Nr. 1 – mars/april/mai 2013 – Årg. 52

Foto: Bent A. Møller

Bragernes Menighetsblad

I dette nummer:

Våren er snart i anmarsj ...
• Til ettertanke – Per Erik Brodal

• «Stilling ledig»

• Konfirmant 2013/14?

• Englevakt – Inger Palm

• Årets konfirmanter

• O
 m bruken av røkelse i
gudstjenesten

• Fasteaksjonen
• Diakonvikar i Bragernes
• «
 Lys Våken», «Kirkerotter»
i Bragernes kirke

• Vårens konserter
• Vivaldi for barn
• Takk til Ingeborg D. Drange

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 denne 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
Permisjon: 15. april – 21. juli

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

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

Ønsker du å støtte Kirkeposten?
Giro er vedlagt dette nummeret.
Alle gaver mottas med takk!

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

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

Våre lesere ønskes
en riktig god påske!
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
Solfrid Sønsteby
Diakon, vikar fram til 1.12.13
sonsteby@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 84
Edel Merete Aune har fødsels
permisjon fram til 1.12.13.

Ingeborg Danbolt Drange
Trosopplæringsleder
drange@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 92
Mobil 900 88 407
SLUTTER 1.4.13

Hanna Moen – Anne Grethe Julie Støen Finstad –
Anny Getz – Frivillige medarbeidere på kontoret.

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

Til ettertanke …

Fra mørke til lys …
I skrivende stund er det fortsatt vinter. Våren nærmer
seg, men fortsatt har ikke naturen våknet til liv etter
vinterens dvale. Fra rundt juletider, når døgnet er på
sitt mørkeste, er dagene nå blitt lysere, og vi går våren
i møte. Og sammen med våren kommer påsken.
Mørket ligger ennå over gravhulene utenfor Jerusalem.
Alt er stille. Det er som om hele skaperverket sørger

Påskenattsmesse i Bragernes kirke

Kirkerommet ligger i mørke. Mennesker åpner den
tunge døren inn til kirken og tar plass i benkene.
Flere og flere kommer. Det er stille. Så, fra døråpningen skimtes et svakt lys og en stemme proklamerer:
”Kristus, verdens lys!” En stille prosesjon av mennesker
med lys trer inn i kirken. Det store Kristuslyset fremst.
Etter hvert som alle i kirken får tent sine lys, fylles
den mørke kirken med mer og mer lys. En lett duft av
røkelse henger i luften i det påskelovsangen begynner:
”Fryd deg, du himmelens engleskare! Bryt ut i jubel,
alle Guds mysterier, og la frelsens basun prise den
store konges seier! Gled deg, du jord, i stråleglansen
fra den evige konges herlighet, og vit all verden, at
mørket er veket bort! Vær glad, du Guds kirke, smykket av lysets stråler, så også dette hus kan gjenlyde
av folkenes mektige lovsang!” Og menigheten svarer:
”Dette er natten da Kristus brøt dødens lenker og
seirende sto opp fra dødsriket!”

over han som døde på korset langfredag. Så med ett
skjer det: et skarpt lys splintrer mørket i en av gravhulene. Døden er beseiret. Livet har vunnet. Og i det han
trer ut av graven, kommer solen opp over åskammen
og sprer sitt livgivende lys over landskapet. En ny dag
har begynt. En ny tid har begynt for hele menneskeheten.
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Det er påskenattsmesse i kirken. Vi feirer det store
mysterium: at Jesus Kristus, som døde for alle mennesker på korset, seirer over døden og ondskapen
og sprenger i stykker dødens porter, slik at veien fra
døden til det evige liv er åpnet for alle mennesker.
Gjennom vår dåp blir hans seier vår seier. Hans oppstandelse blir vår oppstandelse.
Den mørke vinteren er ikke evig. Det kommer en vår.
Natten er ikke evig. Det kommer en soloppgang.
Døden er ikke evig. Det kommer en oppstandelse og
et evig liv. Også for oss.
Det går en vei fra mørke til lys... Fra død til liv...
For: Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden!
Per Erik K. Brodal
Kapellan
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Er du født i 1999 og enten vet at du skal
bli konfirmert i Bragernes kirke eller
lurer på om du kanskje skal det? Da er
du og dine foreldre/foresatte velkommen
til informasjonsmøte tirsdag 14. mai kl.
20.00 – 21.00 i Bragernes menighetshus.
Det vil i løpet av våren bli sendt ut brev i
posten til alle registrerte medlemmer i
Bragernes menighet født i 1999. I tillegg sender Tunsberg bispedømme ut
brosjyren ”Konfirmant 2014”. Dersom du
kjenner til noen som ikke bor i Bragernes
menighet, men som ønsker å konfirmere
seg i Bragernes kirke, er det fint om du videreformidler denne informasjonen.
Allerede nå ber vi dere holde av 12.–18. august 2013.
Da skal vi reise på en ukes konfirmantleir. Her vil
vi være innom mange av konfirmanttidens temaer
i tillegg til mange andre aktiviteter. Og ikke minst:
vi skal ha det moro sammen! Resten av året vil det
være ca. én konfirmantsamling pr. måned frem til
konfirmasjonsdagen.
Konfirmasjonsdagene i 2014 vil være lørdag 10. mai
og søndag 11. mai.
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KONFIRMANT
2013/14?

Påmeldingsfrist: 31. mai 2013. Påmeldingen skjer
på våre hjemmesider. Påmeldingen åpner først etter
at informasjonsbrevene er sendt ut i posten.
For mer informasjon se:
www.drammmen.kirken.no/bragernes og
www.konfirmant.no
Du er også velkommen innom Bragernes menighets
kontor eller ta kontakt på e-post: brodal@drammen.
kirken.no eller tlf. 32 98 91 82.
Velkommen til en spennende og innholdsrik
konfirmasjonstid!
Hilsen
Per Erik K. Brodal, konfirmantprest

