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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

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

Morgenbønn

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!

Kapellan per erik brodal
brodal@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 82

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

Kirken er vanligvis åpen fra tirsdag til
fredag kl. 12 – 13.

HØSTINNSAMLINGEN
Vi håper mange også i år vil benytte vedlagte
giro for å gi en gave til menighetens arbeid.
Kantor
Beate Strømme Fevang
bfevang@drammen.kirken.no
Mobil: 90 56 70 55

Menighetspedagog
Eva Brekke Voss
voss@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 89
Mobil: 91 18 27 98

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

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

En stor takk til alle som bidrar!

Våre lesere ønskes
en riktig god høst!
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 91 92
Mobil 900 88 407

Bragernes menighet, Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Tlf. 32 98 91 80, telefaks 32 98 91 81.
Menighetskontoret er betjent mandag til fredag kl. 10–13.
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 Julie Støen Finstad –
Anny Getz – Frivillige medarbeidere på kontoret.

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

Til ettertanke …

HVEM ER KIRKEN?
Noen vil kanskje si at spørsmålet er feil stillet.
«Kirken» er ikke noe «hvem», men «hva». Kirken er
en bygning, et sted å komme til. Og dette er én måte
å si noe om hva eller hvem kirken er. Noen forbinder
ordet med statsmakten og maktstrukturer i samfunnet;
noen forbinder den med menighetssenteret og oss som
arbeider der. Og noen tenker at det må være dem som
går ofte i kirken.
Kirken er ofte omtalt som «folkekirken», og nå er
altså dette ordet/begrepet tatt inn i Grunnlovens § 16
(omtalt annet sted i Kirkeposten). Hva eller hvem er
«folkekirken»? Er det en kirke av folket? I folket? For
folket? Den er kanskje alt dette.
Man kan med rette si at Den norske kirke er en kirke
av folket all den tid en stor del av landets innbyggere
er medlemmer av denne kirken. Den er avgjort det
største trossamfunnet i Norge, med ca 78 % av befolkningen som medlemmer. Den er også en kirke av
folket fordi dens styrende organer velges av «folket»,
der alle medlemmer har stemmerett ved valg av menighetsråd og bispedømmeråd. At kun en liten prosent
av medlemmene benytter seg av denne retten er en
annen sak.

Dernest kan vi si at Den norske kirke – folkekirken er
i folket, all den tid den ikke omfatter alle norske borgere, men er til stede blant andre kirker, religioner og
livssyn. Og den er til stede i hele landet, i hver bygd
og by og i hver en grend. Den er til stede i folket. Den
er der alltid og ber – for nærmiljøet og lokalsamfunnet,
og for verden.
Og kirken ønsker å være for folket med det gode budskapet om Jesus og med nærvær og fellesskap i bygd
og by. Og det kan den få være hver gang vi oppsøker
den, til dåp, konfirmasjon og til bryllup, på gledens og
på sorgens dager, til høytider og fest, i bønn og stillhet,
til sjelesorg og fellesskap, til kirkens gudstjeneste der
vi er del av den store sammenhengen, både i himmel
og på jord.
Her får vi hjelp og styrke i vanskelig dager og bekreftelse i gode dager, del i kirkens ritualer og sakramenter,
fellesskap og veiledning. Vi får sette liv og hverdager
inn i en større sammenheng; det spennes en himmel
over livet. Og her er Guds nåde og tilgivelse.
Kristin Fæhn
sokneprest

Foto: Bent A. Møller
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Hva er kirken nå når den ikke lenger er
statskirke?
21. mai var en merkedag i Norges historie! Staten
skal ikke lenger være knyttet til ett bestemt trossamfunn, som den har vært siden reformasjonen.
Og Den norske kirke skal ikke lenger være styrt av
staten. Dette betyr at det ikke lenger skal avholdes
”kirkelig statsråd”, statsråder må ikke lenger være
medlem i Den norske kirke og staten skal ikke drive
religiøs virksomhet, men støtte Den norske kirke og
andre tros- og livssynssamfunn på lik linje med den.
”Statskirken” opphører, men ikke kirken. 21. mai
vedtok Stortinget nye §§ 2 og 16 i Grunnloven, der det
heter:
Grl. § 2.
Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske
Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og
Menneskerettighederne.
Grl. § 16
Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsudøvelse.
Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan
af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning
fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skal
understøttes paa lige linje.
Dette betyr at det norske samfunnet fortsatt skal
bygge på kristent og humanistisk verdigrunnlag.
Det betyr også at kirken nå har fått betegnelsen
”folkekirke” – i lovteksten.

Hva betyr lovendringene for meg?
Det enkelte kirkemedlem vil ikke merke noen
forskjell fra tidligere. Dette er først og fremst en
statlig forfatningsreform. Finansieringen av kirkens
virksomhet ligger fast inntil videre; alle medlemmer
har samme adgang som før til kirken og kirkens
tjenester.
Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes
på lik linje, men formelt får Den norske kirke en
favorisert posisjon, ettersom den er særskilt nevnt
og forankret i Grunnloven (se ovenfor).

Hva skjer på sikt?
Det som skjedde 21. mai er resultat av en over
hundre år lang reformprosess i kirken for økt
selvstendighet i forhold til Staten. Og prosessen vil
fortsette. Stortinget inngikk i 2008 et forlik med Den
norske kirke for perioden 2008–2013. I denne tiden
vil ikke mange forandringer skje. Men deretter vil det
komme endringer i valgordningene til menighetsråd
og andre kirkelige organer, ny organisasjonsstruktur,
ny arbeidsgiver for prestene og ny kirkelov.
Det som nå skal skje i nærmest fremtid er at
menighetsrådene i løpet av høsten skal få gi syns
punkter på kirkeordningen lokalt og forholdet
til kommunen og lokalsamfunnet. Kirkerådets
refleksjonsnotat kan lastes ned på
www.kirken.no/kirkeordning.

