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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.

Morgenbønn
Hver onsdag kl. 8.15 – 8.30 er 
det morgenbønn i kirken. Noen 
 ons dager utvides denne til en 
 morgenmesse (med natt verd) og 
varer da noe lenger.

Alle	er	velkommen	til	å	delta!

Menighetsstaben

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

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

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

kantor anders e. dahl
dahl@drammen.kirken.no
Privat tlf. 97 65 47 72

kantor 
Beate strØMMe fevang
bfevang@drammen.kirken.no
Mobil: 90 56 70 55

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 tors dager. 
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.

DEN NORSKE KIRKE
Bragernes menighet

Husk	å	ta	en	titt	på	nettsidene:
www.drammen.kirken.no/bragernes

Bragernes menighet er også på Facebook.

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.

1. desember tas kirkens nye 
salmebok i bruk. Du kan bidra 
til innkjøp av nye salmebøker i 
Bragernes kirke. Se side 11.

Våre lesere ønskes 
en riktig god og solrik sommer!

SoMMeråpen	KirKe
Kirken vil ha utvidet åpningstid i sommer. 
Informasjon vil komme på våre nettsider.
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Til ettertanke – ved Kristin Fæhn

Nå er det en så vakker tid! Løvtrærne kler seg i sitt 
grønne slør, fuglene er travelt opptatt med reder 
og egg, blomster og gress skyter opp av jorden. For 
denne årstiden er det diktet flere vakre salmer: ”Den 
prektigkledde sommerfugl” av Henrik  Wergeland og 
”Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor”. 
Sistnevnte er nok enda mer kjent og kjær i vårt nabo-
land Sverige enn hos oss.

I salmeboken står det en mindre kjent salme av 
Johannes Barstad, om den vakre naturen rundt oss og 
hvordan Guds skapende Ånd setter sine spor:

Eg ser deg, Gud, i kvar den bekk som skumar
i kvite fossar mellom knaus og koll
og kler i brudeskaut den unge sumar
og syng sitt liv utover vang og voll. (Nr.287,2)

Men den salmen vi synger mest er ”No livnar det i lun-
dar” av Elias Blix. Den er kanskje kjærest av dem alle.

No livnar det i lundar, no lauvast det i li,
den heile skapning stundar no fram til sumars tid. (Nr. 
765)

”Den heile skapning stundar – ”. Ja, Elias Blix har nok 
mye rett i det. Men samtidig er det en del av skap-
ningen, en del mennesker, som ikke helt klarer å ta 
del i denne ”– lengting, liv og song”. Man er et annet 
sted i livet; våren med sitt sydende liv, kan tvert imot 
forsterke vemod og sorg.

Denne årstiden er også pinsens tid, da vi feirer at Gud 
gir Den hellige Ånd til verden, Guds nærvær. Vi skal 
ikke være alene, verken i yrende glede eller tungt 
vemod. Ånden ser vi ikke, men kanskje merker vi dens 
spor? slik Anders Frostenson skriver i sin pinsesalme:

Vinden ser vi ikke, men vi merker den,
snart som stille susing, snart som storm igjen.

Ånden ser vi ikke, men hans stille røst
taler i vårt hjerte både tukt og trøst.

Vinden ser vi ikke, men der vinden går,
bøyes gress og grener, høye bølger slår.

Ånden ser vi ikke, men i Åndens vind
blir vår redsel borte – gleden strømmer inn.

Fra vår Gud i himlen, ham som ingen ser,
kommer Ånden til oss og et under skjer. (Nr. 228)

Åndens spor

Våre lesere ønskes 
en riktig god og solrik sommer! Foto denne side: Bent A. Møller

I 1998 fikk Bragernes menighet en statue som donasjon 
fra arvingene etter dr. Gudbrand Moe. Det er en 
gipsavstøpning av en av de 5 originale statuene 
fra 1200-tallet som var bevart på vestfronten 
på domkirken i Trondheim. Ved det omfat-
tende restaureringsarbeidet ble det tatt 
gipsavstøpninger av statuene som ble tatt 
ned for restaurering.  Enkelte av disse 
avstøpningene ble i årenes løp lagt ut 
for salg. I 1950-årene fikk dr. Moe kjøpt 
statuen av apostelen Johannes, og i ca. 
40 år hadde den sin plass i stuen i “dok-
torgården” på Landfall øya.

Vestfronten på Nidarosdomen med 
alle sine skulpturer, var det siste som ble 

fullført ved restaureringsarbeidet av domen. Originalen 
av apostelen Johannes ble tatt ned i 1905.  Billed-

hugger  Kristoffer Leirdal utformet nøye en kopi 
med rekonstruerte armer som holder en bok. 

Kopien ble satt opp i 1983. Figuren regnes 
som en av perlene i gotisk skulpturkunst. 
Da Erkebispe gården brant i 1983, gikk 
ca. 4000 gipsmodeller tapt. Statuen i 
Bragernes kirke skal være den eneste 
gipsmodellen av Johannes i full størrelse. 
Statuen har derfor blitt verdifull og har 
viten skapelig verdi.   

Kilde: Torgeir Suul – Nidaros domen Vest-
frontens Skulpturer.