Vårens konfirmanter 2013
Nå er det bare kort tid igjen av konfirmantåret for de
53 konfirmantene som begynte i høst. I løpet av disse
månedene har vi vært sammen om mange ulike
aktiviteter og samlinger. Vi begynte med en ukes
leir der vi hadde undervisning, var på fjelltur, hadde
gudstjenester og samlinger og hadde det moro. I
tillegg har vi hatt fortellerkveld i Bragernes kirke,
deltatt på julemarked, gjennomført gudstjeneste på
Menneskerettighetssøndagen og mye mer. Det er
også verdt å nevne at konfirmantene gruppevis har
fordypet seg i ulike temaer, som de igjen har videreformidlet til resten av kullet, foreldrene og
andre interesserte. Og noen samlinger gjenstår,
blant annet samtalegudstjeneste og konfirmantfest
søndag 5. mai, og ikke minst selve høydepunktet:
konfirmasjonsgudstjenestene 11. og 12. mai.
Det har vært fint å bli kjent med både konfirmanter
og familiene deres. Jeg håper dere som er konfirmanter gjennom månedene vi har hatt sammen
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har fått oppleve at dere er en viktig del av kirken og
Bragernes menighet. Jeg gleder meg til å se mer til
dere i årene som kommer!
Jeg vil også benytte anledningen til å rette en stor
takk til våre ungdomsledere, foreldre og de øvrige
frivillige som har bidratt til at vi har kunnet gjennom
føre konfirmantleir og andre arrangementer for
konfirmantene.
I år er det én konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 11.
mai og én konfirmasjonsgudstjeneste søndag 12.
mai. Vi minner om at gudstjenestene er åpne for alle.
På neste side finner dere oversikt over hvilke
konfirmanter som konfirmeres på de to
konfirmasjonsgudstjenestene.
Hilsen
Per Erik K. Brodal, konfirmantprest

Lørdag 11.mai kl. 12.00
Jonas Kristoffer Dramdal Borg
Andrea Raunholm Bretvik
Gaute Espevalen
Claus Michael Fasting
Sturla Frydenlund
Tor Christopher Håve
Andreas Mauricio Janzen
Anders Johannessen
Andrine Kjærnåsen
Oda Burud Kristiansen
Daniel August Nordrum Kværnes
Andreas Røv Lien
Magnus Livrud
Håkon Lund-Kristensen
Fabian Lolland Luzio
Marie Benedicte Løken
Hans-Petter Øiseth Moen
Sondre Holan Olsen

Marie Pettersen
Benjamin Pettersen Sollie
Jon Løberg Røsberg
Jonas Krüger Solheim
Daniel Astrup Steen
Oliver Werring Svenne
Lavrans Tjugum
Petter Valderhaug
Søndag 12.mai kl. 11.00
Silje Victoria Andersen
Madelen Andreassen
Thor-Elias Bekkeland
Anders Kjærnet Bjerkeengen
Trym Kjærnet Dullum
Kristoffer Garnås
Fredrik August Hansen
Lotte Tomine Laugerud Henningsen
Herman Kalager

Celina Moberg Kittilsbråthen
Martin Brateng Knive
Othilie Henninen Larsen
Henrik Tveit Mørch
Thor William Nilsen
Camilla Celine Ramsvik
Ellinor Briseid Rødland
Chris André Reierth Røgeberg
Andrea Justad Røise
Scott Sinclair Samuelsen
Sara Abonyo Tollefsen Seip
Imran Sesay
Celestine Louise Sigvartsen
Sandra Svendsen Steine
Marius Martin Thorsen
Preben Wilhelmsen
Henrik Winnes
Martin Ødegaard

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 17.–19. mars
Vi møter hverdagshelter i Kirkens Nødhjelps
prosjekter over hele verden. Dette er mennesker
som er født på feil side av
urettferdigheten. Men de vil forandre
verden, og de vet hvordan. De er
forbilder. Med årets fasteaksjon vil
Kirkens Nødhjelp fortelle historiene
til noen av disse forbildene. Vårt
arbeid bygger på deres kunnskap og
engasjement. De sikrer bærekraftige
løsninger som er forankret i lokalsamfunnet.
De får det til! Støtten fra norske menigheter gir
forbildene mulighet til å skape virkelig og varig
forandring. For seg selv, for andre og for hverandre.
Det er menigheter landet rundt som står for
gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Bragernes menighet arrangerer aksjon tirsdag
19. mars og trenger bøssebærere.
Ta kontakt med kapellan Per Erik K.
Brodal (brodal@drammen.kirken.no / 32
98 91 82) dersom du vil være med.
Pengene som samles inn går til
Kirkens Nødhjelps arbeid over hele
verden.
Støtt aksjonen direkte ved å:
• Benytte kontonummer 1594 22 87493
• Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner)
• Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)

Diakonvikar
Menighetens faste diakon, Edel Aune, fikk en flott gave til jul, en
liten gutt på selveste julaften. Vi gratulerer!
Under hennes mammapermisjon har vi fått en vikar,
Solfrid Sønsteby, som skal være hos oss i 60 % stilling fram til
1. d
 esember. Hun er utdannet førskolelærer og har hatt praksis
som dette i halvannet år. Ved siden av jobben har hun tatt mastergrad i diakoni der masteroppgaven handler om Misjonsalliansen
og dens overordnete målsettinger. Hun var ferdig til jul.
Vi gratulerer henne med fullført diakonutdanning!
Vi gleder oss til samarbeid og håper hun vil trives i nye
utfordringer her i Bragernes menighet.
Kristin Fæhn, sokneprest
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LysVåken med besøk fra Misjonsalliansen og misjonsutvalget
Årets LysVåken i Bragernes gikk av stabelen helgen
5. – 6. januar. Denne gangen var temaet «Misjon», og
18 barn på 11 og 12 år ble
bedre kjent med misjon og
misjonsprosjektet vårt.
Grethe Matre fra Misjonsalliansen kom og fortalte om
misjonsorganisasjonen og prosjektet vårt i E
 cuador,
og Misjonsutvalget i menigheten var med på poster
på skattejakten.

Misjonsutvalget fra venstre: Tore Olsen, Anne Grethe Julie
Støen Finstad, Eldny Bredde og Morten Løberg Strand.
Til høyre Grethe Matre fra Misjonsalliansen.

Eva Brekke Voss sto for kveldssang og morgenvekking.

I tillegg til skattejakten (som selvsagt hadde en post
i tårnet) inneholdt programmet sangøvelse, guds
tjenesteverksted, tacomåltid og platano – en smak
av Ecuador (stekebanan). Vi sendte opp lyslykter og
overnattet (dog lite søvn på noen...) i kirkerommet.
På søndag deltok alle på en familiemesse der
Øystein prost hadde en samtalepreken med 3 LysVåkne hellige konger og bønnevandring. Prikken over
i’en var den store juletrefesten.

