyrd
om hvor viktig hans fødsel har blitt ansett å være.
Sett utenfra er dette kanskje ikke mer enn en virkning
av hvilken kultur som har hatt definisjonsmakten.
Sett innenfra, fra vår kristne tro selv, er det et talende
uttrykk for den dype sannhet at Jesus satte det
avgjørende, dypeste spor i menneskenes historie ved å
komme til oss. Med ham kom Gud til oss. Han endret
våre kår på det dypeste plan: Han gjorde opp for vårt
gudsopprør; han skapte forsoning mellom Gud og
mennesker, han tok vår skyld på seg. Han ga oss håp;
han viste seg å være dødens overmann. Slik delte han
tiden inn i et ”før” og et ”etter”.
Han delte tiden med oss ved at Han delte våre kår.
Bildet av freden i den idylliske Betlehemsstallen slår
fort sprekker. I sine første dager ble han truet på livet.
Det endte med at han ble tatt av dage.
Nei, det endte ikke der! Det endte med oppstandelsen
fra de døde. Den hendelsen forklarer hvorfor Jesus
kom: Han delte tiden med oss, for at vi skal få dele
evigheten med ham. Selv sa han det slik: ”Hver den
som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.” (Joh.
11,26)
Det gir grunn til ekte juleglede! Velsignet jul!

Laila Riksaasen Dahl – Tunsberg biskop

Biskopen på visitas
Biskop Laila Riksaasen Dahl er på visitas i Bragernes
menighet dagene 22.–27. november. En viktig opp
gave for en biskop er å føre tilsyn med menighetene
og deres medarbeidere. Et godt redskap for et slikt
tilsyn er besøk (visitas) i menighetene og samtale
med dem som har ansvar og tjeneste der.
Visitasprogrammet spenner over et bredt spekter
av oppgaver og avsluttes med at biskopen åpner
Adventfestivalen i Bragernes kirke søndag kveld, den
27. november.

Fra innvielsen av kororgelet i Bragernes kirke 15.3 2009.
Foto: Bent A. Møller

Samme formiddag, 1. søndag i advent, feires høyme
sse der biskopen selv vil holde dagens p
 reken. Dette
er anledningen for ”alle og enhver” til å delta på
visitasen. Umiddelbart etter gudstjenestens slutt,
vil biskopen holde sitt visitasforedrag, der hun vil

oppsummere sine inntrykk av Bragernes menighet
og det hun har erfart gjennom besøket og gi både
menigheten og dens ledere råd for veien videre.
Kristin Fæhn, sokneprest
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Ny oversettelse av Bibelen!
19. oktober forelå hele Bibelen i ny oversettelse.
Det har tatt elleve år å oversette hele Bibelen. Man har
igjen gått tilbake til grunntekstene hebraisk og gresk og
vurdert hvordan ord og uttrykk best skal formuleres i
vår tid, for nye generasjoner. Og det er mange hensyn å
ta, både historisk, teologisk og litterært. Mange personer
har vært med som rådgivere, bl.a. Jon Fosse, Paal-Helge
Haugen og Karl Ove Knausgård. Det er blitt mange små
endringer, ingen store, sier de som har ansvar for overset
telsen. Men kanskje vil noen mene det ikke er tilfelle når vi
ser Fadervår i ny drakt.
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.
Denne ordlyden vil vi ta i bruk i gudstjenestene, men
i andre sammenhenger vil dagens ordlyd brukes inntil
videre. Ved andakter på sykehjemmene holder vi oss til
oversettelsen av 1930.
Vi anbefaler dem som har mulighet, å gå inn på
www.bibelen.no og se på den nye oversettelsen.
Se for eksempel på Juleevangeliet i Lukas 2,1-14.

Den nye Bibelen er å få kjøpt hos alle bokhandlere. Den vil
bli tatt i bruk i kirkens gudstjenester fra 1. søndag i advent.
Kristin Fæhn

Det nye testamentet leses i sin helhet i
Bragernes kirke!
For å feire at Bibelen har kommet i ny oversettelse
vil hele Det nye testamentet, i den nye overset
telsen, bli lest høyt i kirken i løpet av våren. Dette
skjer på de lørdagene det er orgelhalvtimer.
Det er orgelhalvtimer hver lørdag fra og med 4.
februar til og med 28. april med unntak av 24. mars
og påskeaften 7. april. Det leses disse dagene fra
kl. 12.00 – 12.55, deretter er det orgelmusikk fra
klokken 13.00 – 13.30, og det leses igjen fra kl.
13.40 – 14.30
Jørn Fevang

Ny ordning for gudstjenesten! – «Sammen for Guds ansikt»
Samtidig med at den nye Bibelen tas i bruk, vil også
gudstjenestens ordning få noen endringer. Dette
fornyelsesarbeidet har skjedd parallelt med Bibel
oversettelsen, samtidig med arbeidet med ny salme
bok. Men salmeboken vil foreligge først i 2013.
I Bragernes kirke er noen av de nye forslagene i
liturgien allerede tatt i bruk, så endringene vil ikke
oppleves så store. Det kommer eksempelvis en ny
bønn inn ved starten av gudstjenesten, før synds
bekjennelsen. Menigheten skal nå sitte under de to
første tekstlesningene. Ellers er det mange min
dre endringer som et eget gudstjenesteutvalg har
arbeidet med. Den nye ordningen tas i bruk
1. søndag i advent, samtidig med at biskop Laila
gjester kirken på sin visitas i soknet.