Bjørg Evensen

Statuen av Johannes i Bragernes kirke
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Menighetsrådet og staben i Bragernes møttes til sosialt samvær på Landfallhytta i juni 2012.      Foto: Bent A. Møller
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Fra menighetsrådets virksomhet
Menighetsrådet er Bragernes kirkes folkevalgte 
organ. Medlemmene av rådet velges blant medlem-
mene i menigheten. Valget foregår annethvert år og 
gjelder for en periode på fire år. I høst er derfor halve 
menighetsrådet på valg.
Ole Kristian Karlsen er menighetsrådets leder. Sam-
men med rådets øvrige medlemmer behandler han 
en rekke saker i løpet av et år. Rådet er blant annet 
ansvarlig for menighetens regnskap og årsberetning. 
Her er noen av sakene som rådet har behandlet hittil 
i år:

•   Eva Brekke Voss er engasjert i 100% stilling i 
barne- og ungdomsarbeidet frem til 1. januar 2014

•   Oppnevnelse av valgkomité med medlemmene 
Mette Flaten, Anne Stine Dahl, Leif Hagen og 
Frank Abrahamsen. Valg av medlemmer til  
menighetsrådet finner sted mandag 9. september

•   Forbedring av belysningen i kirken. Arbeidet ble 
prosjektert, sendt ut på anbud og iverksatt

•   Beslutning om å starte aksjonen «gi en salmebok» 
i anledning av at ny salmebok blir klar i oktober og 
skal tas i bruk 1. søndag i advent  
(Se egen artikkel.)

•   Vedtak om gudstjenesteforordning (plan for hvor 
mange gudstjenester som skal holdes i løpet av et 
år og hvor de skal holdes) er oversendt til biskopen 
for godkjennelse. Forordningen erstatter en avtale 
fra 1967, og den tar inn noen tilpasninger som er 
foretatt i løpet av de etterfølgende 46 årene. Det 

blir gudstjeneste i Bragernes kirke på alle søn- og 
helligdager unntatt 2. pinsedag

•   Fastsatt at gudstjenesten i anledning skaperver-
kets og dyrenes dag blir søndag 16. juni

•   Evaluert Tomasmessene
•   Inngått videre avtale med Misjonsalliansen
•   Godkjent trosopplæringsplanen

Les mer om menighetsrådets oppgaver og medlem-
mer på www.drammen.kirken.no/bragernes	

Menighetsrådet	i	Bragernes	har	hatt	
denne		sammensetning	i	2013
Ole Kristian Karlsen, leder
Eli Sofie Thorne, nestleder
Kristin Marie Fæhn, sokneprest
Pål-André Lauritzen
Jannicke Døvre
Ellen Marie Theodorsen
Marit Bjørnstad Carlsen
Morten Løberg Strand
Håvard Reffhaug Skarre
Magne Bergland
Elin Stubberud, vararep. 
(Rykket opp til fast plass fordi Simon Jara gikk ut.)
Ole Briseid, vararepr.
Inger Ragni Palm, vararepr.
Inger Marie Hoff, vararepr.
Evelyn Lovise Torbjørnsen Hansen, vararepr.
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Menighetsrådsvalg 2013 i Bragernes
Menighetsrådsvalg	2013	i	Bragernes
Det skal velges fem faste medlemmer og fem vara-
medlemmer.

Foreløpig	kandidatliste.	Den	er	ikke	prioritert.

Anne Grete Finstad, 49 år
Ola Kaarstad, 77 år
Tine Brodal, 36 år
Eli Sofie Thorne, 67 år
Morten Løberg Strand, 27 år
Dag Arnold Gryting, 42 år
Anette Narverud, 46 år
Vigdis Halden, 47 år
Kari Sannes, 70 år
Thor Fredrik Hoff, 63 år

Disse	fem,	som	ble	valgt	i	2011,	blir	sittende	
i	2	år	til: Ole Kristian Karlsen, Pål-André  Lauritzen, 
 Jannicke Døvre, Magne Bergland og Elin  Stubberud

Valget	foregår	samtidig	med	Stortingsvalget	
9.		september	fra	kl.	09-21,	nå	på	to	steder	i	
Bragernes:

Øren skole (som tidligere)
Rådhuset (nytt valgsted)

Forhåndsstemming
Det blir anledning til å avgi forhåndsstemmer 
ved menighetsrådsvalget på kirkekontoret, 
Bragernes torg 6, fra 12.8 til 6.9. Stemmer 
kan avgis mandag til fredag kl. 12–15.

Disse	går	ut	av	menighetsrådet	i	høst:
Ellen Marie Theodorsen, Marit Bjørnstad Carlsen, 
Håvard Reffhaug Skarre, Ole Briseid, Inger Ragni 
Palm, Inger Marie Hoff og Evelyn Lovise  Torbjørnsen 
Hansen

Noen glimt fra Bragernes menighets årsrapport for 2012:
•   Menigheten hadde ved siste årsskifte 8121 

medlem mer
•   85 barn ble døpt i kirken
•   63 ungdommer ble konfirmert
•   Det var 126 gravferder
•   I alt 144 gudstjenester ble holdt i soknet
•   14560 deltok på gudstjenestene
•   Det er 7 korgrupper
•   Det var 101 konserter og musikkandakter, visst nok 

flere enn noen annen konsertscene i Drammen
•   Kirkeposten rundet 50 år 
•   Tomasmessene har erstattet kveldsgudstjenes-

tene. Det var 8 tomasmesser i løpet av året
•   9 barnehager var med på barnehagegudstjenester 

i Bragernes kirke eller Landfalløya kapell. 284 
barn og 68 voksne deltok

•   Adventfestivalen er en av de store kulturbegiven-
hetene i vinterhalvåret. Den ble arrangert for 19. 
gang

•   Guttekoret holdt 40 øvelser og flere konserter
•   Jenteaspirantkoret har 29 medlemmer, Jentekoret 

37 medlemmer og Ungdomskoret 29 medlemmer
•   Ungdomskoret kom på 3. plass i NM for ungdoms-

kor
•   Bragernes kantori holdt ca. 40 øvelser
•   Kantoriet fremførte Bachs juleoratorium under 

Adventfestivalen og Bachs 1. kantate under høy-
messen juledag

•   Café Album har hatt 17 formiddagstreff med fore-
drag, sang, musikk og utlodning

•   Nesten 70 kom da det i februar ble arrangert fest 
for menighetens mange frivillige.