De hellige tre konger på besøk i gudstjenesten søndag.

Vi takker alle som bidro med ulike oppgaver slik at
helgen ble mulig å gjennomføre!
Ingeborg D. Drange

Alle som fyller 6 år i år:
Sett av datoene 15. og 16. juni for da blir det en artig
samling på lørdagen og utdeling av gave på guds
tjenesten søndag. Mer informasjon kommer på
nettsider og i posten.
Ungdomsrommet tar form
Det skjer noe på menighetshuset! En varebil
fra Ikea leverte i januar over hundre pakker til
menighetshuset. Hva skjer? Jo, det skal bli til
Ungdomsrommet! Her skal det kunne bli en café
med kjøkken – noe som gir mange muligheter. (Ikke
bare for ungdommer. Rommet kan også brukes til
andre arrangementer.)
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Har du lyst å bli med å forme rommet? Bli med å
starte noe her? Ta kontakt med Eva eller Per Erik.
Tusen takk til alle som har stilt opp i prosessen
underveis og med å montere møbler! Og sist
men ikke minst, tusen takk til menighetsrådet og
Lychefondet som har bevilget midler til å realisere
planene.
Det blir spennende å se hva som skjer videre!
Ingeborg D. Drange

«Stilling ledig»
Menigheten er i gang med å utarbeide en lokal plan
for fornyet trosopplæring. Målet er å støtte hjemmene
ved å tilby en god og systematisk trosopplæring
som alle mellom 0 og 18 år kan bli invitert til. For å
få til dette må menighetens ansatte og medlemmer
samarbeide. Vi starter opp mange nye aktiviteter og da
trenger vi flere medarbeidere.

Ledige engasjementer i Bragernes
Stilling: Vi søker etter både medarbeidere og ledere av
ulike barne- og ungdomsaktiviteter i kirkens
barne-, ungdoms- og trosopplæringsarbeid.
Kvalifikasjoner: Vi søker etter deg som er
glad i å være sammen med barn og/eller
unge, har lyst til å være medarbeider og/eller
har lederegenskaper
Arbeidsoppgaver: (Du kan være med på en
eller flere ting)
•	Være medarbeider på Tårnagenthelg for
8-åringer 13. – 14. april
•	Være medarbeider på 6-års tiltak 15. – 16. juni
være medarbeider på Kode B høsten 2013 (klubb
for 11- og 12-åringer)
•	Lede samtalegrupper for fjorårskonfirmanter
(”Videre”) høsten 2013
•	Lede barneklubb/misjonsforening.
Oppstart høsten 2013.

• Medarbeidere på tiltak for 7-åringer høsten 2013
•	Medarbeidere på LysVåken for 11-åringer i
januar 2014
•	Medarbeidere på ”Kirkerotte”-samlinger for
5 åringer (høst og/eller vår)
•	Medarbeidere/ledere på Agentklubb for 8-åringer
våren 2014
•	Medarbeidere/ledere i ungdomsarbeidet
(omgående)
• Eller noe DU har lyst til – vi er åpne for innspill!
Vi tilbyr deg: Glede og spennende opp
levelser, et utfordrende og lærerikt miljø og
verdifulle øyeblikk.
Søknadsfrist: 1.5.2013 (evt. allerede nå til
Tårnagenthelg og ungdomsarbeid) eller når
du er klar!
Spørsmål om stillingen kan rettes:
Menighetspedagog Eva B. Voss,
tlf.nr. 911 82 798 eller på
voss@drammen.kirken.no
Tiltredelse: Omgående (ungdomsarbeidet, Tårnagent
helgen og 6 års-tiltak i juni) eller oppstart høsten 2013.
Ettermiddager/kvelder og helger må påregnes.
Lønn: Vennskap, mange gode stunder og erfaring.
Mulighet til å bety noe for andre og noen ganger får
du faktisk mat. Opplæring og veiledning vil bli gitt.