Samtidig med endringene i Grunnloven ble
Kirkeloven endret, slik at biskoper og proster fra
nå av tilsettes av kirkelige organer. Og fra nå av har
kirken selv avgjørelsesmyndighet i saker vedrørende
gudstjenestelivet.

Kristin Fæhn
sokneprest

For aller første gang skal kirken
selv tilsette biskop, kirkelig
statsråd kan ikke velge sin favoritt
når en ny toppleder i kirken skal
tilsettes. Nå er det de folkevalgte
og øvrige kirkemedlemmer som
bestemmer – og det skjer Agder
og Telemark i høst.
(Kirkeaktuelt.no)

Norges biskoper samlet
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En messe til stillhet
«Tomasmesse er en guds
tjeneste med vekt på tid
for stillhet og ettertanke,
hvor det er rom for tvil og
søking etter tro i hverdags
livet,» sier Tor Carlsen.
Han er leder for en
gruppe som planlegger
og gjennomfører Tomas
messer i Bragernes
menighet, i samarbeid
med staben. Messene
bygger på høymessens
ordning men det er mer
variasjon i sang, salmer og musikk enn i de fleste
høymesser. Prekenen er erstattet med ”Tomas
tanker” et innlegg om tro og tvil ut fra hverdagslivets
erfaringer.

delen er en god hjelp til å stoppe opp og tenke over
eget liv, forholdet til seg selv og andre, og til Gud. Og
tilbakemeldingene vi har fått fra folk som har vært
med, styrker den oppfatningen. Et annet poeng er at
det er mange som har oppgaver i messen, i tillegg til
presten.
Hvem kommer på Tomasmesse?
– Vi har ingen oversikt over det, men det kommer
folk som ikke er vanlige kirkegjengere. Vi vil jo at
dette skal være en lav terskel for å bli kjent med
kirken, og slik messen er lagt opp, kan den passe for
alle aldre.
Hva er programmet i høst?
Søndag 16. september kommer Odd Myklebust,
samfunnsredaktør i Drammens Tidende, og holder
Tomastanker i messen. Søndag 18. november
kommer Jan Erik Larssen, korleder i Lier og kjent
bilentusiast. Torsdag 6. desember får vi
Hans Olav Mørk fra Bibelselskapet på besøk.

Hvorfor navnet Tomasmesse?
Navnet kommer fra apostelen som hadde
tilnavnet «Tvileren». Tomasmesseidéen
oppsto i Finland på 80-tallet i den lutherske
kirken og har spredt seg til andre land. Vi
har gode erfaringer med Tomasmesser
også i Bragernes menighet fra før. Idéen
ble tatt opp på nytt ifjor, og vi har arrangert
fire messer fra våren 2011. Menighetsrådet
synes at messene skal innarbeides fast, og vi planlegger tre messer i høst og fire våren 2013.

«Vi ønsker velkommen til Tomasmesser
og synes vi har grunn til å håpe på økende
oppslutning,» avslutter Tor Carlsen.

Hva skiller Tomasmessen fra vanlige gudstjenester,
utover det at det ikke er vanlig preken?
– Et sentralt ledd i Tomasmessen er bønne
vandringen, med dempet musikk, lystenning, hvor
folk sitter ganske stille eller bruker anledningen til
å besøke forskjellige stasjoner i kirken for forbønn,
velsignelse eller skriftemål. Vi tror at nettopp denne

Bots- og bededag – hva er det?
Vår kirke har en særskilt søndag hver høst som er
spesielt fokusert på boten og bønnen. Denne d
 agen
har en lang forhistorie som strekker seg tilbake til
reformasjonen.
I dag har bots og bededagsgudstjenesten Litaniet
og egne bønner der botsdimensjonen er tydelig. For
å ta denne delen av kirkens og menneskers liv på
alvor, vil det i forkant av gudstjenesten 28. oktober
være en egen kort Skriftemålsgudstjeneste, som også
gir anledning til å gjøre bot og legge av seg byrder.
Da vil presten si fram en felles syndsbekjennelse –
som ved høymessens innledning – som alle svarer
Amen til. Deretter kommer de som ønsker det, fram
og kneler på alterringen. Presten legger hånden på

hodet til de knelende og tilsier hver og en syndenes
forlatelse.
Til denne liturgien hører også en kort tale ved
presten, bønn og salmesang.
Skriftemålet kan også være privat (enkeltskrifte
mål) der den enkelte samtaler om og bekjenner
konkrete synder overfor presten og deretter får
tilgivelse for disse.
Velkommen til Skriftemålsgudstjeneste 28. oktober i
kapellet kl.10.15. Gudstjeneste kl. 11.00.
Bj.E.