De største forandringene vil man nok oppleve i
forhold til dåpshandlingen. Her vil det uttrykkes
glede og takk over barnet som er født og som nå
tas imot av Gud i dåpen. Dåpshandlingens første
del vil konsentrere seg om dåpen og troen og selve
dåpen. Etter at barnet er døpt følger det som handler
om livet i dåpen. Her kommer bl.a. ordene rettet til
foreldre og faddere.
Vi ser fram til å ta i bruk de nye ordningene i
Bragernes kirke og feire gudstjeneste ”sammen for
Guds ansikt”.
Kristin Fæhn
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Tre nye medarbeider har begynt i Bragernes menighet i høst.
Kirkeposten har bedt dem om å fortelle litt om seg selv og
arbeidsoppgavene fremover:
Edel Merete Aune, diakon

Født i Trondheim i 1976. Vokst opp på Byneset. Bodde noen år på
Stjørdal i Nord-Trøndelag. Bodde ett år i Paris. Har bodd i Oslo siden
2005. Studerte musikk ved Konservatoriet i Trondheim. Utdannet
sosionom fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Utdannet diakon fra
Diakonhjemmet. Kristendom fra Høgskulen i Volda. Diakoniarbeider
i Meråker menighet i Nord-Trøndelag (99-04). Diakon i Furuset me
nighet i Groruddalen i Oslo (05-11). Nygift, med Christen. Bor på For
nebu, Bærum. Fritidssysler: Sang og musikk. Synger i kor og spiller
bl.a. blokkfløyte. Glad i fjellturer.

Noen linjer om diakonitjenesten i Bragernes:

Guds kjærlighet til alle mennesker. Jeg er veldig glad for muligheten til
å jobbe som diakon i Bragernes menighet. Dette er en menighet med
en tydelig diakonal profil, og med mange diakonale medarbeidere.
Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med menigheten og til å møte
mennesker i alle livssituasjoner og aldersgrupper. Kirkens visjon for
diakontjenesten er: “Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det
skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.” Det er en flott visjon å
leve og jobbe etter, som vi alle kan la oss inspirere av! Sammen kan vi
gjøre menigheten diakonal, og synliggjøre Guds kjærlighet!

Ingeborg Danbolt Drange, trosopplæringsleder

34 år og nygift, nyinflytta til Drammen, Strømsø, nå i sommer. Verne
pleier og under utdanning til diakon. Født i Ecuador og misjonær
barn der i 8 år. Barndom i Kristiansand og har ellers bodd mange år
i Rogaland og 2 år i Oslo. Glad i barn og unge. Hobbyer: Foto, mat,
reising, bøker og film, dans m.m. (Se mer om trosopplæring på neste
side.)

Ingvild Køhn Malmbekk, kantor

Skal vikariere for Anders E. Dahl i 16 måneder. Utdannet kantor med
hovedfagseksamen fra Norges Musikkhøgskole. Har siden 1999 vært
ansatt i kantorstillinger av varierende størrelse, siste to år i Tangen
menighet her i Drammen. Har i og utenfor jobb spilt en rekke solo- og
kammerkonserter rundt om i landet både på orgel og piano. Er gift, har
to sønner på 4 og 6 år og er bosatt i Asker. Trives, etter seks uker i job
ben, veldig godt og ser frem til alt spennende som skjer videre fremover.
Foto nye medarbeidere:

Bent A. Møller

Hele fire nye medarbeidere ble
presentert i kirken søndag
18. september.
Fra ventre: Sokneprest Kristin Fæhn,
diakon Edel Merete Aune, trosopplæringsleder Ingeborg Danbolt Drange,
kirketjener Bent A. Møller og kantor
Ingvild Køhn Malmbekk.
Foto: Bjørg Evensen
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Gud gir – vi deler!!
I høst har Bragernes menighet
fått statlige midler til trosopp
læringen. Det betyr at vi er i gang
med å utvide trosopplærings
tilbudet for alle 0-18 åringer i vår
menighet. Sammen med foreldre
og faddere skal vi la barna som
er døpt bli kjent med den kristne
troen.
Å være med i denne reformen
betyr at vi skal følge en del ret
ningslinjer, blant annet å skrive
en plan for trosopplæring. Planskrivingen skal ta tre
år og sendes inn for godkjenning. Underveis starter
vi opp med nye tilbud for barn og unge. Det er et
mål at summen av alle tiltak skal komme opp i 315
timer for barn mellom 0 og 18 år. Vi har allerede flere
aktiviteter som Søndagsskolen, 4-årsklubb, kor m.m
Se www.drammen.kirken.no/bragernes vår for mer
informasjon. Det nye som vil skje hos oss er at vi skal
ha LysVåken og Kode B for 11- og 12-åringene, og
Tårnagenthelg for 8-åringene (se egen sak).
Hva betyr trosopplæring?
Det vil si at kirken står sammen med dere som forel
dre og faddere i å formidle kirkens budskap, og å
oppdra barna i kristen tro. Sammen legger vi til rette