«Kirkerotter» i Bragernes kirke den 2. februar
Menighetene i Drammen
inviterte alle barn som fyller
5 år i år (og deres familier) til
dukketeateret ”Kirkerottene og
LeaMus” lørdag 2. februar.
170 små og store fikk oppleve
den flotte forestillingen med
Vesle, Frodo og LeaMus, og
etterpå vanket det deilige
”rotteboller” til alle.
Det er stor sannsynlighet for at
kirkerottene vil dukke opp igjen
i Drammen neste år også!
Ingeborg D. Drange
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VÅRENS KONSERTER i Bragernes kirke
Velkommen til en spennende konsertvår i Bragernes kirke.
Kulturtilbudet er mangfoldig med et stort spenn i musikalsk
uttrykk og innhold. Vi gleder oss over å presentere flotte
konserter under Johan Halvorsen musikkfest 2013 i
mars (www.halvorsen-musikkfest.no). Bragernes kirkes
orgelkonserter er igjen et fast tilbud på lørdagene, og
vårens program tilbyr variert musikk for orgel alene og i
samspill med andre instrumenter.
For mer informasjon se www.drammen.kirken.no
Lørdag 23. februar kl. 13.00. ”Bare Bach og Bach”. Konsert
med musikk av Johann Sebastian Bach og hans nærmeste
familie. Caroline Eidsten Dahl, fløyter, Anne Stine Dahl,
cello og Anders Eidsten Dahl, orgel. Fri entré.
Lørdag 2. mars kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Ole Johannes
Kosberg, orgel og Hilde Prestrud K
 osberg, trompet. Musikk
av J. S. Bach, F. Mendelssohn og G. Ph. Telemann. Fri entré.
Lørdag 9. mars kl. 13.00. Halgeir Schiager. Orgelhalvtime
med musikk av J. G. Schneider. Fri entré.
Søndag 10. mars kl. 18.00. Familiefore
stilling: Vivaldi for barn. Bragernes
kirkes Ungdomskor, Barrat Dues
Juniorensemble, Anders E. Dahl, o
 rgel,
skuespillerne Ulla Broch og Marcus
Tønseth. Regissør Karoline Rising Næss.
Dirigent Jørn Fevang. Billetter kr. 100,- /
75,- / 50,-.
Tirsdag 12. mars kl 19.30.
Johan Halvorsen musikkfests
åpningskonsert 2013
Selvsagt er det musikk av Johan Halvorsen
og hans samtidige som innleder årets
musikkfest. Kunstnerisk leder Birgitte
Stærnes i samspill med den svenske
toppfiolinisten Christian Svarfar i en
vakkert og iørefallende avdeling, før landets ledende
tangomusikere lar oss møte Astor Piazzolla og Triztan
Vindtorn. Christian Svarfvar, fiolin, Birgitte Stærnes,
fiolin Helge Kjekshus, klaver, Atle Sponberg, fiolin, Mats
Eilertsen, bass, Andreas Karlsen, gitar, Andreas Rokkseth,
bandoneon, Sveinung Bjelland, klaver, Rune Temte,
skuespiller. Et gnistrende møte mellom to tidsepoker,
mellom fantastiske utøvere i ulike sjangere. Billetter: 250,Fredag 15. mars kl 11.00.
Johan Halvorsen musikkfest 2013.
En tidlig formiddag kan man nyte klassiske perler fremført
av festivalmusikerne Lindita Óttarson, sopran, Martin Haug,
gitar, Anders Eidsten Dahl, klaver og orgel. På konserten
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deltar også elever fra Drammen Kulturskole. Antoinette
Henriksen, Hallvard Holm Høgemo, Julie Cathrine Gjuv,
Ayse Øzbal, Magnus Thun, Vegard Alstad Rukke og Ingvild
Vike Varnes. Fri entré.
Lørdag 16. mars kl. 13.00.
Johan Halvorsen musikkfest 2013.
Jukka Perko, finsk saksofonist i verdensklasse improviserer
over svenske og norske folketoner sammen med organist
Anders Eidsten Dahl.
Konserten forener folkemusikk, jazz og kirkemusikk! Jukka
Perko regnes som Finlands Garbarek, og vil trylle frem
musikalsk fantasi over folketoner og orgelets klangverden.
Konserten vil også by på en urfremføring av et helt
nyskrevet orgelverk av Drammenskomponisten Herman
Vogt! Billetter: 200,Lørdag 16. mars kl. 16.00. Evensong etter anglikansk
mønster ved Oslo domkirkes guttekor og Bragernes kirkes
guttekor. Vegar Sandholt og Jørn Fevang orgel/dirigent. Fri
entré.
Fredag 22. mars kl. 18.00
Sankt Annæ Pigekor (Copenhagen Girls’
Choir), et av Danmarks fremste barnekor!
Philip Schmidt-Madsen, dirigent. Musikk
av G. Fauré, F. Poulenc og nordiske
komponister. Fri entré.
Lørdag 23. mars kl. 13.00. Orgelhalvtime
ved John Arthur Smith. Musikk av J. S.
Bach, T. D
 ubois, T. Andersson. Fri entré.
Lørdag 6. april kl. 13.00. Orgelkonsert
ved Roger Sayer, internasjonal
konsertorganist og katedralorganist ved
Rochester Cathedral, England. Fri entré.
Søndag 7. april kl 18.00.
Konsert ved Frimurernes Sangforening,
Drammen med gjestende kor. Andakt ved en av kirkens
prester. Fri entré.
Lørdag 13. april kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Anders
Eidsten Dahl. Urframføring av orgelverk av O. K.
Sundlisæter. Fri entré.
Lørdag 20. april kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Bjørn Vidar
Ulvedalen. Musikk av J. S. Bach og F. Liszt.
Lørdag 27. april kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Jee Young
Park og Abram Bezuijen. Musikk for fire hender og fire
føtter, bla. M. Ravels «Bolero» og musikk av W. A. Mozart
og S. Eftestøl. Fri entré.

Søndag 26. mai kl. 18.00.
Drammen Symfoniorkester fremfører Brahms Requiem i
samarbeid med Sølvguttene og Azuoliukas, et kor med ca
135 sangere!
Azuoliukas er et meget kjent guttekor fra Vilnius, Litauen
med opptredener i mange land og med mange kjente
orkestre. Dirigent er prof. Miskinis.
Billetter kr 200,- + avgifter.

Søndag 9. juni kl. 17.30. Mendelssohn-konsert. Bragernes
kantori og Asker kirkekor. Anders E. Dahl, orgel. Dirigenter
Ingvild Køhn Malmbekk og Jørn Fevang. Billetter kr. 100,ved inngangen.

Søndag 28. april kl. 19.00.
Jubileumskonsert!
Bragernes kirkes Aspirantkor,
jentekor, guttekor og ungdomskor med solister markerer 20 års
jubileum.
Dirgenter Beate Strømme Fevang
og Jørn Fevang.
Billetter kr. 150,- / 100,-.

Vårkonsert med korene i april 2012
Foto: Bent A. Møller

Vivaldi for barn
Bragernes kirkes Ungdomskor er invitert av Oslo
internasjonale kirkemusikkfestival til å være med på
familieforestillingen Vivaldi for barn.
Regissør Karoline Rising Næss har laget en s cenisk
familieforstilling om Vivaldi og hans enestående
arbeid ved Pietà, et hjem for foreldreløse piker i
Venezia. Antonio Vivaldi levde mesteparten av sitt liv
i Venezia og var i ca. 40 år knyttet til institusjonen
Ospedale della Pietà. Der underviste han jentene i
strykeinstrumenter og sang. De fikk et oppsiktsvekkende høyt nivå, og rikfolk og kunstnere fra hele
verden valfartet til Venezia for å oppleve dem.
Forestillingen ønsker å gjøre Vivaldi og hans samtid levende for oss, og gi et innblikk i arbeidet ved
barnehjemmet. I forestillingen medvirker skuespillere, Barrat Due juniorensemble og Bragernes
kirkes Ungdomskor. Det kjente verket ”Gloria” blir en
sentral del i forestillingen.
Dirigent for forestillingen er Jørn Fevang. Premieren
er lørdag 9. mars kl. 15.00 i Uranienborg kirke
og søndag 10. mars kl.18.00 i Bragernes kirke.
Billetter ved inngangen kr.100,-/ 75,- 50,-.

Foto: Anna Julia Granberg
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La min bønn få gjelde som røkelse for deg
– om bruken av røkelse i gudstjenesten
Mange brukte sikkert kongerøkelse hjemme i jula.
I Bragernes kirke har vi også i mange år benyttet
røkelse ved noen få gudstjenester gjennom året.
Mange har gitt uttrykk for at dette beriker guds
tjenestene, mens andre synes det er uvant og er
spørrende til dette.