(Kilde: KP 3.07, Fæhn.)
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Glimt fra årets konfirmantleir
Deltakerne på årets konfirmantleir i Uvdal var en
flott gjeng med 50 konfirmanter. I år dro vi til Uvdal
Alpinsenter der vi bodde i kjempeflotte leiligheter.
Vi hadde med en gjeng fantastiske ungdomsledere,
Patric fra Tangen, Sebastian fra Åssiden, Mette
og Tiril fra Bragernes, samt Morten og Andreas
som frivillige voksenledere. De gjorde en kjempeinnsats som innebar alt fra vekking, gruppeledelse,
leirkvelder, nattevakter, rom-inspeksjoner, arrangering av kinokveld, konfOL m.m.
Nytt av året er et prosjekt der konfirmantene
skulle samarbeide om å bygge en landsby i miniatyr, og målet var å la dem reflektere rundt hvordan et samfunn kan være miljøvennlig, rettferdig
og bærekraftig. Landsbyene skulle bygges ut fra
følgende kriterier: Navn, miljøvennlighet, rettferdighet, minst en bolig, en næringsvei, en turist
attraksjon, en religion og en grunnlov. Diakonen vår,
Edel, er initiativtakeren og juryen bestod av Per Erik,
Edel og Ingeborg.

«Edelby» ble kåret som vinnere (men det var ikke
pga navnet!). De scoret høyt på kreativitet og samarbeid, samt at de hadde miljøvennlige og rettferdige
løsninger. De hadde bygget en kirke som til og med
lignet på Bragernes kirke, borgermesteren het Mr.
Pringles og hadde bygget en miljøvennlig fabrikk
som produserte mat, klær og energi. På torget hadde
de et solur og et landsbybål, der befolkningen møttes
en gang i uken og hygget seg. Det fantes også en
brønn som ble kombinert med badebasseng. Byen
var vennlig innstilt til andre religioner, og hadde til
og med et religions-dialog-senter! Det var veldig
spennende og artig å se resultatene! Veldig kreative
løsninger.
Edel forteller: «Jeg er imponert over entusiasmen
og kreativiteten, og det virket som konfirmantene
samarbeida godt. De lærte sikkert like mye av dette,
om ikke mer, enn å skulle få undervisning. Dette er
fremtidens samfunnsbyggere, og de viser et godt
potensiale.»

Kirken i Edelby

Vinnerne «Edelby»

«Smurfetown», 3. plass
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Landsbyen «Marius og noen andre nabs»

Her er noen uttalelser fra
konfirmanter om å være med på
landsbyprosjektet:

– Det ble morsommere og morsommere
når man får ideér
– Vi samarbeida bedre, snakket sammen,
var kreative
– Det var annerledes og morsomt
– Veldig gøy fordi vi var ute, fant morsomme og bra materialer
– Kjedelig fordi jeg heller vil gjøre noe
annet..
– Det var bra samarbeid
– Kjempegøy, morsomt å samarbeide
med andre
– Artig å jobbe med andre og litt dumt å
ikke vinne
– Det var helt greit å være med
Tekst og foto: Ingeborg D. Drange
«New atlantis» 2. plass

Blomstrende frivillighet – blir du med?
I Bragernes menighet er det et høyt aktivitetsnivå,
og det skjer noe spennende nesten hele tiden! Jeg
er utrolig imponert over alle de dyktige og ivrige fri
villige som bruker av sin tid for å gjøre noe godt for
andre. Vi har over 250 navn på lista over frivillige, det
er fantastisk! Men vi har stadig bruk for flere folk!
Hva kan du tenke deg å drive med?
Vi har aktiviteter for alle aldersgrupper, og mange
ting du kan engasjere deg i. Menigheten trenger
folk som kan være ledere for aktiviteter, som kan
være med på praktisk arbeid som matlaging, baking,
servering, hjelpe til med gudstjeneste og søndags
skole, babysang, knøtteklubb, korarbeid, ungdoms
klubb, konfirmantarbeid, mange forskjellige tiltak
for barn og unge, innsamlingsaksjoner, kirkeskyss,
eldretreff, besøkstjeneste, være vakt på åpen kirke,
brannvakter på konserter og mye mer! Spekteret
er stort og mulighetene mange. Ta kontakt dersom
du kan tenke deg å engasjere deg i vårt arbeid. Du
bestemmer selv hvor ofte og hvor mye du vil bidra
med! Kanskje du har noen idéer du vil dele med oss,
om nye ting du kan tenke deg å sette i gang? Eller
kanskje du bare har lyst til å se litt hva vi gjør, og om
dette er noe for deg? Ta kontakt med en ansatt, eller
ring/stikk innom menighetskontoret på dagtid (32 98
91 80). Du kan også sende en e-post til diakonen på
aune@drammen.kirken.no.

Som frivillig engasjert får man gode opplevelser, får
gjøre noe meningsfylt for andre og kan bli kjent med
nye mennesker. Vi har også en stor fest for alle med
arbeidere hvert år, der vi serverer middag og prøver
å gi litt tilbake til alle som står på gjennom året.
Frivilligheten er en nødvendig drivkraft og ressurs i
menigheten. Vi ønsker at alle frivillige skal få blomstre og jobbe med det de liker selv, og får utfordringer og tilbakemeldinger. Bli med du også!
Edel Aune, diakon Bragernes kirke