Du kan få hele årsrapporten ved henvendelse til 
menighetens kontor.

Menighetsrådets	oppgaver	er	definert	slik	
i	Kirkelovens	§	9:
•   Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet hen-

vendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære 
det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan 
bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, 
døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om 
gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

•   Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig under-
visning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og 
utvikles i soknet.

•   Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer 
eller foretas innsamling i kirken og forvalter de 
midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som 
gave til kristelig virksomhet i soknet, med min-
dre annet er fastsatt. Regler om budsjettordning, 
regnskapsføring og revisjon gis av departementet. 
Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal god-
kjennes av kirkelig fellesråd.

•   Menighetsrådet medvirker ved utnevning og tilset-
ting i kirkelige embeter og stillinger etter de regler 
som gjelder til enhver tid.

•   Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de 
tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om 
 menighetsforholdene og de oppgaver som forelig-
ger.

•   Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en 
orientering om det kristelige arbeidet i soknet.
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Konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 11.5 
og søndag 12.5.  Rundt 1400 mennesker 
var tilstede på de to konfirmasjons guds
tjenestene denne helgen.

Foto: Bent A. Møller

Til venstre bak: Morten Løberg Strand (Frivillig). TiI venstre: Menighetspedagog Eva Brekke Voss. 
I midten: Sokneprest Kristin Fæhn og kapellan og konfirmantprest Per Erik Brodal. Foto: Knut Hoftun Knudsen

Konfirmanter i Bragernes kirke 11. og 12. mai 2013



Framtida velges nå!
Skaperverket er truet. Det angår kirken.  Den 
norske kirke er med i kampanjen Klimavalg	2013. 
24. august skal den markeres over hele landet – også 
i Drammen: 

Klimavalg	2013 er en bred allianse av organisa-
sjoner og samfunnsaktører, med et tydelig felleskrav 
om en mer ansvarlig norsk klimapolitikk. Vi vil ha et 
forsterket fokus på Norges medansvar og muligheter 
for å bidra til å begrense skadene av den kurs det 
internasjonale samfunn i dag har lagt seg på. Hvis 
ikke rike land som Norge skal følge FN, hvem skal da 
gjøre det?

Partienes prioriteringer må bli mindre kortsiktige 
og må avspeile klimautfordringene på en konkret 
og forpliktende måte. Generasjonsansvaret må tas 
på større alvor enn det som blir gjort. Basert på et 

tydelig faglig grunnlag har vi derfor utarbeidet en 
kravliste på seks punkter foran valget i 2013.
Vi er nå over 60 organisasjoner som deltar i Klima-
valg	2013: Den norske kirke og mange kristelige 
organisasjoner, miljøorganisasjoner, fagforeninger, 
kvinneorganisasjoner, utviklingsorganisasjoner, 
barne- og ungdomsorganisasjoner, vitenskapelige 
foreninger og andre. 

Bli med og krev:
•   Kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger
•   At begrepet klimarettferdighet gis konkret innhold
•   Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom 

grønne arbeidsplasser
•   Redusert tempo i oljeutvinningen
•   Tilrettelegging for at norske innbyggere kan gjøre 

klimavennlige valg
•   En klimapolitikk som tar solidaritet mellom 

genera sjonene på alvor

Kontaktperson i Drammen er Ingeborg Hanto – 
ingeborg.a.hanto@lifi.no, tel.93495188. 
Ta kontakt hvis du har lyst til å gjøre en ekstra 
innsats.

Elisabeth Tveter Briseid

Siden siste utgivelse av Kirkeposten 
har to kjære prester kunnet markere 
runde år.

70 år
22. februar 2013 fylte tidligere 
sogneprest i Bragernes og prost i 
Drammen prosti, Astrid  Bjellebø 
Bayegan 70 år. Hun var landets 
første kvinnelige prost. Varme og 
omtanke for den enkelte vil alltid bli 
husket fra Astrid B. Bayegans tjenestetid i 
menigheten. Hennes store engasjementet i det vik-
tige økumeniske arbeid er fortsatt av stor betydning 
for menighetene og Drammen by. (Avskjedsintervju 
i KP nr. 1/ 2008).

Guds velsignelse for dine mange engasjement 
videre!

60 år
10. mars fylte vår kjære sokneprest, 

Kristin Fæhn 60 år. I 2006 ble 
Kristin Fæhn ansatt i Bragernes 
menighet, og har nå i nær 7 år 
tjeneste gjort her. Hun har funnet 
seg godt til rette i Drammen, og 
har fått mange gode venner og et 

bredt kontaktnett i byen. Lesere 
av Kirkeposten har merket seg at 

vår sokneprest deltar med vakker sang 
og  fløytespill i enkelte gudstjenester, til stor 

glede for menigheten.
I en travel hverdag er Kristin Fæhn bevisst på å 
holde seg i god form og med folkedans får hun god 
trening. Drammensmarka blir også flittig brukt
sommer og vinter. 

Gratulerer hjerteligst med 60-årsdagen den 
10. mars!

Bjørg E.

60- og 70 årsjubilanter 
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Frivillighet Norges motto; ”Tid som teller” blir  illustrert av 
hjertevarmen i timeglasset. Kanskje blir Frivillighetsprisen 
2013 gitt til nominerte i Bragernes menighets frivillige arbeid? 
Vil du dele fellesskap i frivillige oppgaver  i menigheten? 
Det er alltid plass til deg. 