Foto: Bent A. Møller

Røkelse benyttes i mange ulike religioner, ikke
minst i religioner fra Østen. I kristendommen er det
å bruke røkelse i gudstjenesten også en gammel
tradisjon. I 2. Mosebok kan vi lese om alteret med

er gjerne inngangsprosesjonen, lesningen av
Evangeliet og nattverden.
Når vi benytter røkelse er det også fordi vi tar på
alvor at vi er hele mennesker, med et større sanse
apparat enn kun hørsel og syn. Røkelsen er med
på å få frem helhetsopplevelsen av gudstjenesten.
Gudstjenesten er noe som angår hele mennesket,
ikke bare intellektet. Derfor er det viktig at vi i guds
tjenesten har elementer som appellerer til flere av
våre sanser.
Gudstjenesten er et møtested mellom himmel og jord,
der tid og rom opphører. Når vi feirer gudstjeneste,
feirer vi sammen med hele den verdensvide kirke i
himmelen og på jorden. Når vi feirer gudstjenesten
får vi stå sammen med gjeterne ute på Betlehemsmarkene og både lytte til og synge med i englesangen,
Gloria. Vi får stå sammen med disiplene under Jesu
kors. Og når vi under nattverdsliturgien synger Sanctus, synger vi sammen med englene, serafene og alle
hellige som er hjemme hos Gud. Vi kan lukke øynene,
synge med, kjenne røkelseslukten og ane at vi alle
rede nå – om bare for en liten stund – står sammen
foran Guds trone, slik vi en gang skal få være der i all
evighet. Etter å ha mottatt Jesus Kristus i brødet og
vinen, får vi så gå styrket ut i hverdagen til tjenesten
for Gud og medmennesker.

røkelse som skulle brenne foran forhenget til det
aller helligste i tempelet. I Salme 141 sier salmisten;
«La min bønn få gjelde som røkelse for deg.» Dette
motivet hentes igjen i Johannes Åpenbaring: «Fra
engelens hånd steg det opp for Guds ansikt en sky av
røkelse sammen med de helliges b
 ønner.»
Øverst på et av glassmaleriene til venstre i
Bragernes kirke ser vi en engel med et røkelseskar.
Både i den ortodokse og den katolske gudstjeneste
feiringen har bruken av røkelse en fremtredende
plass, mens man i de lutherske kirker har vært mer
reservert. Men også i flere lutherske kirker har man i
den senere tid sett verdien av dette liturgiske uttrykket.
Røkelsen i gudstjenesten har flere funksjoner. Den
markerer Guds tilstedeværelse og den er en symbolsk form for renselse. Røkelsen brukes også som en
del av tilbedelsen. Den er et symbol på de kristnes
bønner som stiger opp til Gud. Når vi gjør bruk av
røkelse i gudstjenester i Bragernes kirke, knytter vi
det gjerne til enkeltelementer i gudstjenesten. Dette
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Når det gjelder omfanget av bruken av røkelse, ser vi
for oss å benytte det én gang ved hver høytid og ved
andre særskilte søndager. Det vil stå nevnt i guds
tjenestelisten i avisa de gangene vi bruker røkelse.
Vi ønsker å benytte røkelse på en slik måte at det
tas hensyn til de som er allergikere, og ber om
tilbakemelding fra deg dersom du allikevel skulle få
allergiske reaksjoner.
På vegne av prestene i Bragernes menighet
Per Erik K. Brodal
Kapellan
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Englevakt
Det var kaldt den vinteren jeg var fem år. Vi tente opp
i ovnen på kjøkkenet hver morgen, og vi kledde på
oss mens varmen spredte seg i kroppen. For det var
et gammelt stort hus som var bygget for bergverket
som hadde gitt folk i bygda arbeid. Nå var det morfars hus, og etter hvert som barna hans ble gift og
trengte et sted å bo, fikk de bo i huset noen år.
Det vokste en tett granhekk mot gata utenfor, og de
få bilene som kjørte forbi, holdt lav fart for å oppdage
folk i tide. Denne iskalde vinterdagen hadde broren
min og to kamerater laget kjelkebakke oppe fra
uthuset og helt ned på naboens jorde.
De hadde tatt ut rattkjelken og fars store simaskjelke
fra uthuset, og de hoiet og skrek for å bli hørt av folk
på veien hver gang de satte utfor. Farten ble større
etter hvert som det ble et skikkelige spor å kjøre
etter. Det så skikkelig moro ut for meg. Etter en lang
stund gikk en av gutta med på at jeg skulle få lov til å
prøve kjelken hans, men bare én tur.
Tekst og illustrasjon: Inger Palm

Jeg skjønte snart at det ikke var lett å styre kjelken,
men jeg satte utfor. Da skjedde det som ingen hadde
tenkt på – bussen kom. Og alt ble svart for meg et
øyeblikk der jeg mer lå enn satt på kjelken.
Kjelken suste avsted med lynets fart i det harde
sporet med de høye kantene, og den stoppet til slutt
mot snøkanten langt nede på jordet. Da hørte jeg
mor ropte navnet mitt: Tullemor!
Bussjåføren hadde stoppet bussen og mor sto ved
siden av ham og ropte. Han hadde løpt inn etter mor
fordi han var blitt redd for at noe virkelig galt hadde
skjedd meg. Nå så både mor og sjåføren begge
rasende ut, mens guttene var redde og tenkte nok
også på hva som kunne skjedd. Hvorfor det? Jo, jeg