Sommeråpen kirke
takket være de frivillige
Fra 9. juli til 17. august har Bragernes kirke vært
åpen på hverdager fra kl. 12 til kl. 15. Et stort antall
frivillige har stilt opp og vært vakt på en eller flere
dager i sommer. Uten dem hadde ikke vært mulig
å få til dette. Kirken har hatt besøkende fra mange
land, i og utenfor Europa. Mange har uttrykt takk
nemlighet for at kirken var åpen. I helgen 21.–22.
juli var kirken åpen fra kl. 12 – 20.
Stor takk til alle som holdt kirken åpen i s
 ommer!
BAM
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Hei igjen, i dag vil jeg fortelle en historie
som hendte meg da jeg gikk på skolen.
”Læring for Livet”
Endelig var det blitt
august og vi skulle
begynne i sjette klasse.
Ivrige stilte vi opp klassevis og ble ropt opp og
marsjerte inn på skolen.
Men noe var nytt. Vår
klasse skulle få ny lærer
og det skapte stor forventning, – ble det lærer
eller lærerinne i år tro?
Læreren som sto igjen på trappa og myste ut over
oss som siste klasse, så både kjekk og grei ut. Var
det han vi skulle få? Overlæreren kremtet og hevet
stemmen: ”Seks B har fått ny lærer og jeg håper det
vil bli et godt valg for dere alle!!” Stille og alvorlige
toget vi etter overlæreren oppover mange trapper, og
stoppet foran et helt nytt klasserom i øverste etasje,
der de store gikk. Den gang var syvende klasse
øverste klasse i barneskolen, og vi skulle ha rom ved
siden av dem! Skrekk og gru det hadde vi ikke venta
oss.
Heldigvis gikk overlæreren fra oss og vi kunne
konsentrere oss om den nye kjekke læreren. Stillheten ble endelig brutt av at læreren med en hyggelig
stemme sa “vel møtt og sett dere”. Så satte han seg
på kateteret og dingla med beina mens han sa: ”Ja
her håper jeg det skal bli full musikk om ikke så
lenge.” Vi retta oss forskrekka opp og gjentok nesten
samtidig alle sammen, ”full musikk?” Vi var helt
sjokka. Vi hadde jo venta oss en streng åpning med
formaninger om disiplin og orden som vi var vant til.
Men dere kan tro det ble full musikk. For læreren
var nyutdannet fra Toneheim på Hamar, og e
 lsket
musikk og sang, ved siden av de vanlige skolefagene.
Det begynte med små øvelser i skalaer som han
hengte på gangetabellen og vokaler i norsken, byer
på b i Belgia og b for h i note-betydningen. Vi elsket
denne læreren fra første dagen alle sammen. For
alt ble så bra og ingen ble hengende etter. Den som
trengte mer tid i matte, ga de som var ferdige med
matten tid til å øve på norske substantiver og annen
grammatikk. Vi lærte hva et atributt til substantivet
betydde (blå bil) og komposisjonsprinsipper. Så sammen klarte vi det som ble forlangt og mere til, for nå
ble det gøy å lære.
Og vi fikk lønn for strevet senere da når vi fikk
instrumenter å spille på. For vi ble etterhvert til et
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skolekorps som lærte å marsjere i takt. Og vi jentene
gikk med gutteuniformer. for vi var de første jentene i
et skolekorps her i landet, og jenteuniformer var ikke
laget ennå. Før hadde bare gutta spilt i korps i vårt
distrikt.
Det vi fikk av motivasjon til å lære har fulgt oss
senere. Det ble musikere av flere av oss, mens andre
igjen ble pølsemakere og sosionomer, bankassistenter og sykepleiere. Men en ting hadde vi bestandig
felles. Målrettet læring fra årene med musikken
i skolen knyttet oss sammen, og ble en glede for
resten av livet.
Kanskje spiller du et instrument eller synger, –
fortsett med det!
Godt skoleår fra Inger.
Tekst og illustrasjon: Inger Palm

Program Café Album høsten 2012
Frokostklubb for menn:
Tirsdager kl. 10.00-12.00. Frokost med hygge
samvær.
Bokutlån:
Bokutlånet drives i samarbeid med Drammen
Folkebibliotek. Vi har også egne bøker for utlån,
blant annet storskriftbøker.
Utleie og catering:
Ved spørsmål om leie av lokaler eller catering,
vennligst ta kontakt med daglig leder Solveig
Ringstad på telefon 32 83 58 19

Café Album

Aktivitetssenter og kafeteria for alle
som ønsker fellesskap og trivsel
Caféens åpningstider:
Mandag – fredag kl. 08.30 – 14.30
Frokost kl. 08.30 – 10.30
Middag, 2 retter kl. 12.00 – 14.30
Kokk Per Kristian Mortensen komponerer en
sunn
og smakfull ukemeny. Menyen er å finne på
oppslagstavlen ved inngangen.
Fotpleiesalong:
Fotterapeut May-Lillian Aaserud har åpent
mandag, tirsdag og torsdag.
Timebestilling: 32 83 19 15 / 97 72 23 26
Frisørsalong:
Frisør Elizabeth Jensen har åpent onsdag og
fredag. Timebestilling: 32 83 19 15 / 45 26 07 01
Arbeidsstue:
Tirsdag og torsdag kl. 10.30 – 13.00
Vi strikker, hekler og broderer til salgsmessen
i november. Aktivitetsleder Kirsten Motzfeldt
tilrettelegger og ordner med garn og utstyr.
Det serveres formiddagskaffe.
Formiddagstreff:
Annenhver fredag kl. 11.00 – 13.00.
Underholdning, bevertning og utlodning.
Hyggebingo:
Annenhver fredag kl. 11.00 – 13.00.
Inngang kr. 50,-. Servering av kaffe og vafler.

