
•	 Til	ettertanke	–	Kristin	Fæhn

•	 TV-aksjonen	20.	oktober

•	 Menighetsrådsvalg.		
	 Presentasjon	av	kandidatene

•	 200-årsjubileum	–	Jørgen	Moe

•	 Kirkeforum	i	menighetshuset	i	høst

•	 Nytt	konfirmantår

•	 Torsdagskvelder	Landfalløya		
	 kapell

•	 Høstprogram	Café	album

•	 Høstens	konsertprogram

•	 DOTL	markerer	5-årsjubileum
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sol og lys og vind og sne,
hver en ting av stort og smått
har du skapt, og skapt det godt.



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	våre	nettsider:
www.drammen.kirken.no/bragernes

Bragernes menighet er også på Facebook.

solfrid sØnsteBy
diakon, vikar
sonsteby@drammen.kirken.no
tlf. arbeid 32 98 91 84
edel Merete aune har fødsels
permisjon fram til 1.12.13.

Våre lesere ønskes 
en riktig god høst!

HØSTINNSAMLINGEN
Vi håper mange også i år vil benytte vedlagte 
giro for å gi en gave til menighetens arbeid.

En	stor	takk	til	alle	som	bidrar!
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Til ettertanke – ved Kristin Fæhn

«Tenker på deg»

3

Våre lesere ønskes 
en riktig god høst!

«Det ble med tanken. – !»  sier vi og sukker lettere 
opp gitt. Ja, mange ganger er det vil slik at ting ikke 
bare skulle vært tenkt, men også sagt eller gjort.

Men mange ganger kan tanken i seg selv så abso-
lutt være viktig!!

En venninne opplevde i sin vanskelige 
sykdomstid at hun ble båret, nettopp 
av menneskers gode tanker og bøn-
ner. Noen sa: ”Vi tenker på deg”. For 
min venninne betydde det mye at 
hun var i tankene deres.
Andre sa: ”Vi tenker på deg”, - de 
ba til Gud for henne. For det hender 
ikke så rent sjelden at det er det vi 
mener – å be.  Hvorfor sier vi det 
ikke like ut? Ja, vi vil jo ikke være 
påtrengende.  Og norsk religiøs sjen-
anse er vi også preget av.  Men uansett: 
Å bli tenkt på er godt, å bli bedt for er godt.

I Lukas-evangeliet, Lukas 23,42-43, fortelles det om 
en røver som var korsfestet ved siden av Jesus. Han sa 
”Husk på meg!”. ”Jesus, husk på meg når du kommer i 
ditt rike!” Og det gjorde Jesus.  Han svarte: ”Sannelig, 
jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.”  

Jeg opplever selv at det er godt når mennesker sier de 
ber for meg.  Det behøver ikke å være sykdom eller 

andre leie ting på ferde. Det å være nevnt for Gud 
er uansett en styrke i hverdagen. Jeg unner alle å bli 
husket i bønn, ved navns nevnelse.  

I kirken ber vi ofte for Drammen by, for alle som 
bor og lever her. En bønnegruppe ber for alle 

konfirmantene gjennom året og nevner 
dem ved navn.  Vi har også en liten 

boks på veggen ved inngangsdøren i 
Bragernes kirke. Der kan folk legge 
konkrete emner man ønsker at vi 
som har vårt daglige arbeid i kirken, 
skal be for. Det kan være anonymt 
eller med navn. Vi kan be i gudstjen-
esten eller hjemme hos oss selv. 
Man kan selvfølgelig henvende seg 
til oss på andre måter også, ved tele-

fon, sms eller epost.

Det å be og bli bedt for er en gave, en 
mulighet, en styrke, en hvile. 

For alle som står meg nær, for alle jeg tenker på, for 
dem og for meg selv ber jeg:
Velsign oss Gud Fader, velsign oss, Guds Sønn,
velsign oss, Guds Hellige Ånd.

(fra Bønnebok, Verbum 2002)

Kristin Fæhn

STÅ OPP MOT URETT – støtt TV-aksjonen 20. oktober!

Årets TV-aksjon går til Nasjonalforeningen for 
folkehelsen. Søndag 20. oktober samler hele 
Norge inn penger til demenssaken deres. Pengene 
organisasjonen får fra årets TV-aksjon skal fordeles 
på tre viktige hovedområder:

Forskning, informasjon- og opplæring, samt 
frivillig arbeid for personer med demens og deres 
pårørende, for å bedre livskvaliteten deres.

Om lag 71.000 har demens i Norge, hvilket betyr 
at nesten alle kjenner en person med demens. 

Sykdommen rammer som oftest eldre, men kan også 
ramme yngre mennesker helt ned i 40-årene.

Bli bøssebærer
Hver høst går 100 000 bøssebærere årets viktigste 
søndagstur. 20. oktober i år kan du være med!
Meld deg som bøssebærer på blimed.no
(fra  august) eller ring 02025 (fra september).

Møt	opp	på	Bragernes	menighetshus	søndag	
20.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



Eli-Sofie	Thorne, 
Granbakken 11, 3021 
Drammen
67 år
Eiendomssjef i Fortids-
minneforeningen.
Opptatt av åpenhet i 
menighetsarbeidet, at 
Bragernes menighet skal 
ha tilbud til mennesker 

i alle aldre og livssituasjoner. Kirkehuset som sig-
nalbygg i byen og for byens innbyggere. Medlem av 
Fagrådet for kirkekunst i Tunsberg bispedømme.