for at barna vokser opp med et
forhold til Gud og Jesus, - noe
som er enda viktigere nå som
skolen ikke lenger har kristen
domsundervisning.
Barnogtro.no som en ressurs i
hverdagen
Barnogtro.no er en del av
trosopplæringsreformen i Den
Norske Kirke, og er opprettet for
Ill.: M. M. Malvin
å inspirere foreldre og faddere i
denne viktige oppgaven. Her kan
du få praktiske tips til hvordan formidle trosinnhold
på enkle og morsomme måter, - til både hverdager
og høytider.
Nå er vi altså i gang, og jeg er veldig glad for å bli
med på dette. Ta gjerne kontakt om du har innspill,
spørsmål eller vil være med som frivillig.
Gleder meg til samarbeid med foreldre, ansatte, og
frivillige, til å møte barna – og dele det Gud gir!
Hilsen Ingeborg Danbolt Drange
Nyansatt som trosopplæringsleder i Bragernes
drange@drammen.kirken.no
Tlf. 32 98 91 92

Alle 11-åringer inviteres til LysVåken 7 – 8. januar!
LysVåken går
av stabelen
på nyåret og
vi håper enda
flere blir med
denne gangen!
De som var med
i fjor var vilt begeistret sa det var morsomt og kult!
I Bragernes velger vi å ha LysVåken etter jul, siden
det er så mye som skjer hos oss i forbindelse med
Adventsfestivalen. I mange andre menigheter er det
LysVåken første helgen i advent.
LysVåken er et tiltak i trosopplæringsreformen og
handler om å være lys våkne for det som skjer rundt
oss. Vi skal være lys våkne for hverandre, for Gud og
for oss selv. Vi skal leke inne og ute, spise sammen,
forberede gudstjenesten og sove over i kirken. Dette
blir spennende og gøy!
Kode B – et dypdykk i Bibelen
Det vil komme et helt nytt breddearrangement i 2012
som kalles Kode B. Det er for 11- og 12-åringer, og

de skal få et dypdykk i Bibelen for å bli bedre kjent
med menneskene og historiene der. Dette lanseres
nasjonalt og vi er med!
Tanken er at LysVåken-barna og
andre 11- og 12-åringer skal møtes
etter skoletid på fredag 13. januar for
den første av fire samlinger. Tre sam
linger senere deltar de på Såmanns
søndagen 5. februar. Her vil det bli
lek, sang, aktiviteter, dans, film m.m.
Målet er at 11/12-åringene skal forstå
mer av hva kristendommen er og hva
vi egentlig tror på. Ofte faller denne gruppen mellom
to stoler. De er kanskje for store for søndagsskolen
og for små til tenåringsarbeidet.
Sett allerede av 7., 8., 13. januar og 5. februar, og vi
vil sende personlig invitasjon til alle 11- og 12-åring
er med mer informasjon og alle datoer.
Er det noen frivillige som har lyst til å bli med på
noe av dette? Ta kontakt!
Ingeborg D. Drange, trosopplæringsleder i Bragernes
menighet
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Adventsfestivalen 2011
25. november, Landfalløya kapell kl 20.00
Førfestivalkonsert: Mamas Garden. Frøydis Grorud
på saksofon og fløyte og Torbjørn Kvamme på piano.
26. november, kl. 10.30 – 15.00
Julemarked i Bragernes menighetshus.
27. november, kl. 11.00
Høymesse 1. søndag i advent! Bispevisitas.
Biskop Laila Riksaasen Dahl, menighetens prester.
J. S. Bach: Kantate nr. 61 Nun komm, der Heiden
Heiland. Bragernes kantori, sammensatt orkester,
Jorun Hermansen, sopran, Petter W. Moen, tenor
og Kjartan Hverven, baryton. Visitasforedrag ved
biskopen i kirken etter høymessen.
Kl. 19.00 Adventfestivalens åpningskonsert. Åpning
av Adventsfestivalen ved biskop Laila Riksaasen
Dahl. Bragernes kirkes guttekor, jentekor, ung
domskor. Marianne Willumsen, sang. Ingvild Køhn
Malmbekk, orgel, Beate Strømme Fevang, dir. og
Jørn Fevang, dir. Bill. kr. 200,- ved inng. og på menig
hetskontoret. Barn under 12 år fri entré.
30. november, kl. 19.00
Desemberstemninger Ole Edvard Antonsen og Maria
Solheim. Bill kr. 320,- eks. avgift på Billettservice.
Kl. 21.00. St. Laurentius katolske kirke. Gregoriansk
completorium (Kveldsbønn ) Medl. Bragernes Kantori
1. desember, kl. 19.00, Kirkens Bymisjon
Gratiskonsert verdens internasjonale HIV/Aids-dag.
Fri entré.
3. desember,
kl. 17.00
Vinterbilder.
Alexander
Rybak, Anne
Vada, Dennis
Storhøi, Kjell
Harald Litangen,
Øystein Lund
Olafsen. Bill. kr.
295,- eks. avg.
på www.billettservice.no

Fra lysmesse i Bragernes kirke.		