Salgsmesse:
Kafé og salg av håndlagde produkter fra
arbeidsstuen.
Onsdag 7. nov kl. 10–17
Torsdag 8. nov kl. 10–14

Program formiddagstreff og hyggebingo
høsten 2012

På fredager samles vi i caféen til hyggelig samvær, sang, underholdning, utlodning, formiddagsmat og andakt. Formiddagstreffene ledes
av diakonen og varer fra kl. 11–13.
14. september. Enklere Liv på Gulskogen
demonstrerer praktiske varer.
28. september. Medi Buskerud. Kate-Wenche
Andersen gir oss gode råd om støttestrømper
og andre hjelpemidler.
12. oktober. Mannekengoppvisning med klær
fra Lissett.
26. oktober. Kantor Jørn Fevang forteller om
komponisten Ludvig Mathias Lindemann som
har 200-årsjubileum i år.
16. november. Dag Arne Roum, sokneprest i
Strømsgodset forteller og viser bilder fra et
kloster i Egypt.
30. november. Adventsprogram ved sokneprest
Kristin Fæhn.
14. desember. Julemiddag ved Hanna Moen.
Vi får besøk av prost Øystein Magelssen.
4. januar. Juletrefest med besøk av tidligere
diakon i Bragernes kirke; Chris Pender.

Hyggebingo:

7. og 21. september, 5. og 19. oktober, 2. og
23. november og 7. desember
Velkommen til Café Album!
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Jentekorene starter opp ig jen!
Bragernes kirkes Jentekor, Aspirantkor og
Ungdomskor (jenter) ønsker velkommen til nytt
semester!
Disse korene er et enestående tilbud til sangglade jenter fra 2. klasse og oppover. Korene
har et godt sosialt miljø og jentene får solid
musikalsk opplæring. Sangpedagog M
 arianne
Willumsen er knyttet til Jentekoret
og Ungdomskoret.
Året som kommer er fullt av spennende oppgaver: Konserter, sosiale treff, kortur etc.

Jentekorene er en del av Bragernes kirkes
store musikalske virksomhet, og jentene får
oppleve å synge i et av Norges største kor
miljøer. Korene har eget styre og en kontingent på kr. 500,- pr. år i Jenteaspirantkoret og
kr.1000,- pr. år i Jentekoret og Ungdomskoret.
Det er få dugnadstimer for foreldrene!
Dersom du vil bli en av de nye medlemmene,
kan du ta kontakt med dirigenten
Beate Strømme F
 evang, 905 67 055 eller e-post:
bfevang@drammen.kirken.no

Korene øver hver torsdag
i Bragernes kirke:
Aspiranter: 2.– 4. klasse		
Kl. 17.00 –18.00
Jentekoret: 5.– 8. klasse		
Kl. 18.00 –19.30
Ungdomskoret (jenter):
fom 9.klasse – ca. 20 år
Kl. 19.30 –21.30
Besøk gjerne kirkens
hjemmeside:
www.drammen.kirken.no/
bragernes

Kirken har også kortilbud
for gutter:
Øvelser på onsdager:
Aspiranter: (2. og 3. klasse):
Onsdager kl. 17.00 –17.45.
Guttekoret: (fra 4. klasse):
Onsdager kl. 17.30 – 18.50.
Spesielt motiverte 1. klassinger kan
også tas inn.
Ta kontakt med dirigent Jørn
Fevang tlf. 975 66 755 eller e-post:
jfevang@drammen.kirken.no
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Hva skjer? – Trosopplæring i Bragernes,
høsten 2012
«Rock mot rus» 9.11 i Strømsø kirke kl. 19.00
Artisten Hans Inge Fagervik har i mange år
reist rundt på over 2000 skoler og holdt et
spennende konsertprogram om temaet rus.
Den 9. november kommer han til Drammen, og alle konfirmantene fra menighetene
iD
 rammen, samt andre ungdommer får
muligheten til å høre ham denne kvelden.
«Rock mot rus» er en del av Maritastiftelsens
forebyggende arbeid og har fått mange gode
tilbakemeldinger. Dette temaet har absolutt
ikke gått ut på dato.
Ungdommer og konfirmanter fra Bragernes
er velkommen!

Har du lyst til å bli med i en musikal?
Musikalen ”Å, så vakkert!” blir satt opp
10. november kl. 17 i Strømsø kirke
Kirkene i Drammen går sammen
om musikal-prosjektet ”Å, så vakkert!” denne høsten. Barn fra hele
byen er velkommen til å bli med, og
fra Bragernes inviteres 9-åringer
spesielt. Musikalen ”Å, så vakkert!”
består av 11 sanger om skaperverket,
hvordan vi bruker og forbruker det og
konsekvensene det får. Hans Inge Fagervik har laget

Velkommen til
Babysang!
Denne høsten arrangerer
vi Babysang 6 torsdager i
Bragernes menighetshus.
Alle barn under ett år er velkomne, i følge med mor eller
far eller annen voksen.
Følgende datoer er satt opp:
13., 20. og 27. september,
11., 18. og 25. oktober.
Samlingene starter kl. 11.00.
Etter sangstunden hygger
vi oss med prat, frukt og
drikke.
Prisen for å være med disse

Hans Inge Fagervik

Foto: Dirk Walraven

alle tekstene og melodiene og han er med på selve
forestillingen på lørdag 10.11.
Øvingene blir kl.17.00–18.30 fredagene
12.10, 18.10, 24.10, 2.11, 9.11 og lørdag
10.11 fra kl. 14. Deltakelse koster 100 kr.
Påmelding til:
drange@drammen.kirken.no
Vi håper mange barn fra Bragernes vil
være med på dette!