Morten	Løberg	Strand,
Strømsø torg 5b, leil. 312, 
3044 Drammen
27 år
Er student. Vil videre-
utvikle Bragernes 
menighet sitt arbeid for 
barn og unge med vekt 
på å styrke og videreføre 
eksisterende korarbeid og 

konfirmantopplegg, sentral trosopplærings plan samt 
egne lokale tiltak – vekt på tiltak med kontinuitet. 
Videreutvikle Bragernes menighet økonomisk på en 
sunn, bærekraftig og fremsynt måte.

Anne	Grethe	Julie		Finstad, 
Cappelensgt. 41a, 3015 
Drammen
50 år
Gjør frivillig tjeneste i 
Bragernes, på kontoret – 
og i kirken som korsanger. 
Tror sang og musikk  er 
gode måter å nå ut til flere 
med det kristne bud skapet. 

Med i misjonsutvalget og en misjonsforening. Andre 
hjertesaker: Tilgjengelig het. Tilhørighet. Trivsel.

Ola	Kaarstad
St. Hallvardsgt. 1f, 3015 
Drammen
78 år
Utdanning: Sivilagronom og 
Sivilingeniør
Yrkespraksis: Forsker 
Norges landbruks - 
høg skole 1962–1974

Overagronom Norsk Hydro 1974–2000
Andre sysler: Deltatt i menighetslivet i Ås
Deltatt i NMS i Ås og i Oslo krets av NMS

Tina	Fagerhus	Brodal		                 
Hotvedtvn. 37c, 3018 
 Drammen
36 år
Jeg er gift, mamma til tre 
flotte barn og jobber som 
informasjonsrådgiver i 
Blå Kors Norge. Jeg er 
kormamma og søndags-
skolelærer i Bragernes 

 menighet. Barnas plass både i guds tjenesten  og 
i menigheten opptar meg i stor grad. Jeg ønsker 
meg en åpen og inkluderende folkekirke, med plass 
til små og store. Dessuten er det viktig for meg å 
bevare og videreføre det rike gudstjeneste- og kirke-
musikalske livet, som beriker Bragernes  menighet.  

Bragernes,	Fjell	og	Konnerud	menigheter	gjennomfører	valg	på	
halve	menighetsrådet	9.	september.	Forhåndsvalg	på	kirkekontoret,	
Bragernes	torg	6,	hverdager	kl.12–15	fra	12/8	til	6/9.		

Valglokalene på valgdagen i Bragernes menighet er nå Rådhuset og Øren skole 
(Menighetshuset og Fjellheim skole brukes ikke lenger til valgene). Alle som er medlemmer i Den norske kirke, 
og som fyller 15 eller mer i løpet av 2013, kan stemme.

HEr	Er	NOEN	EKSEMPLEr	På	MENIGHETSråDETS	ANSVArS	OMråDE:

• Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
• Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
• Gudstjenester
• Kirkemusikk
• Ofringer

• Utleie av kirken
• Uttalerett ved ansettelse av prest, prost og biskop
• Samarbeid med frivillige
• Langsiktig planlegging av menighetens arbeid

Følgende kandidater har sagt seg villig til å bli valgt inn i Bragernes menighetsråd:
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Dag	Arnold	Gryting
Solbakken 51, 
3011 Drammen
43 år
Jeg er utdannet sosionom, 
og jobber som miljøterapeut 
ved en barnevernsinstitu-
sjon. Jeg underviser også  
i scene- og konsertproduk-
sjon ved Danvik folkehøy-

skole. Mitt hjerte banker ekstra for de minste blant 
oss, og for ungdommene. Jeg er også opptatt av at 
både voksne og eldre blir tatt på alvor gjennom en 
gudstjeneste som snakker sant om Gud og om livet. 
Jeg har tidligere viet mye av min fritid på frivillig ar-
beid blant unge, men etter at jeg ble pappa til to små 
går mesteparten av tiden med til bleieskift, i tillegg 
til en del sang sammen med mine søsken i gruppen 
Mamas Garden.  

Anette	Narverud
Erik Børresens allé 27, 
3015 Drammen
46 år
Jeg er utdannet sykepleier 
og videreutdannet meg in-
nenfor psykologi og veiled-
ning/coaching. Jeg skal nå 
avslutte en master hvor jeg 

ønsker å skrive om psykisk helse og arbeid. Det er 
et område jeg er svært opptatt av og jobber med til 
daglig. Jeg har vært med på å starte Fontenehuset 
i Drammen, et senter som hjelper mennesker som 
sliter med psykiske utfordringer tilbake til arbeid. 
Dette er en av mine livsoppgaver, og jeg vet at flere 
venter. Gud har en plan for oss alle. Jeg syntes det 
skjer veldig mye bra i kirken, samtidig som jeg tror 
det skal noen endringer til for å få enda flere til 
å  komme i kirken på en vanlig søndag, jeg tenker 
spesielt på yngre mennesker. Jeg tror stikkord er 
folkelig og kjærlig, to ord jeg selv identifiserer meg 
med. Håper virkelig jeg blir valgt inn i menighets-
rådet, og sammen med de øvrige representantene få 
være med å utvikle Bragernes kirke videre.

Vigdis	Astrid	Halden
Engene 83b, 3011  Drammen
48 år
Jeg ønsker en romslig kirke 
hvor alle er velkommen og 
kirkens tradisjoner bevares. 
Kor- og musikkaktiviteten er 
fin og variert for barn, ung-
dom og voksne i Bragernes 

menighet og jeg vil arbeide for at dette videreføres. 
Bragernes kirke gir den rette rammen for konserter 
og store musikkopplevelser.

Kari	Sannes
Prins Oscarsgt. 1b, 
3015 Drammen
70 år
Jeg er pensjonist  og har 
arbeidet i helsevesenet hele 
min yrkeskarriere (utdan-
net sykepleier). Jeg flyttet 
fra Sandefjord til Drammen 
for 2 1/2 år siden for å bo 

litt nærmere  barn og barnebarn. Jeg har sittet i 
menighets rådet i Sandefjord. 
Jeg er opptatt av at kirken skal være åpen, varm og 
inkluderende slik som Jesus var da han vandret på 
jorden. 