FRA MISJONSUTVALGET – Arbeid i utvalget
Misjonsutvalget har en tid arbeidet med å lage en
oversikt over misjonsorganisasjoner i Norge, sett
i sammenheng med det
globale misjonsperspektiv.
Eldny Bredde i utvalget har
laget en foreløpig oversikt
over organisasjoner i
Den norske kirke, hvor
og hvordan de arbeider,
organisasjonsoppbygging, målsetting hjemme og
ute, og ikke minst forholdet til de nasjonale kirkene
i misjonslandene. Det er særlig det globale aspektet
vi håper å kunne peke på gjennom dette arbeidet
videre, slik at det vi som menighet og enkeltpersoner
engasjerer oss i kan styrkes og at vi mer og mer ser
vårt ansvar og hvordan vi aktivt kan øke misjons

hadde kommet på kjelken i så stor fart at jeg hadde
kjørt under bussen, men den hadde heldigvis ikke
kjørt på meg.
– Den jentungen hadde ikke flaks, sa bussjåføren,
hun hadde englevakt! – Jeg har kjørt denne bussruta
i 15 år, men noe lignende har jeg aldri opplevd.
Da må jeg ha hatt englevakt, tenkte jeg i senga om
kvelden da vi ba aftenbønnen vår om å velsigne alle
barn på jord. Ja, takk og lov at det gikk så bra med
meg den gangen da jeg var en liten pike og hadde
englevakt.
Vinterhilsen Inger
engasjemanget i menigheten. Denne oversikten
vil også inneholde avsnitt om samarbeidet med
Den anglikanske kirke, og om Den koptiske kirke
i Egypt. Målet er at denne oversikten skal kunne
brukes av oss alle, og at den spesielt kan være nyttig
oppslagslitteratur i konfirmantarbeidet.
Tore Olsen

Gudstjenester i sportskapellet ved
Tverken våren 2013
14.4, 21.4, 28.4, 5.5, 12.5,
19.5, mandag 20.5
(2. pinsedag), 2.6 og 9.6.
Gudstjenestene starter
kl. 12.
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Foto: Bent A. Møller

En av de største kirkemusikalske begivenhetene i fjor var fremførelsen av
Bach's Juleoratorium i Bragernes kirke den 2. desember.

Adventsfestivalen ble innledet med juleoratoriets tre første
kantater. Dette er festmusikk skrevet som liturgisk musikk
for alle helligdagene i jule- og nyttårshelgen. Bragernes
kantori framførte verket for andre gang. Første gang var i
1999. Ungdomskoret og guttekoret deltok også. Tone Bråten

sang sopranpartiet, Ebba Rydh var alt, mens mannspartiene
ble sunget av Petter Moen, tenor og Martin Hatlo, bass.
Orkesteret bestod av strykere, oboer, fløyter, trompeter og
pauker. Dirigent var Jørn Fevang.

Takk, Ingeborg!
Ingeborg Drange slutter i sin stilling
som trosopplæringsleder i Bragernes
menighet 1. april. Hun kom til oss
under diakonutdanning med vernepleierbakgrunn den 23.8.11. Stillingen
var nyopprettet for å kunne bygge ut
kirkens tilbud til barn og unge, som
en del av Den n
 orske kirkes store satsing på opplæring i den
kristne tro. Ingeborg har ledet arbeidet med å lage en plan
for dette arbeidet, en plan som blir ferdig nå i vår. Parallelt
med dette har hun, sammen med gode medarbeidere, prøvd
ut nye tiltak for ulike aldersgrupper i soknet. Vi har hatt Lys
Våken i kirken, Tårnagenthelg, Bibelopplegget Kode B, teater
med Kirkerottene og mere til. Ingeborg har også vært fast i
ungdomsklubben Chill out. Hun er en kløpper på data og en
god drivkraft når spørreleker skal lages! Ingeborg vil nå over
i det feltet hun er utdannet til, diakonien.
Vi takker henne for hennes blide tilstedeværelse i s taben,
hennes systematiske og gode hånd med planarbeidet og nye
tilbud til menighetens barn og unge. Guds velsignelse i nye
oppgaver!
Kristin Fæhn, sokneprest

KIRKENS SOS TRENGER
FRIVILLIGE MEDARBEIDERE
• Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste betjent av frivillige medarbeidere.
• Kirkens SOS tilbyr en anonym samtale
på telefon eller via internett.
• Kirkens SOS gir støtte og trøst, livsmot
og håp.
• Kirkens SOS møter den enkelte med
åpenhet og respekt.
• Kirkens SOS arbeider forebyggende og
akutt for å avverge selvmord.
Hvem kan bli frivillig medarbeider?
Vi ser etter vanlige mennesker som har
fylt 20 år, som har avstand til egne kriser
og som kan identifisere seg med vårt verdigrunnlag. Vi tilbyr en avgrenset tjeneste,
innføringskurs og faglige medarbeidersamlinger. Underveis får du støtte og
veiledning.
Nytt kurs starter i mars 2013.
Høres dette interessant ut? Ta kontakt
med daglig leder Elsbet Pilskog på
telefon 32 87 77 74 eller 40 41 39 29.

27.01.2013 Line Vicktoria Larsen
27.01.2013 Sander Theo Knutsen
03.02.2013 August Émil Feydt
03.02.2013 Sebastian Schie
03.02.2013 Noel Antonsen Mørk
10.02.2013 Elliot Schouw-Hansen

VÅRE DÅPSBARN

18.11.2012 Christian Dreyer
18.11.2012 Anna Madsgård
25.11.2012 Leander Braathen Høyer
25.11.2012 Liam Haugen Windelstad
16.12.2012 Leah Johanne Hansen
30.12.2012 Thea Angelica Holmen
06.01.2013 Liam Gaathaug Holm
06.01.2013 Emilie Homb Røren
13.01.2013 Noelle Ryeng-Hansen
20.01.2013 Rasmus Hermann
20.01.2013 Jonas Wirum Bøen
20.01.2013 Simone Håseth Skarre

Vigde

01.12.2012 Hege Elisabeth Bruberg og
Morten Reiersgård Jakobsen
12.12.2012 Alfhild Gustavsen og
Jan Erik Lindberg
09.02.2013 Emma Paden og Dag Ivar Bostad

Misjonsbasaren 15. – 20. april

Den store felles misjonsbasaren er denne våren i Bragernes
menighetshus i uke 16, fra og med mandag 15. til og med
lørdag 20. april. Her samles foreninger og misjonsutvalg fra
Drammen og omegn til en ukes felles innsats for misjon.
Prost Øystein Magelssen åpner basaren mandag kl. 14.00.
Det vil være andakt kl. 13.00 og kl. 17.30 hver av de andre
dagene. Også i år er det ca. 20 bord med mange flotte
gevinster. Bragernes og Strømsø menigheter har felles
basarbord der inntektene går til deres prosjekter. Misjons
utvalget ønsker å høre fra deg hvis du har lyst til å gjøre en
innsats i denne uka; med loddsalg, på kjøkkenet, med baking til kafeteriaen eller noe annet praktisk arbeid. Basaruka
viser at når vi står sammen, kan vi oppnå resultater, og
dette samarbeidet er kjempetrivelig.