6 gangene er kr 300. Inkludert i
prisen er forfriskninger (frukt/
drikke) samt en CD og et sanghefte
med de sangene vi bruker. Man
trenger ingen forkunnskaper eller
god sangstemme for å være med
på babysang. Babyen elsker å høre
mors og fars stemme uansett.
Dette skal bare være en kosestund
for babyene og foreldrene.
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt
med diakonen på telefon 32 98 91
80/84 eller send en e-post til:
aune@drammen.kirken.no.
Velkommen!
Diakon Edel Aune
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Forum for ubetalelige verdier
Prost Øystein Magelssen inviterer til åpent forum i Bragernes menighetshus
torsdag 13.9 kl. 19.00.
«Utgangspunktet er to utspill fra ledelsen kommunen. Det ene handlet
om å gjøre byen livssynsnøytral ved å svekke kirkens innflytelse, og det
andre var å åpne for handel på søndager. I stedet for å gjøre Drammen til
en foregangsby for livssynsnøytralitet, ønsker jeg at byen skal gå foran
i å flagge noen grunnleggende verdier alle kan enes om. Jeg ønsker at
Drammen skal være en god by å leve i for alle, og at makthaverne i byen
skal få større respekt for at vi er hele mennesker med forskjellige behov.
Derfor har jeg invitert til en tankesmie der vi kan sette fokus på disse
tingene.»
Det blir foredrag ved filosof Henrik syse. Biskop Laila Riksaasen Dahl
deltar. I tillegg til ordfører, varaordfører, er et titalls lokale ledere fra
forskjellige livssyn invitert.

Torsdagskvelder kl. 19.00 i
Landfalløya kapell høsten 2012
20. september
Temakveld ved Knut A. Andersen. Utvandring
til Amerika. Musikk ved Ole K Karlsen
18. oktober
Tale ved sokneprest Ivar Flaten. Sang ved
Sigrid Annmarksrud Olsen og Eva Lise Slotto
15. november
Tale ved sokneprest Dag Kaspersen. Sang
Drammens Damekor
13. desember
Tale ved prest Stig Kårstad. Sang ved Inger og
Børge Johansen
Søndag 30. september kl. 17.00
Gudstjeneste med dåp.
Sokneprest Kristin Fæhn

Sportsandakter Sportskapellet høst 2012
Dato
02.09.2012
09.09.2012

Taler
Simon Høimyr
Åssiden menighet
Jon Jørgensen
16.09.2012
Jan H. Heitmann
23.09.2012
Normisjon, Gunvor Kreken.
STI-tur i området etter sportsandakten
30.09.2012
Frogner menighet
Solveig Aass Kristiansen
07.10.2012
Tangen
14.10.2012
Asle Kristiansen
21.10.2012
Sigmund Ruud
28.10.2012
Ole Kr. Karlsen
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Organist
Randi Myra
Kirsten Nilsen
Jan Olav Walding
Marit Bøe
Anne MA Flaten
Randi Myra
Trond Martens 		
Trond Martens
Egil Vedal

VÅRE DÅPSBARN
10.06.2012 Madeleine Stokke Hestvedt
10.06.2012 Eirik Myrold Stub
10.06.2012 Stina Andersson-Johansen
10.06.2012 Sverre Normann Johansen
17.06.2012 Adrian Kevin Hansen-Rios
17.06.2012 Even Lilleødegård
17.06.2012 Ole Jakob Holmen
24.06.2012 Sofia Holst-Larsen
24.06.2012 Ludvig Folkvang Tostrup
24.06.2012 Senja Bertine Blø Hattrem
24.06.2012 Jakob Wanvik Misund
24.06.2012 Johanne Kanutte Ektvedt-Grimstad
01.07.2012 Ella Sjøberg
01.07.2012 Kristian Sjøberg
08.07.2012 Josefine Fogh Frosthammer
08.07.2012 Patrick Tapio Eriksen-Andorsen
15.07.2012 William Gulhaugen Hansen
05.08.2012 Theo Martin Olsen
12.08.2012 Tiril Oddbjørnsen

19.08.2012 Lotte Solheim Rodrigues
26.08.2012 August Aasland Hilden
26.08.2012 Garmann Havig Solnørdal
26.08.2012 Olivia Fontes Birkan
26.08.2012 Maria Tiril Marcelina Temtemoen Garcia

Vigde

16.06.2012 Mona Weum og Lars Normann Nilsen
23.06.2012 Karin Christina Grill Fasting og
Svein Gunnar Askjem
14.07.2012 Jeanette Mikkelsen og Stian Lindvik
21.07.2012 Linda Anita Henriksen Bergh og
Per Morten Horne
04.08.2012 Line Kjelsaas og Mads Gårdvik Kihl
25.08.2012 Kine Merethe Western Ruud og
Espen André Hansen

Kirkeskipet i
Bragernes kirke
har nå endelig
blitt rettet opp,
etter i mange år å
ha hengt litt «på
tvers». Nå vender
baugen mot
altertavlen.

Nordicstone AS_90x55.pdf 1 18-08-2010 13:38:49

Foto: BAM

Vi er fagbutikken når det gjelder!
• Stomi
• Ufrivillig vannlating
• Kateter
• Brystproteser
• Diabetes
• Ernæring
• Sårutstyr
• Kompresjonsstrømper
• Støttebandasjer
• Hudpleie
• Sko

www.liergrafiske.no

Lever din blåresept her og
få varene gratis hjemkjørt!