Thor	Fredrik		Hoff
Granbakken 20, 
3021  Drammen
64 år
Interesser (utenom egen 
tannlegepraksis):
Familie, avansert teknologi/
inkl. medisinsk teknikk, for-
skjellige områder av data-
verdenen, hytte i Hurum, 

dykking, liker å lage mat, reiser/andre kulturer. 
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AlPhA-kURS høSTEn 2013
Er du oppdatert på den kristne tro?
Hva står den kristne tro egentlig for?
Har Bibelen egentlig noe å si mennesker i 
dag?

Dette kurs er for alle som
– ønsker å utforske kristen tro!
– søker forståelse/mening i livet!
–  trenger å oppdatere kristen tro eller er ny 

som kristen

Bli med på Alpha-middag for å se hva det er:
Torsdag	12.	september	kl.	19.30	i	
Norkirken,		rådhusgata	25	i	Drammen

Kurset begynner torsdag 19.9 og fortsetter 
hver torsdag inntil 21.11. På kurskveldene 
serveres kveldsmat før undervisningen, 
kaffe og gruppeprat.

Kursprisen inkl. alt kursmateriale, helg, mat 
og kaffe er kun 200,- kroner!

Kontakt: Pastor i Norkirken, Eigil Nielsen, 
tlf. 91 84 19 41, pastor@norkirken.drammen.no



Tekst/foto: Bjørg Evensen.
Kilde: Ørnulf Hodne: Jørgen Moe – Folkeminne samler – dikter – prest.

Vi kan i år markere at det er 200 
år siden Jørgen Moe ble født på 
gården Øvre Moe i Hole, og 150 
år siden han ble sokneprest i 
Bragernes (1863). 
Året 1870 ble han prost i 
 Drammen prosti, men virket bare 
en kort tid, da han til pinse 1871 
tiltrådte som sokneprest i Vestre 
Aker, Oslo.
Fem år senere ble han biskop i  
Kristiansand. Han fikk avskjed  
etter søknad 1. Januar 1882 og døde 
3 måneder senere – 27. mars 1882.

Jørgen Moe fikk sin skolegang 
i Hole fram til han tok Examen Artium i 1830. På 
artiumkurset ble han kjent med sin senere samar-
beidspartner Peter Christian Asbjørnsen. I årene 
1842–53 var han  lærer, mens han om somrene  reiste 
rundt og samlet eventyr i innlandsbygdene fra  
Oppland til Hardanger. Etter praktisk teologisk 
seminar ble han residerende kapellan  i Sigdal med 
arbeidssted ved Olberg kirke i Krødsherad i 1853.

Ti år senere flyttet han til Drammen og i hans tid 
som sokneprest i Bragernes gjorde han seg bemerket 
som en dyp og annerledes forkynner, som etter hvert 
skapte vekkelse både i og utenfor menigheten. Hans 
fortid som folkeminnesamler og eventyr utgiver ble 
en belastning for hans kristne troverdighet innenfor 
enkelte kretser.

I et Drammens-sagn er det en tendens til å mysti-
fisere og mistenkeliggjøre denne virksomheten. Det 
heter at han i all hemmelighet fortsatte sine gamle 
sysler og kom ofte til trelasthandler Niels Bache 
på hans store eiendom Fløya på Landfalløya “der han 
satt å skrev sine eventyr i tårnværelse”. Sikkert er det 
at han ofte søkte tilflukt hos Bache når han trengte 
arbeidsro.

Den store bybrann ble en dramatisk opplevelse for 
sokneprest Jørgen Moe da gamle Bragernes kirke 
brant ned til grunnen. Katastrofebrannen brøt ut 
klokken fire om ettermiddagen den 11. juli 1866 

og i den friske nordavinden som 
blåste over byen, spredte den seg 
fort. Blant de verdifulle bygnin-
gene som gikk tapt, var også den 
gamle prestegården. som lå like ved 
kirken. Mens brannen raste hadde 
sokneprest Moe bedt foran alteret, 
og han måtte nærmest bæres ut. I 
favnen holdt han kirkens hellige kar.

Et storstilt hjelpearbeid ble straks 
satt i gang, og en teltby ble reist for 
de 5000 husløse. Her holdt Jørgen 
Moe en friluftsgudstjeneste første 
søndag etter brannen. 

Da utenbys arbeidere som hadde vært med i gjenre-
isningsarbeidet, tok til å miste jobbene etter hvert, 
oppstod det et ledighetsproblem. Det ble da stiftet en 
forening for fattigpleie. I Bestyrelsen finner vi Jørgen 
Moe.

I brannruinene på Gamle kirkeplass ble steintårnet 
fra den gamle kirken stående og  Jørgen Moe kjempet 
for at tårnet skulle bevares som et byhistorisk minne. 

200-års jubileum JØRGEN MOE, 1813–1882

Monument over gamle Bragernes kirke, Hellige  Trefoldighets 
kirke, på Gamle Kirkeplass (mellom Park Hotell og 
 Drammens Teater). 
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Det er fordi et kulturprodukt kan 
ha en åndelig betydning han også 
rykket ut med en sterk dikterisk 
appell til Drammen kommune-
styre om å trosse opinionen og stå 
vakt om “Bragernes Kirketaarn” 
(1868). «Opinionen  Dan dig 
 Mening selv, Du Raadets mand. 
Kast hin i Drammens Elv!»
Mot 2 stemmer vedtok repre-
sentantskapet 28.  november 1868 
etter forslag fra magistraten at 
tårnet skulle fjernes, men at det på 
tomten skulle reises et monument 
med en passende inskripsjon. Det 
ble bevilget penger, men først i 
1941 kom monu mentet på plass 
der tårnet tidligere sto. Det ble 
utført av Nic.Schiøll og bærer et 
relieff av kirken.