Vil	du	åpne	tiden	din	for	åpen	kirke	i	
sommer?

Mange har stor glede av å besøke kirken vår 
– kanskje også spesielt når Drammen har 
en roligere sommerrytme i fellesferien. Vi vil 
gjerne utfordre deg til å tenke igjennom om du 
vil bruke noen ettermiddagstimer som vert i 
vakre Bragernes kirke i juli eller august? Har 
du spørsmål om dette eller ønsker å bidra; 
kontakt vikardiakon Solfrid Sønsteby (tlf. 32 98 
91 80, sonsteby@drammen.kirken.no) eller andre 
i staben.

Heder til frivillige 
 medarbeidere
”Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen 
er framgang. Å arbeide sammen er suksess.” 
- Henry Ford

Samarbeid
Frivillighet handler om mye. Etablering og 
videreføring av samarbeid. Det er en møysommelig 
prosess. I Bragernes sokn er det mange behov av 
forskjellig art, og mange bidrar med sin verdifulle tid 
i kirkens tjeneste for å møte noen av disse behovene. 
Det er en enestående mangfoldig gjeng frivillige 
rundt Bragernes menighet, og som det er en stor 
glede å samarbeide med. 

Menneskelige	verdier
I vinter hadde Bragernes menighet fest for å hedre 
de frivillige medarbeiderne. Helen Bjørnøy, styreled-
er for Frivillighet Norge, holdt festtalen i Storsalen 
for nærmere 70 gjester den 12. februar.

”De frivillige organisasjonene står for sentrale 
verdier som mangfold, idealisme og fellesskap. 
Frivilligheten gjør samfunnet rikere.” uttaler hun på 
Frivillighet Norges nettsider. 

Bragernes menighet er en rik menighet, med unike 
frivillige som bidrar i blant annet guds tjenesteliv, 
kormiljø, barne- og ungdomsarbeid, fellesskaps-
byggende arbeid for eldre, kommunikasjonsarbeid og 
administrative oppgaver. 

inspirasjon
Verdsetting av frivillig tjeneste kan ha forskjellig ut-
trykk:
Tunsberg Bispedømme ønsker å invitere ansatte og 
frivillige medarbeidere i menighetene til en inspi-

rasjonsdag i Haug kirke 31. august. Mellom kl 11-15 
vil det bli oppbyggelig, sosialt, kulinarisk fellesskap. 
Påmelding til: imb@kirken.no innen 15. august.

Frivillighetsprisen er en annen hedring. La oss heie 
hverandre fram og nominere initiativrike personer, 
lokal foreninger eller grupper, som har utmerket seg 
med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til 
beste for den enkelte og samfunnet. Mer informasjon 
finnes på nettsida 
www.frivillighetnorge.no/frivillighetsprisen

Solfrid Sønsteby, diakon



Solsetra er et populært samlingssted for både unge og 
 voksne. Leif Hagen var en av dem som sto på Solsetras stand 
på misjonsbasaren. Foto: Knut A. Andersen

Basaren ble holdt i 
menighets huset i uke 
16. Det ble en trivelig 
uke med mange 
besøkende, fint felles
skap med  andakter og 
sang. Samarbeidsbordet som vi hadde med Strømsø 
menighet oppnådde et meget godt resultat, litt mer 
enn i fjor, kr 6135,- til hver menighet.

Tore Olsen

Gi det videre – sammen kan vi gjøre en forskjell
Vi er stolte av å kunne presentere vårt samar-
beidsprosjekt Gi	Det	Videre. Tre ulike aktører har 
gått sammen om å skape nye muligheter for barn 
og unge i nærmiljøet. Samarbeidet foregår mellom 
lokale menigheter i Den norske kirke, foreningen 
Gode Verdier og Kirkens Bymisjon. Tiltaket ble åpnet 
av ordføreren 17. april i Gi	Det	Videre sine lokaler i 
Rådhusgata 18, Drammen.

Vi ønsker å nå barn og unge (0-18 år) som lever i 
familier som av ulike grunner har en vanskelig livs-
situasjon, og derav ikke alltid har mulighet til å prior-
itere årstidsriktig bekledning og utstyr til sine barn. 
Gi	Det	Videre er en kombinert virtuell nettløsning 
og lager som skal bidra til at barn i alderen 0-18 år 
i Drammen og omegn skal kunne få tilgang på klær 
og utstyr som andre har tilgjengelig. Formålet er at 
barn og unge får mulighet til å delta i hverdagslig, 
organisert og sosiale aktiviteter, ved å nyttiggjøre seg 
brukt utstyr andre har stående hjemme. Utstyret skal 
være i god stand og kunne benyttes av andre uten 
reparasjoner.

Alt distribueres uten kostnader direkte til bruker. 
Giver oppbevarer utstyret hjemme inntil ny bruker 
er klar. Bymisjon kan også hente utstyr til lager. 
Ønsker du å bidra til at andre får glede av ting du har 
stående, kan du registrere det på nett siden. Giver vil 
være anonym på nettsiden overfor mottaker. 
Besøk vår nettside på: 
www.bymisjon.no/drammen (Klikk på Gi Det Videre 
banner) eller www.gidetvidere.com

Drammens	mest	populære	basar?
Den store misjonsbasaren har mer enn hundre års 
historie, og hvert år fylles Bragernes menighetshus 
av loddselgere fra et stort antall misjonsforeninger 
i byen og distriktet. De har med seg et variert utvalg 
av gevinster, som spenner fra overfylte matkurver til 
broderte duker og hjemmesnekrete fuglehus, 
for bare å nevne noen ytterpunkter.