Tlf: 32 80 80 80
Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen
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Bok & Media
KRISTELIG BOKHANDEL

Støtt våre annonsører.
Bok & Media
DE STØTTER OSS
Vi har godt utvalg i gaver til
konfirmanter, bibler og salmebøker
Haugesgate 17 • 3019 Drammen • Tlf.: 32 83 52 95

KRISTELIG BOKHANDEL
Din lokalbank i Drammen
Vi har godt utvalg i gaver til
Nedre Storgt. 13, 3015 Drammen
konfirmanter, bibler og salmebøker
Tlf.: 32 83 23 57
Telefon: 03000
www.dnbnor.no Haugesgate 17 • 3019 Drammen • Tlf.: 32 83 52 95
SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00
Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

Din lokalbank i Drammen
Din lokalbank i Drammen
Telefon: 03000
Telefon:www.dnbnor.no
03000
Optika AS
www.dnbnor.no

CAPPENSGT. 16 - 3016 DRAMMEN
Telefon
32 VEST
83 31 59
- Mobil
941 14 766
TORGET
– 3019
DRAMMEN

VEST
– 3019 DRAMMEN
Alt TORGET
i rørleggerarbeid
og sanitærutstyr
- Baderomsmøbler
TLF.:
10 10
TLF.: 32 20
Oppvaskmaskiner
- Vaskeromsutstyr
Tining - Rep. vannskader

Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00
TLF.: 32 27 78 00
Briller - Kontaktlinser - Synsprøver
Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

HOUSE OF
GÅGATA

N. Storgt. 11 - Tlf. 32 83 15 10

CAPPENSGT. 16 - 3016 DRAMMEN
Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen
Telefon 32 83 31 59 - Mobil 941 14 766
Telefon
32 83 31 59
Alt i rørleggerarbeid
og sanitærutstyr
- Baderomsmøbler

Alt i rørleggerarbeid
og sanitærutstyr
- Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner
- Vaskeromsutstyr
Oppvaskmaskiner
Tining - Rep.- Vaskeromsutstyr
vannskader
Tining - Rep. vannskader

Optika AS
AS
Optika
Engene 16,
16, 3015
3015 Drammen
Drammen
Engene

Drammen
Frigjør
tid –Fotklinikk
knytt til deg kompetanse
HOUSE OF

Rådhusgt. 18, 3015 Drammen
Telefon: 93 29 18 11

R e g n s k a p sby rået

EDUARD WERNER
A/S
Marianne Båsum
GÅGATA
www.regnskapsbyraet.no
Aut. fotterapeut

Nedre Torggt. 5, 3015 Drammen
N. Storgt. 11 - Tlf. 32 83 15 10
Storgt. 11 - Inng. Schwenckegt.
Tlf.:
3237,
83
60
05 Drammen.
Øvre
Storgt.
32 21 35 70
Sunne
føtter
er 3018
glade
føtter! N.Telefon
Drammen - Tlf.. 32 83 99 95

Eiendomsmeglere MNEF

ETABLERTNedre
1918

Torggt. 5, 3015 Drammen
83 60 05

Tlf.: 32
HAUGESGT 83, 3019 DRAMMEN
TLF: 32 83 56 50 – FAX: 32 83 97 05

Revisjon – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

EDUARD WERNER
WERNER A/S
A/S
EDUARD
N. Storgt.
Storgt. 11
11 -- Inng.
Inng. Schwenckegt.
Schwenckegt.
N.
Drammen
Tlf..
32
83 99
99 95
95
Drammen - Tlf.. 32 83

Revisjon – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

ETABLERT 1918
Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen
Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen
HAUGESGT
83, 3019 DRAMMEN Tlf: 32 83 88 90
Tlf: 32 83 88 90
TLF: 32 83 56 50 – FAX: 32 83 97 05
www.ey.no
www.ey.no

Revisjon – Skatt – Avgift

STÅ OPP MOT URETT
– støtt TV-aksjonen 21. oktober!
Slagordet for årets aksjon er STÅ OPP MOT URETT.
Pengene skal brukes til å avdekke og stanse brudd
på menneskerettigheter. Sammen med Amnesty
bidrar du til rettferdighet for mennesker som er
diskriminert, forfulgt og fengslet.
Dette er Amnesty International
• Verdens største menneskerettighetsorganisasjon.
• Grunnlagt i London i 1961 av advokat Peter
Benenson. Norske Amnesty ble etablert i 1963.
• Har 100 000 medlemmer og støttespillere i Norge
og over 3 millioner i verden fordelt på 150 land.
• Arbeider der menneskers frihet, rettferdighet og
verdighet er truet.
• «Verdens vaktbikkje» – overvåker myndigheter,
store selskaper og andre makthavere.
• Er politisk uavhengig og tar kun i mot statsstøtte til
menneskerettighetsundervisning.
Pengene fra TV-aksjonen skal blant annet gå til å:
• Etterforske menneskerettighetsbrudd og tilby
menneskerettighetsundervisning
• Gjennomføre aksjoner for at overgripere gir seg og
blir stilt for retten
• Fremme rettighetene til minoritetene og overvåke
innføringen av lover som diskriminerer
• Gjennomføre kampanjer for at internasjonale
selskaper respekterer menneskerettigheter
• Intensivere arbeidet for å avdekke voldtekter i
krigsområder og jobbe for at kvinner får oppreisning.