I diktet “Den gamle Mester” er det den ærverdige eika på prestegården ved 
Krøderen han beundrer og tolker som bilde på sant kristenliv. Diktet slutter med en 
bønn til den “Bedagede Mester” om å få lærdom av den til å bli en grunnfestet og 
himmelvendt kristen.

Velkommen til kirkeforum Bragernes menighetshus

Mandag	14.	oktober	kl.19.00

Den	norske	kirke	–	hva	nå?
Kirkesituasjonen i lys av den nye Grunnlovs paragrafen.
Jens	Petter	Johnsen, direktør i Kirkerådet.

Mandag	11.	november	kl.19.00

Forbrukersamfunnet	–	en	trussel	mot	bærekraftig	utvikling?
Kåre	Willoch, tidl. statsminister. 
Øystein	Dahle, tidl. viseadm.dir. i Esso Norge og styreleder i Worldwatch  Institute.

Fri entré

7



Søndagsskolen i Bragernes starter opp igjen etter 
sommeren!

Velkommen til søndagsskole i Bragernes. Søndag 25. 
august starter søndagsskolen opp igjen. Hver søndag 
fremover, bortsett fra når det er familiemesse/-
gudstjeneste og i skolens ferier er det søndags skole 
i Bragernes kirke. Vi samles først inne i kirken til 
starten av høymessen, deretter går søndagsskolen 
ut i kapellet etter dåpshandlingen. På søndagsskolen 
synger vi sammen, forteller bibelfortellinger, ber og 
har ulike formingsaktiviteter.

I høst er det søndagsskole følgende søndager: 
25.	august,	1.,	8.	og	15.	september,	
13.	og	27.	oktober,	3.,	17.	og	24.	november,	
1.,	8.	og	15.	desember.

Har du spørsmål om søndagsskolen eller kunne 
tenke deg å være med som søndagsskoleleder? 
Kontakt Per Erik K. Brodal, brodal@drammen.kirken.
no eller 32 98 91 82.

Velkommen til søndagsskolen i Bragernes!

Vennlig hilsen
Per Erik K. Brodal, kapellan i Bragernes menighet

NyTT	KONFIrMANTår
Vi er på vei inn i høsten, og det betyr også at vi har 
startet et nytt konfirmantår med nye konfirmanter i 
Bragernes menighet. 59 ungdommer har  meldt seg 
på og det er vi glade for! De fleste av oss har allerede 
vært ei innholdsrik uke på leir sammen. I løpet av 
året som ligger foran oss skal konfirmantene også 
være med på gudstjenester, ha undervisning og 
samlinger, ”lage” gudstjeneste, være ministranter 
(medhjelpere) i gudstjenesten, delta på påskevan-
dring og fortellerkveld og mye mer. 

Konfirmasjons	gudstjenestene	i	2014	
er	lørdag	10.	mai	2014	kl.	12.00	og	
søndag	11.	mai	2014	kl.	11.00.
Det er fint om dere tar med konfirmantene i deres 
forbønn. Vi som står for konfirmantopplegget ser 
frem til å bli bedre kjent med konfirmantene og 
deres familier!

Per Erik K. Brodal, Konfirmantprest

Årets konfirmantleir var i Uvdal fra 12.8 ti l 18.8

Hilsen	fra	ungdomslederne
Nå har vi vært med som ledere på konfirmantleir i en 
uke. Uka har vært både innholdsrik og spennende. 
Konfirmantene var en bra gjeng å ha med på tur, og 
vi tror de har lært mye. I løpet av uka har de vært 
med på mye forskjellig: de har lært om kristendom-
men og kirken, hatt ulike øvelser som går ut på å 

samarbeide og hatt mye fritid! I tillegg har konfir-
mantene fått se Uvdal stavkirke som ble bygget for 
over 900 år siden. 

Det var en glede å være med konfirmantene på leir. 
Takk	for	turen!

Hilsen Ungdomslederne
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Jentekoret besøkte Sverige i sommer.
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Korene i Bragernes har startet opp ig jen
Se mer INFO på kirkens hjemmeside 
www.drammen.kirken.no/bragernes

Vårens korturer 
I mai og juni var alle barne,- og ungdomskorene i 
Bragernes på kortur. Jenteaspirantkoret var først ut, 
og  en lørdag i mai var 30 aspiranter og 10 voksne 
på Tusenfryd en hel dag. Deretter overnattet koret i 
Jeløya kirke utenfor Moss, der jentene sang på guds-
tjeneste søndag formiddag.
 
I juni reiste 35 jenter fra Jentekoret og 6 voksne til 
Skara Sommarland og Lidköping i Sverige.  Koret 
overnattet på den idylliske Flämslett kurs- og stifts-
gård, der det ble tid for både bading og annen moro. 
Jentene hadde konsert i den praktfulle St. Nicolai-
kyrkan, der koret sang det meste av reperto aret sitt i 
tillegg til at flere jenter sang solo og noen  leste dikt.
 
Guttekoret og guttekorets aspiranter var på stortur 
til London. En innholdsrik tur for 20 gutter og 10 
voksne med evensong i St. Paul, gudstjeneste i sjø-
mannskirken, shopping og mye mer.

Ungdoms koret var også i England. Koret bodde i 
Brighton og var på dagstur til London, der jentene 
bla. var på evensong sammen med guttekoret. 
Ungdoms koret sang ellers både konsert, skole-
konsert og gudstjeneste i Brighton.