Mulighetene til å vinne trekker mange til basaren, og 
det gjør også den rikholdige kakedisken. Utpå etter-
middagen er det til og med mulig å få servert varm 
mat. Praten går livlig ved bordene og blir stort sett 
bare avbrutt av daglige andakter og sang.

Poenget med basaren er selvsagt å skaffe midler til 
misjonsvirksomhet, og vi får tro at det er det viktigste 
trekkplasteret. Det er ikke lite penger som  kommer 
inn i løpet av den uken basaren er åpen, men så 
er det heller ingen liten innsats som ligger bak fra 
 arrangørenes side.

Knut A. Andersen
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Lindita Ottarsson

Abram Bezujien Jan Frode Stevy

Christiane Eidsten Dahl
Kantoriet avslutter koråret med 
Mendelssohn 9. juni kl. 17.30.
Etter et meget aktivt år avslutter Bragernes Kantori 
vårsesongen med konsert med verker av Felix Men-
delssohn. Koret framfører hans storslagne Salme 42, 
Wie der Hirsch schreit og Drei geistliche Gesange. 
Koret synger denne gangen sammen med Asker 
kirkekor, og dirigenter er Ingvild Køhn  Malmbekk 
og Jørn Fevang. Solister er Ingeborg Soot og Jorun 
Hermansen. Anders E. Dahl er organist.
Konserten starter kl. 17.30 i Bragernes og gjentas 
senere på kvelden i Asker.

Billetter	ved	inngangen	kr.	100.	

Sommerkonsertene i Bragernes kirke 
er et populært kulturtilbud, og årets 
serie består av åtte konserter med stor 
variasjon i musikalske uttrykk.
 
Sommerkonsertene	i	Bragernes	
kirke,	onsdager	kl	21.00.	
Fri	entré.
	
26.	juni.	Lindita Ottarsson, sopran og 
Jan Frode Stevy, gitar.
3.	juli.	Jan Bertelsen, obo og Abram Bezujien, 
orgel.
10.	juli. Håvard Svendsrud, trekkspill.
17.	juli. Ayres Potthoff, fløyte, Daniel Wolff, gitar 
og Rodrigo Alquati, cello.
24.	juli. Elsine Haugstad, klaver og 
Torunn Avelsgaard Lien, sang.
31.	juli. Martine Bæver Larsen, orgel og 
Elise Tegnér, hardingfele/fiolin.
7.	august.	Ole Andreas Fevang, orgel
14.	august.	Trio SOL (Horntrio fra Sydney, Oslo 
og London). Christiane Eidsten Dahl, fiolin, 
 David Horwich, horn og Chad Vindin, klaver.

Rapport fra stipendiaten i Bragernes
Et av prosjektene jeg gjennomførte i 
permisjonsperioden min de 16 månedene jeg hadde 
arbeidsstipend fra Statens kunsterstipend i 2011/12 var 
å spille inn to plater. Den ene platen er i samspill med 
saksofonisten Vegard Landaas, og vi spiller musikk 
som er hentet fra nesten hele musikkhistorien. Alt fra 
norske folketoner arrangert av Grieg og Halvorsen, 
barokkmusikk av Marcello, til mer moderne og kjente 
toner  som ”Gabriels obo”.  Dette har blitt en plate som 
er svært ”lyttervennlig”. 

Den andre platen er en ren orgelplate med musikk 
skrevet i mellomkrigstiden av sentrale nordiske 
komponister som Sibelius, Alfvén og Nielsen. Fire 
norske stykker har fått plass, tre stykker av den 
forholdsvis ukjente komponisten Carsten Carlsen 
og ett stykke av Christian Sinding - forøvrig Sindings 
eneste og forholdsvis ukjente orgelverk. Disse fire 
norske orgelstykkene har så langt ikke vært tilgjengelig 
i salg, hverken på noter eller på innspilling. Jeg har 
forøvrig vært redaktør for det norske musikkforlaget 
Cantandos utgivelse av notene på disse fire norske 
orgelstykkene. Notene lanseres omtrent samtidig som 
platene lanseres på LAWO Classics - begge deler i løpet 
av sommeren. 

LAWO Classics er et forholdvis nystartet norsk 
plateselskap som satser på norske utøvere innenfor 
klassisk musikk. LAWO Classics har allerede rukket å 
få tre Spellemann-nominasjoner, hvorav to plater har 
fått den gjeve statuetten. Platene distribueres over 
hele verden, det aller enkleste her i landet er kanskje 
å benytte seg av den nystartede nettbutikken på www.
lawo.no

Anders Eidsten Dahl
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Tekst og illustrasjon: Inger Palm

GI EN SALMEBOK TIL KIRKEN
1. søndag i advent i år inn-
føres det ny salmebok i 
kirken. Dette er en stor 
begivenhet som vil ha mye å 
si for salmesangen og guds-
tjenestelivet. Bragernes kirke 
trenger ca. 300 salmebøker. 
Vi starter nå aksjonen GI EN 
SALMEBOK eller flere. Vi 
håper så mange som mulig 
vil støtte dette ved å gi kr. 300 
til ny salmebok.

Beløpet kan settes inn på kontonr. 2220.14.83690. 
Vennligst merk gaven Salmebok. Du kan også gi 
beløpet til en ansatt når du er i kirken.

God	salmebokaksjon!
Jørn

OVERMOT
Da jeg var barn gikk jeg og ventet på bursdagen min 
hele året. Den 7. april ble det fest, og da kom våren. 
Elveisen brakk opp, drev i store flak med strømmen, 
og forsvant. Livet ved elva var utrolig spennende for 
oss ungene, for der der var det liv og røre hele 
ettermiddagen til vi ble ropt inn til middag.