Foto: Bent A. Møller

6. desember, kl. 19.00. Konsert Megabandet med
gjester. Bill. kr. 150,- ved inng.
Fjell kirke kl. 19.00: Prosjektkorets julekonsert.
Fri entré.
7. desember, kl. 21.00 St. Laurentius katolske
kirke. Gregoriansk completorium (kveldsbønn).
Medlemmer av Bragernes Kantori.
8. desember, kl. 18.30. Adventsgudstjeneste.
Drammen Rotary. Åpen for alle. Bragernes kirkes
jentekor, Beate Strømme Fevang, dir, Fri entré
10. desember, kl. 19.00. Konsert Angels in Harlem.
Harlem Singers. Bill. kr. 395,-. Via Billettservice.
11. desember, kl.11.00 Høymesse.
Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Jørn Fevang.
Kl. 17.00 Lysmesse for hele familien. Jente
aspirantkoret og gutteaspirantkoret. Kristin Fæhn,
Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang. Fri entré.
Kl. 19.00 Konsert med Drammens damekor.
Dirigent Eva Landro. Gjester: Sandvika Mandskor –
solister Marit Sehl og Eva Landro. Sokneprest Kristin
Fæhn. Fri entré.

4. desember, kl. 11.00 Noen må våke! En høymesse
hvor våre medmennesker står i sentrum. Ved konfir
mantene.
Kl. 19.00. Konsert Inger Lise Rypdal og Ole Paus.
Bill. kr. 320,- eks. avgift på www.billettservice.no
Skoger kirke kl. 19.00. Julekonsert ”O, helga natt”.
Koret Chorisma, dir. Victor Riakhin, solist Sverre Moe
(baryton) Entre kr. 100, barn og ungdom fri entré.
5. desember, kl. 19.00. St. Halvards Julekonsert.
Med elever fra 1. kl. musikk, dans, drama, 2. og 3. kl.
musikk sammen med lærere.
Bill. kr. 150,- ved inng. Barn under 12 år fri entré.
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Kulturskolen opptrer under Adventsfestivalen.
Foto: Bent A. Møller

12. desember kl. 19.00. The Carol service. Rev’d
Janet Heil og kapellan Per Erik Brodal. Fri entré.
Anglikansk julegudstjeneste.

20. desember, kl. 19.00. Julekonsert med Helene
Bøksle. Bill. Kr. 320,- eks avg. på
www.billettservice.no

13. desember, kl. 18.30. Konsert Drammen Kultur
skole. Fri entré.

23. desember, kl. 23.00. Julen synges inn! Midnatts
konsert lille julaften! Bragernes kirkes solist
ensemble. Jorun Hermansen, Marianne Willumsen,
Ingeborg Soot, Beate Strømme Fevang, Vidar
Hellkaas, Einar Skalstad, Kjartan Hverven. Birgitte
Stærnes, fiolin. Jørn Fevang. Ole Andreas Fevang.
Bill kr. 200,- ved inng.
Fjell kirke kl. 23.00. Musikalsk gudstjeneste.
Per Kristian Skalstad (fiolin), Julie og Aina Davidsen
(fløyte og saksofon), organist Galina Trintsoukova og
sokneprest Ivar Flaten.

14. desember, kl 18.15. Konsert Bragernes kirkes
guttekor. Solister fra koret. Marianne Willumsen,
Jørn Fevang, Fri entré.
Kl. 21. 00 St. Laurentius katolske kirke. Gregori
ansk completorium (kveldsbønn) Medlemmer av
Bragernes Kantori.
15. desember, kl. 19.00. Konsert Filadelfia Horn
orkester. Dir. Øivind Kielland-Bergum. Bill. Kr. 120,ved inng.
16. desember, kl. 19.00.
Internasjonal gospeljul i
Drammen. Drammen
International Gospel
choir. Cecilie Scilling,
solist. Bill. kr. 200,- barn
under 16 år kr. 100,ved inng.

Cecilie Scilling

17. desember, kl. 21.30.
Stille Natt! Hellige Natt!
Anita Skorgan, Mariann Aas Hansen og Rune Larsen
og Torstein Sødal. Musikere: Jon-Willy R
 ydningen,
Olav Torget og Ole-Kristen Zweidorff.
Bill. kr. 310,- eks avgift, via Billettservice, Posten,
7-Eleven og Narvesen. Usolgte bill. ved inng.
18. desember, kl. 11.00. Høymesse 4. søndag i
advent. Prost Øystein Magelssen og kantor Ingvild
Køhn Malmbekk.
Kl. 19.00, Adventskonsert. Drammens Mannskor og
Sylling sangkor, Buskerud storband og Drammen
trekkspillklubb. Lisa Schøne Johansen og Thor Inge
Falch. Bill. kr. 200,- ved inng.
19. desember, kl. 18.00. Adventskonsert.
Drammens Symfoniorkester og Sølvguttene.
Dir. Fredrik Otterstad. Bill. kr. 230,- ved inng.