Korturerene gir gode konsert,- og musikkopp levelser 
og styrker det sosiale fellesskapet! Etter en lang 
sommerferie har høstsemesteret startet opp igjen og 
det blir mange spennende prosjekter i 2013/2014.

Show- og musikalkonsert på Studioscenen i 
 Drammens teater
Lørdag 18. oktober kl.15.30 og 18.00 blir det stor 
showkonsert med Jentekoret og Ungdomskoret 
på Studioscenen. Korene setter sammen et variert 
musikal,- og Disneyprogram, med både solister og 
dansere fra korenes egne rekker. Korene har med 
seg et band som ledes av Trond Nilsen. Dirigent for 
forestillingene er Beate Strømme Fevang.
Se www.drammensteater.no for billetter.
 
Drammen Sacred Music Fesival
Som en del av Drammen Sacred Music Festival 
medvirker Jentekoret i en familieforestilling lørdag 
21. september kl.12.00 på Union Scene. Ricardo 
Sanchez i Interkultur er produsent for forestillingen 
og Kilema leder deler av konserten. Samme kveld er 
Ungdomskoret med på en konsert i Bragernes kirke 
sammen med Sigvart Dagsland, der jentene synger 
deler av sitt eget repertoar og noe sammen med 
Sigvart Dagsland.



Gjestebud	på	Union	scene	i	2008	
Invitasjonen hadde gått bredt ut 
fra Drammen og Omegn Tros- og 
Livssyns forum (DOTL). Gjester med 
ulik  reli giøs og kulturell bakgrunn 
møttes. Man pratet, ble kjent med 
flere og knyttet nye kontakter.

Foto: Bent A. Møller

Bli	med	på	en	fargerik	byvandring	med	folk	fra	
ulike	livssyn	og	religioner!
Vår menighet er medlem av Drammen og Omegn 
Tros- og Livssynsforum (DOTL). DOTL er blitt 5 år! 
DOTLs 5 års jubileum feires 20. september (hele 
dagen) i rammen av Drammen Sacred Music Festival 
(DSMF).

Jubileumsdagen	inneholder	følgende:
* Seminar kl. 09.30 – 14.30 med foredrag av Oddbjørn 
Leirvik, Universitetet i Oslo, og besøk fra Leicester 
i England, en by der de har enda mer erfaring med 
religionsdialog enn vi i Drammensregionen! Det blir 
lunsj og kulturinnslag. Pris kr. 500,- inkluderer lunsj 
og festivalpass (se festivalprogram på www.dram-
mensacred.no ). Fullstendig program for seminaret 
finner du på DOTLs nettsider www.dotl.no 

* BYVANDRING KL. 15 – 16. Vi håper på stor og 
fargerik oppslutning fra ledere og fotfolk i alle DOTLs 
medlemsforeninger, kirker, moskeer og all slags 
forsamlinger. Poenget er at det skal sees og høres 
at Drammen og omegn har et stort mangfold av 
livssyn som vil fremme toleranse, respekt og dialog 
på tvers av tros- og livssynsgrenser. Kanskje vi får 
med Frelsesarmeens hornorkester, og kommer du 
og blir med blir det enda mer fargerikt! Vandringen 
går fra Bragernes torg og over Ypsilon og langs elva 
til Strømsø torg. Det blir stopp ved kirker og moskeer 
og ved teateret og elva og andre steder underveis. 
Der vil noen lese et dikt, eller si noen ord som passer 
til stedet vi er på.

* Fargerike opplevelser. Utstilling av buddhistiske 
relikvier og dobbeltkonsert på Union scene, en spe-
sialutgave av Svein Tindbergs forestilling  «Abrahams 
barn» i Bragernes kirke.

Hele seminardagen vil være preget av livsyns-
sdialogen som IKKE er religionsblanding, men res-
pektfull samtale på tvers av tros- og livssynsgrenser. 
Det handler om å kunne snakke med våre naboer 
her hvor vi lever og bor også om tro og livssyn! Sett 
av dagen og følg med på masse spennende kon-
serter og annet program på Drammen Sacred Music 
Festival den samme uka! Bli med å gjøre dette enda 
flottere ved selv å være med!

KF
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Drammen og Omegn Tros- og livssynsforum  
(DOTl)  5 år.
BAKGrUNN
Drammen er privilegert med sin store bredde av 
tros- og livssynssamfunn. Byen har alltid hatt en 
stor bredde både innen kristne samfunn og andre 
religioner. Religion, tro- og livssyn kan sees på 
som en privatsak. Men tro og overbevisning utgjør 
en viktig motivasjon og drivkraft i menneskers 
liv. Denne kraften er vesentlig i møte mellom 
mennesker og et grunnlag for aktiv deltakelse i 
samfunnet. Det siste par årene har det vært job-
bet aktivt fra flere hold når det gjelder å etablere  
møteplasser for alle ulike tros- og livssynssam-
funn i Drammen. Mange har bidratt gjennom flere 
år både i formelle og uformelle sammenhenger. 
Uten å svekke andres innsats og initiativ, kan en 
si at prost Astrid Bjellebø Bayegan, fredsaktivist 
Tahir Mahmood og Jonas Muhammad har vært 
viktige impulsgivere. Samarbeidsrådet for Tro- og 
Livssyns samfunn (STL) ved Anders Huuse Kartzow 
har vært en viktig støttespiller. Arbeidet er drevet av 
et ønske om å bidra aktivt og konstruktivt til en god 
samfunnsutvikling. Vi ser vår tro og grunnleggende 
livstolkning som en vesentlig ressurs i arbeidet for 
en felles, god framtid for alle innbyggere i byen vår.
Styreleder i jubileumsåret er metodist-prest 
Anne Grethe Spæren Rørvik.