Pengegaver til kirken
En rask kikk på Kirkeposten forteller om en
menighet med høyt aktivitetsnivå. Dette koster
penger selv om innsatsen fra frivillige er stor.
Kunne du tenke deg å bidra skattefritt? Registrerte
beløp fra kr. 500,- til 12.000,- pr. år gir rett til
skattefradrag. Engangsbeløp eller faste regel
messige bidrag kan registreres. Lykke til!
Nordicstone AS_90x55.pdf 1 18-08-2010 13:38:49

Menighetsrådsleder Ole Kristian Karlsen

Misjonsmøter utover våren
NMS-søndagssamling.

Møtene holdes i NMS-lokalene i Nedre Storgt. 31, 3.etg.
kl. 18.00 følgende søndager: 10. mars og 14. april.
Bragernes Israelmisjonsforening
Møtene holdes i Café A
 lbum, Albums gate 8,
kl. 18 – 20 følgende torsdager: 21. mars, 25. april og
30. mai.
Tore Olsen

Fredag 1. mars kl. 11.30
i Filadelfia-menigheten,
Tomtegata
Ved kvinner i Frankrike.
Tema ”Jeg var fremmed, og
dere tok imot meg”. Anne
Gustavsen og Frelses
armeens Treffmusikken
deltar. Gave til misjons
arbeid i Kamerun.
Bevertning
Velkommen
kvinner og menn!

NB! Det er ikke samling i
Landfalløya kapell kl. 19 i år.

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

www.liergrafiske.no

Kvinnenes internasjonale
bønnedag

Tlf: 32 80 80 80
Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen
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Støtt våre
annonsører.
Nedre Storgt. 13, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 23 57 OSS
DE STØTTER
Konfirmant- og
familiefotografen

Bok & Media
KRISTELIG BOKHANDEL

V i h a r g o d t u t v aa ll gg ii gg aa vv ee rr tt ii ll
k o n f i r m a n t e r ,, bb ii bb ll ee rr oo gg ss aa ll m
m ee bb øø kk ee rr
Haugesgate
17 Storgate
• 3019 Drammen
• Tlf.:
32 32
83 83
52 52
95 95
Magasinet,
Nedre
6, Drammen
• Tlf.:

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

fotografmester

Knut Hoftun Knudsen

TORGET
VEST
– 3019 (tidl.
DRAMMEN
N.Storg.
20, 3015
Drammen
«Gjerde»)
TLF.:
3283
202110
Tlf. 32
0710

www.dnbnor.no
SYNSPRØVE –– TIMEAVTALE
TIMEAVTALE
SYNSPRØVE
TLF.: 32
TLF.:
32 27
27 78
78 00
00
Briller -- Kontaktlinser
Kontaktlinser -- Synsprøver
Synsprøver
Briller
Sandvollen 26,163058
Solbergmoen
CAPPENSGT.
- 3016
DRAMMEN
32 -83
31 59
Telefon 32Telefon
83 31 59
Mobil
941 14 766

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

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

Marianne Båsum
Aut. fotterapeut

Sunne føtter er glade føtter!

HOUSE OF

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

Bok & M

KRISTELIG BOKH

Nedre Storgt. 13, 3015 Drammen
GÅGATA
Tlf.: 32
833015
23 57
Nedre Storgt.
13,
Drammen

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

Tlf.: 32 83 23 57

Vi har godt utvalg
konfirmanter, bibler o

Haugesgate 17 • 3019 Drammen

Din lokalbank
iD
EDUARD WERNER
WERNER
A/S
EDUARD
A/S

Eiendomsmeglere MNEF
MNEF
Eiendomsmeglere

Nedre Torggt. 5, 3015 Drammen
TORGET VEST – 3019 DRAMMEN
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32 83 60 05
TLF.: 32 20 10 10
TLF.: 32 20 10 10

Telefon: 030
N. Storgt.
Storgt. 11
11 -- Inng.
Inng. Schwenckegt.
Schwenckegt.
N.
Drammen -- Tlf..
Tlf.. 32
32 83
83 99
99
95
www.dnbnor.
Drammen
95

S

Brille
CAPPENSGT. 16 - 3016 DRAMMEN
ETABLERT1918
1918
ETABLERT
Telefon 32 83 31 59 - Mobil 941 14 766
Alt i DRAMMEN
rørleggerarbeid
HAUGESGT 83,
83, 3019
3019
DRAMMEN og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
HAUGESGT
Oppvaskmaskiner
- Vaskeromsutstyr
TLF: 32
32 83
83 56
56 50
50 –– FAX:
FAX:32
3283
8397
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05
TLF:
Tining - Rep. vannskader

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

Optiker Wøllo AS

Marianne Båsum

Øvre Torgt
Torgt 4, 32 89 89 50
Øvre

Sunne føtter er glade føtter!

Aut. fotterapeut

HOUSERevisjon
OF – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

GÅGATA

Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen
Tlf: 11
32 83
8832
90 83 15 10
N. Storgt.
- Tlf.
www.ey.no

En

Tomasmessene i Bragernes kirke fortsetter på
søndagskvelder. Tomasmesse er en annerledes guds
tjeneste med ”bønnevandring” med tid for stillhet og
ettertanke, ”Tomastanker” om tro og tvil i hverdagslivet i
stedet for vanlig preken, og variasjon i musikk og sang med
ulike instrumenter i tillegg til orgel. Messene starter kl 19.
Når dette leses, er to av dette halvårets messer avviklet.
Programmet for vårhalvåret er:
27. januar: Oddmund Haugen og
Cecilie Schilling
17. februar: Per Kristian Skalstad
17. mars: Helen Bjørnøy
21. april: Frøydis Grorud (intervju,
framføring av musikk)
Velkommen til Tomasmesse!
Tor Carlsen, leder av arbeidsgruppe for Tomasmesser

Torsdagskvelder Landfalløya 
kapell kl. 19.00
Våren 2013
21. mars: Dag
Arne Roum: Besøk
til den koptiske
kirke i Egypt.
Sang Vittorio Marin.
18. april: Tale ved
prost Øystein Magelssen. Musikk ved Ole K.
Karlsen.
23. mai: Tale ved prost en. Astrid Bjellebø
Bayegan. Sang ved Hokksund Felleskor med
pianist Jon Thorleif Hansen.