Johann Sebastian Bach i høymessen
1. søndag i Advent
Første søndag i advent framføres Bachs kantate nr.
61 i høymessen av Bragernes kantori med solistene
Jorun Hermansen og Petter Moen. Sammensatt
orkester. Kantaten er et mesterstykke fra 1717, og
det er skrevet for høymesse på denne søndagen
i kirkeåret. Etter suksessen med h-mollmessen
tidligere i år kan vi glede oss til å fortsette prosjek
tene “stor Bach-musikk i høymessen”.

24. desember
Kl. 13.45. Julaftensgudstjeneste. Jentekorets
aspiranter.
Kl. 15.00. Julaftensgudstjeneste. Guttekoret og
guttekorets aspiranter. Trompetsolist. Sverre Moe,
solist.
Kl. 16.15. Julaftensgudstjeneste. Jentekoret og ung
domskoret. Messingblåsere. Sverre Moe, solist.
Kl. 14.00. Julaftensgudstjeneste i Landfalløya kapell.
Hver uke i Bragernes kirke:
Onsdager kl. 08.15, morgenbønn
Tirsdager kl. 12.00, Tirsdagskvarteret. Salmer,
lesning og musikk av J. S. Bach. Gregoriansk
sang.
Skolegudstjenester
21. desember kl. 18.00, Børresen skole
22. desember kl. 09.00, Bragernes skole
Dersom ikke annet er oppgitt, finner arrange
mentene sted i Bragernes kirke. Henvendelser og
spørsmål kan rettes til tlf 32 98 91 00
eller 32 98 91 80. Bestill
ing på Posten der dette er
angitt: 815 33 133.
www.billettservice.no
www.drammen.kirken.no/
bragernes

Adventsfestivalens åpningskonsert
Søndag 27. november kl. 19.00 åpnes årets advents
festival. Dette er festival nr. 18 i rekken. Det var i
1994 at Bjørg Evensen og Raag Rolfsen tok initiativet
til festivalen. Guttekoret, jentekoret og ungdomskoret
står for konserten. Festivalen åpnes av biskopen.
Dette er en konsert der menighetens store kormiljø
for barn og ungdom gir til beste av et rikholdig rep
ertoar. Vi håper riktig mange vil delta på denne store
begivenheten!
Marianne Willumsen, Inga Eeg-Henriksen, Beate
Strømme Fevang, Ingvild Køhn Malmbekk og Jørn
Fevang deltar i tillegg til mange solister fra korene.
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Glimt fra jubileumsåret 2011

Mange benyttet anledningen til å besøke kirkeutstillingen
etter den historiske gudstjenesten den 25.9.
Foto: Hildur K.Wilhelmsen.

Over: Bjørg Evensen deler minner fra kirkens 125-års
jubileum med tidligere kapellan i Bragernes, Raag Rolfsen.
Under: Prost em. Astrid Bjellebø Bayegan var invitert til
jubileumsfeiringen. Etter messen avla hun et besøk i den
historiske utstillingen i Vigselskapellet.
Begge foto: Hildur K.Wilhelmsen.

Leder for jubileumskomitéen, Kristin Fæhn og Bjørg
Evensen, ansvarlig for jubileumsutstillingen, smiler
fornøyd ved åpningen av utstillingen.
Foto: Sandberg DT

Fra paneldebatten i Menighetshuset den 22.9.
Geir Helljesen var en engasjert debattleder. I panelet fra
venstre: Prost Øystein Magelssen, kirkeverge Ivar Nygård,
politimester Christine Fossen og Tore D
 vergastein,
kulturrådgiver i Tunsberg bispedømme.
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Elever ved Bragernes skole har bidratt med flotte arbeider i
anledning kirkens 140-årsjubileum. De står utstilt fram til
nærmere jul. En stor takk til alle!

Historisk messe gjennom 140 år ble feiret den 25.9.11.
Prestene foreviget på kirketrappen etter messen. Fra venstre
sokneprest Kristin Fæhn i moderne prestedrakt; hvit alba med stola.
Videre prost Øystein Magelssen og kapellan Per Erik Brodal i g
 ammel
prestedrakt/prestekjole; samarie, med pipekrage. Foto: Hildur
K.Wilhelmsen. Over til høyre: Etter den historiske gudstjenesten den
25.9 ble Jørgen Moes innvielseshymne sunget. Deretter d
 eklamerte
Leif Hagen dikt til kirkens pris på kirketrappen. Foto: Hildur
K.Wilhelmsen. Til høyre: Prost Øystein Magelssen på prekestolen.

Øvrige foto forrige side:
Bjørg Evensen. Øvrige foto denne
siden: Bent A. Møller

Stor oppslutning om professor Trond
Berg Eriksens foredrag om glass
maleriene i kirken.