Historien min i dag hendte sju år etter at den store 
oppdageren Thor Heyerdahl og mannskapet hans 
hadde seilt en balsaflåte over Stillehavet. Kon-Tiki 
sto spikra i oss alle. Vi skulle bygge en flåte denne 
våren: Kon-Tiki 2.

Nå lå planker og bord i forskjellige lengder og tyk-
kelser, og mastestaur også, i en passelig stabel godt 
skjult bak et solid nypekjerr. Det hadde foregått i all 
stillhet, og ingen voksne hadde merket noe som helst. 
Gutta hadde fått tak i solide tau og spiker og vi jentene 
snorer, klesklyper og et stort gammelt laken. Arbeidet 
gikk unna med full innsats og godt samarbeid.

Men ingen måtte si noe hjemme om hva vi gjorde. Da 
fikk de ikke være med på flåten.

En dag med regn i lufta var flåten klar for høytidelig 
stabelavløpning med norsk flagg i baugen. De største 
guttene skulle foreta jomfruturen! De sto klar med 
oppbretta buksebein og lange gummistøvler og hver 
sin stakestokk. Vi var delt inn i lag på fire og fire, og 
nå kunne første lag gå ombord. Men hu og hei! Det 
ble altfor tungt, og flåten sank og la seg på bunnen. 
De fire guttene sto med kaldt vann til langt over 
støvleskaftene. Bomtur!

Gutta skjønte fort at neste pulje ville få samme 
skjebne, så her måtte det handles raskt om de skulle 
få se flåten på vannet før vi ble ropt inn til middag. 
Kon-Tiki 2 måtte ligge flott på vannet før fem. Det ble 
bestemt at den letteste på alle lagene skulle være 
neste mann ut, og så kunne flere komme på etter 
hvert. Den letteste som ble pekt ut, var meg. Det var 
en oppgave jeg likte. Jeg entret flåten som en lek un-
der klapp og jubel, men så kom jeg visst til å forskyve 
vekta på flåten, som snurra rundt og satte kursen inn 
i det gamle brukaret.

I farten falt jeg mot seilet, tok tak i det og stupte over 
på sia. Flåten tippa, og inntulla i seilet forsvant jeg ut 
i elva. Da jeg kom opp igjen, sto de andre klar og dro 
meg på land.

De vikla meg ut av det våte lakenet mens jeg rista av 
kulde. Jeg trakk av meg våte gummistøvler, tok dem 
i handa og løp hele veien hjem. Hjemme la de meg. 
Da jeg våknet opp, lå jeg under et telt som var spent 
over senga. Jeg hadde fått et av mine anfall av falsk 
krupp, så da var gode råd dyre, for halsen tetta seg 
og pusten ble støtvis og vanskelig der lå jeg lenge og 
heiv etter pusten.

Siden har jeg slitt med hals og lunger, men heldigvis 
er den falske kruppen blitt borte.

Thor Heyerdahl hadde nok en bedre plan enn vår. 
Vi fikk satt en flåte på vannet senere, men det året 
måtte jeg se 17. mai toget gjennom stuevinduet, og 
det glemmer jeg aldri. Kan Gud ha ment at vi må 
tenke oss om før vi legger ut på dypt vann? Men vi er 
i hans varetekt som i bønnen: «Fra synd fra sorg og 
fare min engel meg bevare».



12

Menighetsrådets leder Ole K. Karlsen takket Beate og Jørn  Fevang 
for innsatsen gjennom 20 år! Foto: Bent A. Møller

GUTTEKORET UTVIDER
Bragernes kirkes guttekor feirer 20 år i 
år, og dette er en passende anledning til 
å utvide koret ved å ta inn noen voksne 
herrestemmer. Vi søker etter to til fire 
menn som kan synge med guttene. Det 
er allerede ungdommer som synger 
herrestemme i koret, men koret ønsker 
altså å utvide med noen voksne. 
Er du bass eller tenor kan du ta  kontakt. 
I tillegg tar koret inn nye gutter fra 
andre klasse til et spennende kor miljø. 
Koret har knyttet til seg sang pedagog, 
og guttene har dette året tilbud om 
gratis sangundervisning.

Alle sangglade gutter og menn kan lese 
om koret på kirkens hjemmeside www.
drammen.kirken.no og ta  kontakt med 
dirigent Jørn Fevang  på jfevang@dram-
men.kirken.no eller tlf. 97566762

Jubileumskonsert for barne- og ungdomskorene 28. april. 
20 års virksomhet ble feiret. Foto: Bent A. Møller

Vårens turer med korene
Hvert år i mai og juni, reiser gutte- og jentekorene på 
turer.

Turene er verdifulle, de skaper samhold og felleskap 
og gir fantastisk gode musikalske opplevelser.
I slutten av mai reiser Jenteaspirantkoret til Tusen-
fryd, der jentene tilbringer hele dagen, før vi kjører 
videre til Jeløya kirke. Her overnatter vi og synger på 
gudstjeneste søndag formiddag. Jentekoret reiser i 
begynnelsen av juni til Skara i Sverige. Koret synger 
konsert i St. Nicolaikyrkan i Lidköping, besøker 
Skara Sommarland og bor på en vakker stiftsgård i 
Skara med flotte omgivelser.

Guttekoret og gutteaspirantene reiser i juni til Eng-
land. Guttene bor i London og får oppleve både
Evensong i Westminister, besøk i sjømannkirken og 
mye annet spennende i storbyen London.
Ungdomskoret reiser også til England i juni. Koret 
bor i Brighton. Her synger jentene både
skolekonserter og konsert i de store katedralene i 
byen.