Tekst og illustrasjoner: Inger PalmArbeidsbok fra sommerleir
Min mor var en svært ryddig dame. Alt ble ordnet i 
konvolutter og esker av det hun ville ta vare på. Så 
da hun døde 80 år gammel var det mye å gå gjen-
nom. Noe av dette har jeg igjen lagt til side og vært 
glad for at hun sparte. Blant annet en liten brun bok 
med ruteark fra min først tur alene på leir uten mor 
eller far. Jeg ønsket inderlig å  komme på kristen 
sommerleir da jeg var barn. Årene før jeg fylte 10 
år hadde jeg vært for ung, du måtte være 10 år! Nå  
hadde jeg blitt 10 i april, og kunne dra med de eldre 
venninnene fra søndagskolen, der mor var lærerinne. 
De andre skulle se etter meg. 
Invitasjonen lød slik: 
Jenter 10–15 år på Berger ved Drammensfjorden! 
Ledere er barnesekretær Else Hanche og ungdoms-
sekretær Alf Andersen. Ellers deltar en misjonær og 
flere gruppeledere.
Alle tar med seg testamente – dobbelt ullteppe eller 
sovepose – pute – toalettsaker – kjøkkenhånkle – flat 
og dyp tallerken – spisebestikk og kopp. For kalde 
kvelder en varm genser og badedrakt til bading. 
Ta også med litt pålegg. Motto for leiren:  
VERN DIN TRO.
Leiren ble en suksess. Vi fant venner og utvekslet 
sangtekster, bada i fjorden og gikk lange turer. Og så 

laget alle en arbeidsbok. Den ble samlet inn og lest 
av lederne til slutt. Jeg tror at vi alle fikk en premie. 
For min del skåret jeg høyt enda jeg var leirens yngste 
deltager. Boken min ble vist fram og klappet for. Den 
hadde så bra oversikt og gode tegninger. At jeg 57 år 
senere kan ta den fram og minnes kan jeg takke min 
mor for. Hun som var en trofast forbeder for meg i 
alle år enda hun fikk Parkinsons sykdom i femtiårs-
alderen. Ja, det er mange måter å bevare troen på.
God høst og vern din tro du også.

Hilsen fra Inger

11



Fredag	20.	september	kl.	19.00
Som skrevet står: En reise med Abrahams barn. 
Skuespilleren Svein Tindberg har skrevet en tekst 
om sitt møte med de hellige tekstene og tradisjonen 

i jødedom, kristendom 
og islam. Over 70.000 
mennesker har sett 
forestillingen siden 
februar 2012. I denne 
spesialforstillingen 
for  Drammen Sacred 
Music  Festival, leser 
og forteller Tindberg 
om sin lange reise 
med Abrahams barn. 
 Ensemble Lakonia 
deltar med sin musikk. 
Bill. kr. 250,-.
 

Lørdag	21.	september	kl	19.30
Sigvart Dagslands bryllups- og begravelsesorkester 
med Bragernes kirkes ungdomskor. Musikk til sorg 
og glede. Sigvart Dagsland er en av Norges fremste 

populærsangere med 
en stor katalog og 
mange sanger folk har 
blitt glad i. Sammen 
med tangentman-
nen  Torjus Vierli 
(blant  annet kjent 
fra sam arbeid med 
Vinter måne og Frøydis 
Grorud) og søstrene 

Reigstad (kjent som duoen Garness) presenterer han 
et knippe av gamle og nye sanger. Bill. kr. 250,-.

Lørdag	28.	september	kl.	13.00 Seks organister 
spiller Felix Mendelssohns seks orgelsonater. John 
Arthur Smith, Victor Rhiakine, Synnøve Solberg, 
JeeYoung Park, Anders Eidsten Dahl og Anne Lene 
 Tangstad. Bill. kr 50,-.
 
Søndag	29.	september	Oslo	kammerkor	kl.	18.00
Oslo kammerkor er et spennende kor bestående av 
24 sangere og med Håkon Daniel Nystedt som musi-
kalsk leder. Koret har et vidt repertoar som spenner 
fra samtidsmusikk til viser, men med en kjerne i 
norsk folkemusikk og klassisk romantisk musikk. 
Tema for konserten i Bragernes kirke 29. september 
er ”HÅP”. 
Billettpris voksen 200,- kr. Spesialpris for korsan-
gere tilknyttet menigheten 100,- kr. Alle under 16 år 
gratis.

Lørdag	12.	oktober	kl.	13.00
Bénédicte Royer og Bettina Leitner fremfører musikk 
for den sjeldne instrumentkombinasjonen bratsj 

og orgel. På programmet står romantisk musikk R. 
Schumann, York Bowen, Karl Yngve Sköld, og et verk 
av den norsk komponist Finn Mortensen fra 1958. 
Bill kr 50,-.

Lørdag	26.	oktober	kl.	13.00	
SCHUMANN	I	BrAGErNES.	Orgel	&	Piano.
Musikken på denne konserten er full av musi-
kalske kontraster. På lørdag vil publikum få høre 
både  piano- og orgelverker av en tysk romantisk 
komponist, Robert Schumann. Hans verk hadde 
begrenset suksess i samtiden, men i dag regnes 
han som en av den tyske høyromantikkens fremste 
representanter. 
Schumann er godt kjent for alle som er glade i piano-
musikk. Denne dagen kan publikum nyte hans Store 
Fantasi op. 17 og noen mindre verker, bl.a. 
Drei Fantasie stücke op. 111 og «Drømmer» fra 
Kinderszenen op. 15. Bill. kr. 50,-.