Barnas hjørne

Mens vi venter på Jesus! Det
er Jesus som skal komme til
oss! Julaften feirer vi bursda
Mens vi venter....
gen til Jesus. Men vi venter
Mens vi venter på snøen, på
også på at han skal komme
skøyteisen, på juleverkst
igjen! Selve navnet Jesus betyr
edet, på juleavslutningene,
”Herren frelser” og han kom til
på neste gang vi kan åpne
jorden for å frelse Israel – og
adventskalenderen.. Mens vi
oss! Derfor sang englene på
venter på jula, på den deilige
Betlehemsmarken; ”Ære være
julematen, på julegavene.. – en
Gud i det høyeste og fred på
kan fortsette i det uendelige. I
jorden blant mennesker som
november og desember er det
har Guds velbehag!” Og når vi
masse venting. I desember er Bildet er fra Fødselskirken i Betlehem
Foto: Ingeborg D. Drange har venta så lenge kan vi vel
det advent. Mange tror advent
også bli med å synge!
betyr å vente, men det betyr
ankomst. Altså noe som kommer. Hvem er det som
God adventstid!
kommer?
Ingeborg D. Drange
11

Resultatet av menighetsrådsvalget i Bragernes ble slik:
Faste medlemmer
Ellen Marie Theodorsen, Håvard R. Skarre, Morten Løberg
Strand, Eli-Sofie Thorne, Marit Bjørnstad Carlsen, Simon
Emiliano Jara, Jannicke Døvre, Ole Kristian Karlsen, PålAndré Lauritzen og Magne Bergland.
Varamedlemmer
Elin Stubberud, Ole Briseid, Inger Hoff, Inger Ragni Palm,
og Evelyn Lovise Hansen.

1. Simon Emiliano Jara, 33 år
2. Jannicke Døvre, 23 år
3. Ole Kristian Karlsen, 63 år
4. Pål-André Lauritzen, 41 år
5. Magne Bergland, 47 år
6. Elin Stubberud, 47 år
7. Ole Briseid, 67 år
8. Inger Hoff, 84 år
9. Inger Ragni Palm, 66 år
10. Evelyn Lovise Torbjørnsen Hansen, 69 år

Rådet har valgt leder, nestleder og sekretær for det
kommende år:
Ole Kristian Karlsen, leder
Eli-Sofie Thorne, nestleder
Pål-André Lauritzen, sekretær

Det nye menighetsrådet får denne sammensetning:
(De fem førstnevnte ble valgt for 4 år i 2009)

Bragernes menighets Julemarked
lørdag 26.11 kl. 10.30 – 15.00 i menighetshuset
Nytt av året er pent brukte barnebøker, leker og
rettferdige gaver. Bragernes menighet er en grønn
menighet, og på årets julemarked vil konfirman
tene s elge alternative julegaver basert på rettferdig
handel. Menighetens ulike grupper, i alle aldre,
stiller opp. Menighetsrådet vil selge pent brukte
barneleker og bøker. Søndagsskolen vil blant annet
ha en utlodning. Menighetspleien og arbeidsstuen
bidrar med flotte håndarbeider. Misjonsutvalget har
et bredt utvalg av bøker. I tillegg bidrar Landfalløya
kapell og Kirkeposten med utlodning. Jente- og
guttekorene kan friste med kaffe, hjemmebakte
kaker og vafler i kafeteriaen. Ungdomskoret stiller
opp med tombola med massevis av gevinster, og
det populære Juleverkstedet for barn arrangeres
av Aspirantkoret med hjelp fra store korjenter. Nytt
i år er at en gruppe jenter fra Ungdomskoret vil ha
fortellerstund for barn.
Vi håper at mange av våre lesere tar er tur innom. Ha
er hyggelig stund sammen med oss, lytt til korsang
og kos dere med noe fra kafeteriaen.

Vi ser deg, Herre Jesus,
som en av jordens små.
Din fødsel er et under
vi aldri kan forstå.
Men i et evig lovsangskor
forenes alle slekter.
Vi ser deg, barn og tror!

Hjertelig velkommen!
Vennlig hilsen Kaye Westeng,
Julemarkedskoordinator
NB! Sang av Aspirantkoret kl.11.30,
Jentekoret kl. 13.30 og Guttekoret kl.14.15.
Trekning kl.14.45.

Vår byrde vil du bære
Og ta vår tyngste vakt.
Du skal beseire mørket
med kjærlighetens makt.
Vi åpner oss for gledens ord!
Vi ser deg, barn, og hører
Guds hjerteslag på jord.

Ditt komme, Herre Jesus,
forvandler jordens natt
og bringer lys til mange
som føler seg forlatt.
Hjelp oss å gå i dine spor!
La verden se din godhet
Igjennom dem som tror.
NS nr. 71
Tekst: Svein Ellingsen
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VÅRE DÅPSBARN

NÅR DU MISTER NOEN DU ER GLAD I
Av sosionom Kirsti Henriksen, koordinator i
Sorg og Omsorg
Sorg er noe vi alle møter før eller siden i livet. Noen
er så heldige å ha et langt liv uten store tap, men dess
verre opplever mange å miste noen altfor tidlig. Noen
mister en ektefelle, et barn, ungdom eller andre som
står en nær, i sykdom, i ulykker eller selvmord.
Å gjennomleve en sorg er en lang prosess. Mange
klarer å komme videre ved hjelp av familie og venner,
men for mange er det godt å ta imot a nnen hjelp for å
unngå at sorgen blir sittende fast og hindrer evnen til å
komme videre i livet.
Sorg og Omsorg Drammen og Omegn er en frivil
lig organisasjon som holder til på Drammen Frivillig
sentral. Dette er et samarbeid mellom Den Norske