Turene avslutter et fantastisk flott halvår, der 
jubileums konserten i april var et av høydepunktene.

Beate Strømme Fevang
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VÅRE DÅPSBARN
17.02.2013 Louise Marie Fulford
24.02.2013 Emma Oline Liseth Tomter
24.02.2013 Magnus Kulberg (Røyken kirke)
03.03.2013 Herman Henrud Schou
03.03.2013 Torje Vælitalo Schi
10.03.2013 Ingeborg Stærnes Kråkevik
10.03.2013 Tiril Marie Strand-Olsen
17.03.2013  Giljar Grynning Frøysok  

(Herad kyrkje, Gol)
17.03.2013  Nataniel Antonio  

Fernandez-Eriksen
30.03.2013 William Heyerdahl Berg
30.03.2013 Hennie Heyerdahl Berg
07.04.2013 Olivia Vindel
07.04.2013 Isabell Myrabø Herbro
14.04.2013 Johan Olav Ravn Hovind
14.04.2013 Ofelia Petrea Andersdatter Hallgreen
14.04.2013 Anthony Andersen (Strømsgodset kirke)
14.04.2013 Nataniel Zimmermann Lund
14.04.2013 Andrea Løvdal Gryting
14.04.2013 Milja Elida Strandvold Storbæk
21.04.2013 Adele Ryttersveen Sand
28.04.2013 Regine Røine Moen

28.04.2013 Oliver Åsbryn Bjørnerud
28.04.2013 Mia Bråten
28.04.2013 Ask Nicolay Jæger Nørvåg
05.05.2013 Felix Strand Ottersen
08.05.2013 Bertine Hagen
19.05.2013 Ludvig Wisløff Ødegaard
19.05.2013 Mayah Ekeland Ahlnäs
19.05.2013 Jonathan Bye Engebretsen
20.05.2013  Theodor Nedberg Pettersen 

(Sportskapellet)
26.05.2013 Erik Julius Røkeberg Nilsen-Moe
26.05.2013 Henny Theresa Nygaard Bjerkeli
26.05.2013 Nora Steffensen Allum
26.05.2013 Edvard Adamsen

ViGDE
02.03.2013 Eva Rogne og Torstein Tønnessen
23.03.2013  Catherine Elizabeth Rugaard og  

Alejandro Cesar Alvarez
08.05.2013 Hedda Falkevik Hagen og Eirik Berentsen
18.05.2013 Caroline Bjørgen Engh og Martin Odlo Frantzen
25.05.2013 Nina Eriksen og Geir Nordby
25.05.2013  Connie Jeanette Sundberg og  

Daniel  Thoresen Kvam

Lever din blåresept her og 
få varene gratis hjemkjørt!

• Stomi
• Ufrivillig vannlating
• Kateter
• Brystproteser
• Diabetes
• Ernæring
• Sårutstyr
• Kompresjonsstrømper
• Støttebandasjer
• Hudpleie
• Sko

Vi er fagbutikken når det gjelder!

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

w
w

w.
lie

rg
ra

fis
ke

.n
o

Prost Øystein Magelssen på 
«Torsdagskveld» i april. 
Foto: Knut A. Andersen

Foto: Bjørg Evensen

Torsdagskvelder på 
Landfalløya
Det 135 år gamle Landfall øya kapell er fortsatt 
i bruk til gudstjenester, men også til andre for-
mål. Blant dem er «Torsdags kveldene», som 
er et månedlig møte med et vidt spekter av 
temaer. Sang, servering og utlodning bidrar til 
den gode stemningen. Kapellet leies dessuten 
ut hver søndag til The  Redeemed Church, en 
kirke med utspring i Pinse bevegelsen i Nigeria, 
og annenhver lørdag til en eritreisk ortodoks 
menighet.
Kapellet har eget styre, og 
det legges ned et betydelig 
arbeid for vedlikehold og 
drift av kapellet. I fjor ble 
hele kapellet malt utven-
dig, vinduer kittet og malt, 
og takrenner ble reparert. 
Bygningen består i dag av 
kirke rom, møterom, kjøkken, 
toalettrom og vaktmester-
leilighet. ”Landfalløya kapell 
har høy verne verdi. Kultur-
historisk sett er kapellet 
interressant. Tilknytningen 
til haugianer-bevegelsen, 
bedehusets tilkomst og senere 
utvikling er viktige momenter 
i byens historie”, skriver 
kultur vernkonsulent i 
Buskerud Fylkeskommune.

Knut A. Andersen
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Sommerarrangementer	på	Solsetra	ved	
Det	norske	misjonsselskap:
St. Hansfeiring søndag 23. juni. Det blir  
tradisjonell  feiring med familieprogram, 
rømmegrøt, og bålbrenning ved vannet. 
Kristin Aker er kveldens taler. 
Se egen  annonse i avisa. Vel møtt.

Leirer	i	SoMMer:
14. - 16. juni:  Minileir 3 til 7 år, med følge.
23. - 25. juni:  Agentleir 2. til 4, klasse.
26. - 28. juni:  Agentleir 2. til 4. klasse.
5. - 8. august: Krepseleir/vannleir 5. til 8.klasse.

Påmelding til leirene på tlf. 32 83 38 05
(NMS-kontoret)

Tore Olsen

100 års jubileum for 
kvinners stemmerett
I 1913 fikk kvinner i Norge allmenn stemme rett 
ved stortingsvalg på like vilkår som menn. Da 
hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i 30 år. 
Fra samme år hadde kvinnene rett til å velges inn 
på stortinget. Norge var et av de første landene 
i verden som innførte allmenn stemmerett for 
kvinner.