Søndag	3.	november	kl.	19.00
Allehelgensdagskonsert med Bragernes kirkes 
solistensemble.

Lørdag	9.	november	kl.	18.00	
Drammen	Symfoni	orkester
Konsert med Drammen Symfoniorkester i Bragernes 
kirke. Drammen Symfoniorkester markerer 200-års 
jubileet til Richard Wagner med overtyre til operaen 
Mestersangerne i Nürnberg og Wesendock Lieder, 
med Marit Sehl som sangsolist. I tillegg fremføres 
Dvoraks kjente symfoni nr. 9, ”Fra den nye verden.”

Fredag	15.	november	kl.	19.00
Joseph Haydns ”Jesu syv ord på korset” Kor og 
 orkester fra Barrat Dues musikkinstitutt i Oslo.

Bettina Leitner Bénédicte Royer

høstens KOnseRteR i Bragernes kirke

12



13

VÅRE DÅPSBARN
02.06.2013 Philip Holmberg Hveding
02.06.2013 Nora Charlotte Yngsdal-Nystrøm
09.06.2013 Thea Sofie Ormstad  Odinsen
09.06.2013 Emilie Franche
09.06.2013 Petter Engen
16.06.2013 Silja Hovde Hagel
16.06.2013 William Myklebust  Frantzen
16.06.2013 Fredrik Claudi Hofstad
23.06.2013 Emil Niklasson
23.06.2013 Alexander Trondhjem Skoglund
30.06.2013 Michelle Sissel Birkeland
30.06.2013 Emil Nicander Brateng
07.07.2013 Oliver Wethal-Mjøberg
28.07.2013 Ingrid Marie Eidsten Dahl
28.07.2013 Ferdinand Bang Øhren
11.08.2013 Ole Flater-Spydevold
11.08.2013 Benedikte Olsen Von Ubisch
11.08.2013 Victoria Elisabeth Titterud Fugleberg
18.08.2013 Kasper Fornæss-Røsholt
18.08.2013 Hermine Kirkeng
18.08.2013 Victor Lundemo
25.08.2013 Arthur Ræstad Iversen
25.08.2013 Linus Marløv
25.08.2013 Mia-Linnea Bergan Løvås
25.08.2013 Emilie Holm Svendsen

ViGDE
01.06.2013  Kristin Johanne Gillingsrød 

 Arnesen og Håkon Conrad Warloff
01.06.2013  Ida Knai og  

Simen Stensland Eggen
08.06.2013  Christine Karense Halvorsen og 

Sveinung Kristiansen
15.06.2013 Malene Røste og Stian Piene Ohr
15.06.2013 Vibeke Thoresen og Audun Hoff
22.06.2013  Maja Kristin Sørum Moe og  

Adam Timothy Kophamer
22.06.2013  Siv Tonje Schivevold Amundsen og 

Jan Ove Sandnes
29.06.2013 Ina Amundsen og Eskil Paul Devlin
29.06.2013 Guro Arneberg og Sverre Mørch  Fredriksen
29.06.2013  Martine Græsmo Larsen og  

Ole Martin Sydtangen Stenseth
13.07.2013 Lise Karlsen og Atle Arvid Fjellheim
13.07.2013 Carina Flaam Moen og Morten Bergem
27.07.2013 Ingrid Grøstad Hennum og Endre Oppen
03.08.2013 Camilla Tybring Halvorsen og Øystein Heimtun
10.08.2013 Silje Løvgaard Steen og Erik Johan Holm
17.08.2013  Susanne Kirkhorn Onshuus og  

Anders  Normann Nielsen
17.08.2013 Maja Nielsen og Kristian Øierud Johnsen
24.08.2013 Hild-Therese Osnes og Rune Kristiansen
31.08.2013  Stine Frøiland og Hans-Petter Tonum 

(Landfalløya kapell)

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
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Bruk stemmeretten den 9. september, 
– også ved menighetsrådsvalget!
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Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

Kontakt våre erfarne 
eiendomsmeglere!

Tlf. 32 21 96 00
Eiendomsmegler Dahl AS
Besøksadresse: 
Erik Børresens allé 9, 
3015 DRAMMEN
Sentralbord: 32 21 96 00 
Fax: 32 21 96 01
Se våre internettsider: 
www.dahlas.no
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Frigjør tid – knytt til deg kompetanse

Regnskapsbyrået
www.regnskapsbyraet.no
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Tlf. 22 13 28 80, www.vedal.no
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Denne høsten kan vi atter invitere til forskjellige 
aktiviteter rundt og i Albumgården. Det kan være 
uformelle møteplasser med eller uten måltidsfel-
lesskap og beundring og stell av ”Albumhagen”.  
Dessuten vil det bli bingo eller formiddagstreff 
mange fredager. Av tema på formiddagstreff kan 
nevnes; demens, klima, folkehøgskole og musikk. 
Se oversikten under og vær velkommen med!

Aktiviteter Cafe Album 
Fredager 11.00–13.00

BINGO:
6. og 20. september
4. og 18 oktober
1. 15. og 29. november
6. desember
  
FOrMIDDAGSTrEFF:
13. september: Besteforeldrenes klimaaksjon og 
inntrykk fra Albumhagen.

27. september: Mannekengoppvisning ved Chic Mote

11. oktober: Fokus på TV-aksjonens tema; ”Dagene 
som forsvinner” om demens. 

25. oktober: Musikkformiddagstreff.

6. og 7. november: Salgsmesse.	Onsdag	kl.	10.00–
17.00	og	torsdag	kl.	10.00–14.00.

8. november: Rektor ved Danvik; Tore Seierstad, 
kåserer om 100 år med Folkehøgskole i  
Drammen. 

22. november: Sør-Amerikansk program.

13. desember: Julemiddag.