09.10.2011
09.10.2011
16.10.2011
16.10.2011
16.10.2011
16.10.2011
23.10.2011
23.10.2011
23.10.2011

Ingrid Victoria Bjerkedok Halvorsen
Mille Sofie Grimstad Weckhorst
Sebastian Jara
Karsten Nilsen Hafskjold
Sunniva Mork Hauge
Marcus Alexander Mehren
Sebastian Grøndal-Eeles
Gustav Fredrik Hoff-Sümer
Oliver Skjennum

Vigde
20.08.2011 Caroline Martina Dølen og Lars Zachariassen
20.08.2011 Aud Irene Andersen og Bjørn Wilhelmsen
20.08.2011 Maria Kristine Vedal og Martin Harold Fulford
27.08.2011 Siri Walde og Hans-Christian Moy
10.09.2011 Silje Flesjø Grønningsæter og Petter Østeby
24.09.2011	Tina Louise Knudsen Aass og Jacob
Ferdinand Bull
5.11.2011 Leivi Indiana Ramirez og Lars Martin Skeie

Kirke, Sykehuset Buskerud, Human-Etisk Forbund og
Drammen Kommune. Alle som henvender seg hit, vil
få tilbud om individuelle samtaler og etterhvert bli
med i en sorggruppe hvis de ønsker det. Mange opp
lever samholdet i en sorggruppe som veldig givende,
mens andre helst vil ha enkeltsamtaler.
Noen tror at det å ta imot hjelp, er et nederlag.
Noen har ikke krefter og mot til å ta kontakt. Men her
blir du møtt med forståelse, med taushetsplikt og en
god samtale. Tilbakemeldingene er mange om at det
hjelper. Om du er ung eller gammel, her er du alltid
velkommen til en prat.
Vi holder til på Drammen Frivilligsentral, Landfall
øya 78. Når du ringer tlf. 32 26 70 50 kommer du til
frivilligsentralen som formidler kontakt med koordina
tor i Sorg og Omsorg.

Vi er fagbutikken når det gjelder!
Lever din blåresept her og
få varene gratis hjemkjørt!
• Stomi
• Ufrivillig vannlating
• Kateter
• Brystproteser
• Diabetes
• Ernæring
• Sårutstyr
• Kompresjonsstrømper
• Støttebandasjer
• Hudpleie
• Sko

Tlf: 32 80 80 80
Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen

www.liergrafiske.no

11.09.2011
18.09.2011
18.09.2011
18.09.2011
18.09.2011
18.09.2011
25.09.2011
02.10.2011
02.10.2011

21.08.2011 Milla Augusta Tønnesen
Aasen
21.08.2011 Fanny Kristine Scheel
Bratterud
28.08.2011 Ludvig Berg Olsen
04.09.2011 Sophie Næslund
04.09.2011 Emma Sophie Falck-Bergan
Urberg
04.09.2011 Hayley Marie Reeve Young
04.09.2011 Theodor August Evensen
04.09.2011 Theo Alexander Young
Andersen
Sigurd Gillingsrød Warloff
Annabell Olsen Augestad
Matheo Lee-Brendsrud
Leah Dalheim Larsen
Fabian Flater-Spydevold
Maria Mironchik
Erik Eidskrem
Marius Gretland Hansen
Felix Skovborg-Sverreson
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Café Album

I Albumsgate 8 serveres det velsmakende mat til en
rimelig pris fra mandag til fredag.
Frokost fra kl. 8.30 – 10.30, kr. 30,-. Middag 
kl. 12.00 – 14.30, kr. 70,-. Hver dag er det enten
forrett eller dessert i tillegg til hovedretten.

Juletrefest for små og store arrangeres
søndag 8. januar. I menighetshuset etter
gudstjenesten, ca. kl. 12.15.

Konserter i Bragernes kirke vinteren 2012
Album Frisør

Dame – Herre – Barn

Orgelhalvtimen kl. 13.00 hver lørdag fra
4. februar til 28. april, unntatt 24. mars og
påskeaften 7. april.

Konsert i Landfalløya
kapell

Frisør Elisabeth Jensen ønsker nye og gamle
kunder velkommen! Onsdager og fredager.
Stikk innom eller bestill time på: 45 26 07 01.
Rimelige priser.