Savner du noe?
Vi har et par kasser med gjenglemte ting
fra bl.a LysVåken og andre arrangementer.
Kom innom mellom kl. 10 og kl. 13 eller
ring for avtale om henting. Vi oppbevarer
det på menighetshuset fram til
1. november.
Ting som ikke er hentet blir så gitt til
Fretex.
Hisen Ingeborg Danbolt Drange
Trosopplæringsleder i Bragernes menighet
Tlf. 32 98 91 92

•R
 eformere rettsystemer I Midtøsten og jobbe for
løslatelse av ulovlig fengslede
Du kan bli med på årets TV-aksjon!
TV-aksjonen er en tradisjon de frivillige er med på å
bevare. Uten de frivillige kan vi ikke gjennomføre TVaksjonen i alle landets kommuner. Kan du tenke deg
å stå opp mot urett og bli bøssebærer i årets aksjon?
Bragernes menighetshus er base for bøssebærerne
i bydel Bragernes. Hvis du vil være bøssebærer, kan
du ta kontakt med menighetskontoret, eller registrere deg på www.blimed.no eller på bøssebærer
telefonen 02025. Si gjerne fra om at du ønsker å gå
for Bragernes Nedre.
Møt opp på Bragernes menighetshus søndag
21.oktober kl. 15.30-16.00 med legitimasjon, så
får du utlevert bøsse og rodekart. Dette er årets
viktigste søndagstur og verdens største dugnad.
Bli med!
www.blimed.no – tlf. 02025

Ingen orgelhalvtimer i høst

Det blir ikke orgelhalvtimer i høst.
Orgelhalvtimen er tilbake på nyåret.
KIRKEPOSTEN
Kirkeposten, Bragernes menighetsblad,
Kirkegt. 7, 3016 Drammen
Bankgirokonto: 2220.14.83690
Redaksjon: Bent A. Møller og Bjørg Evensen
Annonser: Hanna Moen
Korrektur: Bjørg Haugseth, Bjørg Evensen og Bent A. Møller
Stoff til Kirkeposten kan sendes: bandmoe@online.no
Layout: Prograph AS - Øyvind Grøtting
Trykk: Trykk-service AS
Finansiering: Frivillig kontingent
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Velkommen til kirke!
Søndag 9. september, 15. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Medlemmer av
Bragernes kantori. Kapellan Per Erik Brodal og kantor
Jørn Fevang. Etter høymessen (ca.12.30) leses resten av
Det nye testamentet i 2011-oversettelsen.
Søndag 16. september, misjonssøndag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein
Magelssen, Nils Tore Andersen og kantor Beate Strømme
Fevang. Kirkekaffe.
19.00: Tomasmesse. Tomastanker ved Odd Myklebust,
samfunnsredaktør i Drammens Tidende. Medlemmer av
Bragernes kantori. Kantor Jørn Fevang
Søndag 23. september, Høsttakkefest
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Dåp. Jenteaspirantkoret.
Utdeling ”Min kirkebok” til 4-åringer. Kapellan Per Erik
Brodal og kantorene Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang
Søndag 30. september, 18. s. i treenighetstiden –
Mikkelsmesse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Bragernes kirkes
ungdomskor og besøk av jentekor fra Göteborg Domkyrka.
Sokneprest Kristin Fæhn og kantorene Beate Strømme Fevang
og Jørn Fevang
Landfalløya kapell kl. 17.00: Gudstjeneste med dåp.
Sokneprest Kristin Fæhn
Søndag 7. oktober, 19. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og kantor Bodil Viken
Søndag 14. oktober, 20. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Frimurere deltar.
MF-lektor Jan Terje Christoffersen og kantor Beate Strømme
Fevang. Kirkekaffe i Frimurerlosjen

Søndag 18. november, 25. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik
Brodal og kantor Bodil Viken
Kl. 19: Tomasmesse. Tomastanker ved Jan Erik Larsen,
korleder og mediamann. Kantor Bodil Viken. Medlemmer
Bragernes kantori.
Søndag 25. november, Siste søndag i kirkeåret
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Bragernes kirkes
solistensemble. Prost Øystein Magelssen og kantor
Jørn Fevang
Søndag 2. desember, 1. søndag i advent
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik
Brodal og kantor Beate Strømme Fevang
Torsdag 6. desember
Kl. 19.00: Tomasmesse. Tomastanker ved Hans-Olav Mørk fra
Bibelselskapet. Bragernes kirkes ungdomskor.
Kantorene Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang
Søndag 9. desember, 2. søndag i advent
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Konfirmantene deltar.
Kapellan Per Erik Brodal og kantor Jørn Fevang
Kl. 17.00 Lysmesse. Aspirantkorene. Kantorene Beate Strømme
Fevang og Jørn Fevang

MISJONSGUDSTJENESTE
Søndag 16. september kommer Nils Tore Andersen
til Bragernes. Han vil delta på gudstjenesten og på
kirkekaffen i menighetssenteret etterpå. Dagen vil
ha fokuset på menighetens misjonsengasjement
gjennom Misjonsalliansen.
La oss møtes til en inspirerende søndag om
misjon!
Misjonsutvalget

Søndag 21. oktober, 21. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Guttekoret.
Kapellan Per Erik Brodal og kantorene Beate Strømme Fevang
og Jørn Fevang
Søndag 28. oktober, Bots- og bønnedag
Kl.10.15: Skriftemålsgudstjeneste i kapellet.
Sokneprest Kristin Fæhn
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Medlemmer av Bragernes kantori.
Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Jørn Fevang
Søndag 4. november, Allehelgensdag
Kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. Bragernes kantori. Menig
hetens ansatte. Kirken er åpen med mulighet for samtale
mellom høymessen og konserten.
19.00. Konsert med solistensemblet, dir. Jørn Fevang
Søndag 11. november, 24. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Jentekoret.
Sokneprest Kristin Fæhn og kantorene Beate Strømme Fevang
og Jørn Fevang
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Barn i aktivitet. Familiegudstjeneste 26.8 i Bragernes kirke.
Foto: Bent A. Møller

Husk søndagsskolen hver
søndag kl. 11, unntatt når
det er familiegudstjeneste
og i skolens ferier.