Café Album – Aktivitetssenter og kafeteria for alle som ønsker fellesskap og trivsel
Program våren 2013
Formiddagstreff
18. januar: Lier Trekkspillklubb spiller
opp
1. februar: Vi får besøk av
Astrid Bjellebø Bayegan
15. februar: Blindeforbundet informerer
om rettigheter og hjelpemidler for blinde
og svaksynte
1. mars: Telefonkontakt for eldre og
uføre
15. mars: Formiddagskonsert i Bragernes kirke
5. april: Per Erik Brodal leser Einar Skjæraasen
19. april: Grethe Matre fra Misjonsalliansen forteller
om vårt misjonsprosjekt i Ecuador
3. mai: ”Trubaduren kommer” ved Rolf Ødegård
24. mai: Knut Andersen, utvandringen til Amerika
7. juni: Sommertur til Portåsen
14. juni: Grillfest med Vidars musikk
Hyggebingo
Februar: 8. og 22. Mars: 8. og 22. April 12. og 26.
Mai: 10. og 31.
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 oppslags
tavlen 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. Aktivitetsleder
Kirsten Motzfeldt tilrettelegger og ordner med garn
og utstyr.
Det serveres formiddagskaffe. Dette er
til hygge og nytte for alle som er glad i
håndarbeid. Produktene som produseres
selges og loddes ut på julemessa i slutten
av november.
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.
Frokostklubb for menn: Tirsdager kl. 10.00-12.00.
Frokost med hyggesamvær.
Bokutlån: Bokutlånet drives i samarbeid med
Drammensbiblioteket. 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
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Velkommen til kirke!
Søndag 3. mars, 3. søndag i fastetiden
Kl. 10.15: Skriftemålsgudstjeneste i kapellet
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Jørn
Fevang.
Søndag 10. mars, 4. søndag i fastetiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik Brodal og kantor
Anders E. Dahl. Kantorigruppe.
Søndag 17. mars, Maria Budskapsdag
Kl. 11.00: Familiemesse. Prost Øystein Magelssen. Dåp og nattverd. Bragernes
kirkes jentekor, dir Beate S. Fevang.
Kl. 19.00: Tomasmesse. Kapellan Per Erik Brodal og kantor Beate Strømme
Fevang.

Påsken i Bragernes
Søndag 24. mars, Palmesøndag
Kl. 11.00: Økumenisk gudstjeneste med palmeprosesjon. Oppmøte i St.
Laurentius katolske kirke kl.11.00. Sokneprestene Johannes Hung og Kristin
Fæhn.
28. mars, Skjærtorsdag
Kl. 18.00: Skjærtorsdagsmesse med aftenmåltid. Medlemmer av Bragernes
kirkes solistensemble. Prost Øystein Magelssen, kantor Jørn Fevang.
Landfalløya kapell kl.11.00: Skjærtorsdagsmesse. Kapellan Per Erik Brodal og
studenter fra Menighetsfakultetet. Kantor Jørn Fevang.
29. mars, Langfredag
Orgelmeditasjon fra kl. 14.30 ved Anders Eidsten Dahl.
Kl. 15.00: Pasjonsgudstjeneste. Kapellan Per Erik Brodal og kantor Jørn
Fevang. Bragernes kirkes solistensemble framfører Improperia Salvatoris
Nostri av T. Kverno.
30. mars, Påskeaften
Kl. 23.00: Påskenattsmesse. Prost Magelssen, menighetens prester
og kantorer og medhjelpere fra ulike menigheter i prostiet. Tenning av
påskelyset.
31. mars, Påskedag				
Kl. 08.00: Påskemorgen ved Åspaviljongen med Frelsesarmeens hornorkester.
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens ansatte. Bragernes kantori.
Mandag 1. april, 2. påskedag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik Brodal og studenter
fra Menighetsfakultetet. Kantor Anders Eidsten Dahl.
Søndag 7. april, 2. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein Magelssen. Kantorene
Jørn og Beate Fevang. Kirkekaffe og menighetsmøte.
Søndag 14. april, 3. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik Brodal.
Bragernes kirkes guttekor, kantorene Jørn Fevang og Anders Eidsten Dahl.
Åpning av Misjonsbasaren.

Søndag 21. april, 4. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn, kantor Beate
S. Fevang. Markering av Jørgen Moe 200-års jubileum.
Kl. 19.00: Tomasmesse. Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Anders Eidsten
Dahl.
Søndag 28. april, 5. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Medlemmer fra Bragernes kantori.
Sokneprest Kristin Fæhn og Tormod Westermoen fra Sjømannskirken. Kantor
Anders Eidsten Dahl. Kirkekaffe.
Søndag 5. mai, 6. søndag i påsketiden
Kl. 11: Høymesse. Samtale med konfirmantene. Dåp og nattverd. Kapellan Per
Erik Brodal, kantor Jørn Fevang.
Torsdag 9. mai, Kristi himmelfartsdag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn, kantor Beate
S. Fevang.
Lørdag 11. mai, Konfirmasjon
Kl. 12.00: Kapellan Per Erik Brodal. Kantorene Beate S. Fevang og Anders
Eidsten Dahl. Gruppe fra Ungdomskoret.
Søndag 12. mai, Søndag før pinse
Kl. 11.00: Konfirmasjon. Kapellan Per Erik Brodal. Bragernes kirkes
Ungdomskor, dir. Beate Strømme Fevang.
Fredag 17. mai, Grunnlovsdag
Ca. kl. 11.30: Gudstjeneste. Prost Øystein Magelssen, kantor Anders Eidsten
Dahl. Mannskoret Barden.

19. mai, Pinsedag 						
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens ansatte. Kantorene Jørn
Fevang, Anders Eidsten Dahl. Gruppe fra Bragernes kantori.
Mandag 20. mai, 2. pinsedag
Kl. 12.00: Felles gudstjeneste i Sportskapellet ved Tverken.
Søndag 26. mai, Treenighetssøndag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prest Ellen Gryting og kantor Jørn
Fevang.
Søndag 2. juni, 2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein Magelssen og k antor
Anders Eidsten Dahl.
Søndag 9. juni, 3. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og k antor
Anders Eidsten Dahl.
Søndag 16. juni – skaperverkets og dyrenes dag		
Kl. 11.00: Høymesse på elvebredden. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og kantor Beate S. Fevang. 6-åringer spesielt invitert.

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