Christmas Carol Service
Alle er velkommen til årets Carol service i Bragernes
kirke mandag 12. desember kl.19.00 med påfølgende
kirkekaffe i menighetshuset. The Revd. Canon Janet
Heil forretter og Andrew Smith og medlemmer av
St. Edmunds kirkekor i Oslo deltar. Alt foregår på
engelsk og vi ser frem til å høre kjent tekster bli lest
og kjente julesanger sunget av dem som er tilstede.
En varm hilsen til alle!
Drammen Ladies Guild v/Kaye Westeng

Mamas Garden gir i år ut sin første
juleplate og åpner sin julekon
sertturné i Landfalløya kapell
25. nov. kl. 20.00. Med seg har
de Frøydis Grorud på saksofon
og fløyte og Torbjørn Kvamme på
piano. Mamas Garden
vil presentere endel
kjent og kjært julestoff,
men også flere helt
nye julesanger skrevet
for denne utgivelsen.
Mamas garanterer en
stemningsfull førjuls
kveld.
Billettpris er 200,- og
billetter selges ved inngangen.
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Velkommen til kirke!
Søndag 27. november, 1. søndag i adventstiden
Kl. 11.00: Høymesse med bispevisitas. Biskop Laila Riksaasen
Dahl og kirkens ansatte.
J.S.Bach: Kantate nr. 61 Nun komm, der Heiden Heiland.
Bragernes kantori, orkester, solister.
Søndag 4. desember, 2. søndag i adventstiden
Kl.11.00: Noen må våke! Høymesse med dåp og nattverd.
Kapellan Per Erik Brodal og kantor Beate Strømme Fevang.
Konfirmantene medvirker.			
Torsdag 8. desember
kl. 18.00: Adventsgudstjeneste Drammen Rotary. Prost
Øystein Magelssen. Bragernes kirkes jentekor. Åpen for alle.
Søndag 11. desember, 3. søndag i adventstiden
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og kantor Jørn Fevang.
Kl. 17.00: Lysmesse for hele familien. Jenteaspirantkoret og
gutteaspirantkoret. Kapellan Per Erik Brodal. Kantorene Jørn
Fevang og Beate Strømme Fevang.
Søndag 18. desember, 4. søndag i adventstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein
Magelssen og kantor Ingvild Køhn Malmbekk.
Lørdag 24. desember, Julaften
Kl. 13.45: Julaftensgudstjeneste. Jenteaspirantkoret. Kapellan
Per Erik Brodal.
Kl. 15.00: Julaftensgudstjeneste. Guttekoret, Sverre Moe. Prost
Øystein Magelssen.
Kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. Jentekoret og Ungdomskoret,
Sverre Moe. Sokneprest Kristin Fæhn.

Søndag 22. januar, 3. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og kantor Beate Strømme Fevang.
Søndag 29. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik
Brodal og kantor Ingvild Køhn Malmbekk.
Landfalløya kapell kl.19.00: Kveldsmesse ved kapellan Per Erik
Brodal.
Søndag 5. februar, Såmannsøndag/Kyndelsmesse
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik
Brodal, trosopplæringsleder Ingeborg Drange og kantor B
 eate
Strømme Fevang. Kirkekaffe i Frimurerlosjen.
Søndag 12. februar, Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein
Magelssen og kantor Ingvild Køhn Malmbekk.
Kl. 19.00: Tomasmesse. Kapellan Per Erik Brodal og k antor
Ingvild Køhn Malmbekk.
Søndag 19. februar, Fastelavnssøndag 		
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Dåp. Sokneprest Kristin Fæhn.
Bragernes kirkes Jenteaspirantkor. Kantor Beate Strømme
Fevang.
Landfalløya kapell kl.19.00: Kveldsmesse ved sokneprest
Kristin Fæhn.
Onsdag 22. februar, Askeonsdag
Kl. 19.00: Kveldsmesse med skriftemål. Askevigsel og
korstegning. Sokneprest Kristin Fæhn.

Kl. 14.00: Julaftensgudstjeneste i Landfalløya kapell.
Sokneprest Kristin Fæhn.

Søndag 26. februar, 1. søndag i fastetiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og kantor Jørn Fevang

Søndag 25. desember, Juledag
Kl. 11.00. Høytidsmesse. Nattverd. Menighetens ansatte.
Bragernes kantori.

Fredag 2. mars, Kvinnenes internasjonale bønnedag
Kl. 19: Samling i Landfalløya kapell. Sokneprest Kristin Fæhn
og diakon Edel Aune.

Mandag 26. desember, 2. juledag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og kantor Beate Strømme Fevang.

Søndag 4. mars, 2. søndag i fastetiden
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og kantor Ingvild Køhn Malmbekk.

Lørdag 31. desember, Nyttårsaften
Kl. 23.15: Midnattsgudstjeneste. Sokneprest Kristin Fæhn og
kantor Jørn Fevang.
Søndag 1. januar, Jesu navnedag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein
Magelssen og og kantor Jørn Fevang.
Søndag 8. januar, Helligtrekongersdag
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Dåp. Kapellan Per Erik Brodal
og kantor Jørn Fevang. Juletrefest i menighetshuset rett etter
gudstjenesten (kl.12.15)
Søndag 15. januar, 2. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og kantor Ingvild Køhn Malmbekk.		
Kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste i St. Laurentius. Økumenisk
bønneuke.
Prost Øystein Magelssen.
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Kveldsmesser i Bragernes kirke
Søndag 12. februar kl. 19.00
Onsdag 22. februar kl. 19.00
Kveldsmesser i Landfalløya kapell
Søndag 29. januar kl. 19.00
Søndag 19. februar kl.19.00
Husk søndagsskolen hver
søndag kl. 11, unntatt når
det er familiegudstjeneste
og i skolens ferier.