Jubileet vil bli markert i høymessen 
8. september. Sokneprest Kristin Fæhn og prost  
em. Astrid Bjellebø Bayegan medvirker.

Bjørg E.

Smakebit	på	Café	Albums	formiddags-
treff	høsten	2013.
30. august: Oppstart etter 
sommeren med sangere 
fra Drammens mannskor.
13. september: Besøk fra 
Besteforeldrenes klima-
aksjon. 
27. september: 

Mannekeng oppvisning ved Chic Mote.

Vel møtt til sosialt samvær og spennende program 
annen hver fredag kl. 11.00–13.00!

Fra stortingsvalget 1909. Foto: Anders Beer Wilse. 
Eier: Norsk Folkemuseum. (public  domain).

Noen kvinner hadde stemmerett ved stortingsvalget i 1909, men 
almenn stemmerett kom altså først i 1913.

Albumhagen
Det er et pilotprosjekt i gang i Bragernes menighet. 
Og det er «grønt». Det handler om å gjøre bakgården 
mellom menighetshuset og Albumgården til et enda 
bedre sted. Her skal det nemlig pyntes opp med litt 
nye vakre planter, grønnsaker og urter. Noe som vi 
håper vil gi hagen et triveligere preg, samtidig som 
vi jobber for et bedre miljø. For her skal det dyrkes 
økologisk. Kun det som er naturlig godt for både oss 
selv og vårt miljø, skal få gro i «Albumhagen». Ingen 
bruk av kunstgjødsel eller sprøytemidler skal her 
finne sted. I tillegg vil noe av maten til Café Album 
nå bli av skikkelig kortreist karakter. For f.o.m. dette 
sommerhalvåret kan kokken bare gå ut i hagen for å 
hente noen av sine grønnsaker og urter.
Hagen vil også innby til aktivitet. Vi har allerede 
presentert for besøkende til Café Album, at vi håper 
de vil være med. Både når det skal sås, høstes og 
holdes i orden. Vi vet jo at det allerede er mange 
«grønne fingre» som stadig er innom aktivitetssen-
teret og kafeteriaen. Ellers er også Knøtteklubben 
med. De har allerede sådd noe inne som senere skal 
plantes ut. I tillegg skal de få så gulrøtter når tem-
peraturen ute tillater det. 
Hagen skal være et godt møtested og vi håper flere 
som sokner til menigheten vil være med. For hagen 
trenger gode hjelpere. Så har du en «gartner» i 
magen eller ønsker å lære noe om økologisk dyrking, 
blir vi glad hvis du tar kontakt. Vi ønsker jo at pros-
jektet har kommet for å bli, da det er en fantastisk 
mulighet for å kunne utøve en «grønn» kirkeaktivitet. 
I tillegg er det jo så hyggelig å jobbe sammen, for 
gode nyttige formål.  

Med	vennlig	vårhilsen	fra:
Bjørg Wiik Nilsen (leder/ styret Cafè Album) 
Gry Iren Bårdsnes (fra MAJOBO- mat og jord, der du 
bor – www.gaia-agenda.no) 

Alene Alemu Tesfamichael (fra avd. for økologisk 
landbruk hos fylkesmannen i Buskerud)

Hvis du vil være med og «jobbe» litt i Albumhagen, ta 
kontakt med Bjørg: bj_wiik@hotmail.com – 
tlf. 99475466



 

Velkommen til  k irke!
Søndag 9. juni, 3. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Anders E. 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

Søndag 23. juni, 5. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Bodil Viken

Søndag 30. juni, 6. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein 
Magelssen og kantor Anders Eidsten Dahl

Søndag 7. juli, 7. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein 
Magelssen og kantor Beate S. Fevang

Søndag 14. juli, 8. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein 
Magelssen og kantor Anders E. Dahl

Søndag 21 juli, 9. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. Prestevikar og kantor 
Anders E. Dahl

Søndag 28. juli, Olsok
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Beate S. Fevang

Søndag 4. august, 11. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Bodil Viken

Søndag 11. august, 12. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein 
Magelssen og kantor Bodil Viken

Søndag 18. august, 13. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Jørn Fevang

Søndag 25. august, 14. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse på Diakoniens dag.  Dåp og natt verd. 
Sokneprest Kristin Fæhn og diakonvikar Solfrid Sønsteby. 
Kantor Anders E. Dahl. Kirkekaffe

Søndag 1. september, 15. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse Dåp og nattverd. Presentasjon av 
konfirmantene. Kapellan Per Erik Brodal 

Søndag 8. september, 16. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest  Kristin 
Fæhn og prost em. Astrid Bjellebø Baygan. Markering av 
stemmerettsjubileet

SKAperVerKeTS	oG	DyreneS	DAG
Søndag 16. juni feirer vi alt Gud har gitt oss i våre 
omgivelser: Naturen i all sin prakt, dyrene, våre 
firbente venner, og alt som lever rundt oss.

Gudstjenesten den dagen vil som tidligere bli holdt 
utendørs, ved bredden av Drammenselva. Nedenfor 
bryggeriet er det formet et lite amfi i terrenget ved 
elvebredden; der vil vi sette opp et alter og feire 
gudstjenesten. 6-åringer i soknet er spesielt invitert 
til denne gudstjenesten.

Vi håper mange vil være sammen med oss den 
dagen (kl.11.00). Ta med firbente venner!

Etter gudstjenesten kan vi ha kaffe i det grønne.  
Kaffen må hver enkelt medbringe.

Dersom det blir striregn, forflytter vi oss til 
Bragernes kirke.

Kristin Fæhn, sokneprest

Dåp ved elvebredden. Foto: Bjørg Evensen
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