3. januar 2014: Juletrefest i Café Album.

Formiddagsfellesskap i Cafe Album
En solrik junifredag besøkte omkring førti poesi- 
interesserte vakre Portåsen. Der ble det servert 
lunsj og foredraget om Herman Wildenvey, som var 
krydret med spreke dikt og anekdoter.  Før turen 
gikk tilbake til byen fikk deltakerne på Formiddags-
treff sin sommertur også et innblikk i Vestfossen 
nye kirkes historie og interiør. Begge plasser vakte 
mye begeistring og inspirasjon!

”Formiddagstreff på sommertur til Portåsen; også i 
 Wildenveys rike gror det fram urter og bruksplanter.”

Torsdagskvelder 
landfalløya kapell 
høsten 2013 kl.19.00
19.	september
Tale: Jon  Jørgensen, 
Åssiden
Sang: Vittorio Marin

17.	oktober
Tale: Sokneprest Anne Grethe Listrøm
Sang: Drammens Damekor

21.	november
” Årstider og litt til ” ved Knut A. Andersen
Sang: Koret Omnibus fra Nedre Eiker

12.	desember
Tale ved prost Torstein Lalim
Sang: Inger og Børge Johansen
 

Misjonsarrangementer i høst
nMS i nedre Buskerud
8. september: Misjonssamling kl.18.00.  
NMS-lokalene i Nedre Storgt. 31.  
Toril og Jørgen Korsvik.
25. september: Fårikålaften for menn på Solsetra. 
Påmelding NMS. Magne Mjærum.
13. oktober: Misjonssamling i Konnerud kirke 
kl.18.00. Jan Martin Berentzen (Japan-misjonær).
18. og 19. oktober: Avbrekk i hverdagen for kvinner. 
Solsetra. Fokus på Kina. Mari Bunes.
20. oktober: Misjonsfest i Frogner Menighetshus. 
 Frogner Misjonsforening feirer 135 år.
10. november: Misjonssamling kl.18.00. NMS-
lokalene. Rolf Ekenes. (Madagaskar-misjonær)
15. og 16. november: NMS julemesse i Bragernes 
 menighetshus. 

Bragernes	Israelsmisjonsforening	
Møtene holdes i Cafe Album, ved siden av 
Bragernes  menighetshus hver siste torsdag i 
måneden kl. 18.00–20.00. Møtedatoer i høst er 
29. august, 26. september, 31. oktober og 
28. november.

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

Sportsandakter Sportskapellet ved Tverken 
kl. 12. høsten 2013.
PLANLAGTE	
	GUDS	TJENESTEr:

1.9 Ved Frogner 
menighet

8.9 Ved Jon Jørgensen

15.9 Ved Normisjon 
v/Kreken. Sti-tur i 
området  etterpå.

22.9 Ved Magnus Pettersen Kjellin

Dessuten 29.9, 6.10, 13.10, 20.10 og 27.10

Se gudstjenesteannonse i Drammens  Tidende på 
fredager.

Søndag 1. september, 15. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse Dåp og nattverd. Presentasjon av konfir-
mantene. Kapellan Per Erik Brodal og kantor Anders E. Dahl.

Søndag 8. september, 16. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest  Kristin Fæhn 
og prost em. Astrid Bjellebø Bayegan. Gruppe Bragernes kantori. 
Kantor Jørn Fevang.  Markering av stemmerettsjubileet. 
Menighetsmøte etter gudstjenesten om den nye salmeboken.

Søndag 15. september, 17. søndag i treenighetstiden  
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Gruppe Bragernes kantori. 
Kapellan Per Erik Brodal og kantor Jørn Fevang.

Søndag 22. september, 18. søndag i treenighetstiden  
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Dåp. Jenteaspirantkoret. 
Utdeling ”Min kirkebok” til 4-åringer. Sokneprest Kristin Fæhn, 
menighetspedagog Eva Brekke Voss, kantorene Anders E. Dahl og 
Beate Strømme Fevang.

Søndag 29. september, 19. søndag i treenighetstiden –  
Mikkels messe
Kl. 11.00: Høymesse.  Dåp og nattverd. 
Gateprest Inger Lise Guttormsen og kantor Anders E. Dahl.

Søndag 6. oktober, 20. søndag i treenighetstiden   
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn 
og kantor Beate Strømme Fevang.

Søndag 13. oktober, 21. søndag i treenighetstiden  
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Frimurere deltar. Feiring 
av Danvik folkehøgskoles 100-årsjubileum. Gruppe Bragernes 
kantori. Sokneprest Kristin Fæhn, kantorene Anders E. Dahl og 
Jørn Fevang. 

Søndag 20. oktober, 22. søndag i treenighetstiden  
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Guttekoret. 
Kapellan Per Erik Brodal og kantorene Anders E. Dahl og 
Jørn Fevang.

Søndag 27. oktober, Bots- og bønnedag
Kl.10.15: Skriftemålsgudstjeneste i kapellet. 
Kapellan Per Erik Brodal  
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Gruppe Bragernes kantori.  
Kapellan Per Erik Brodal og Beate Strømme Fevang. 

Søndag 3. november, Allehelgensdag
Kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. Bragernes kantori. 
Menighetens ansatte. Kirken er åpen med mulighet for samtale 
mellom høymessen og konserten.
19.00. Konsert med solistensemblet, dir. Jørn Fevang.

Søndag 10. november, 25. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Jentekoret. 
Prost Øystein Magelssen og kantorene Anders E. Dahl og 
Beate Strømme Fevang.

Søndag 17. november, 26. søndag i treenighetstiden  
Kl. 11.00: Høymesse.  Dåp og nattverd. Gruppe Bragernes 
kantori. Kapellan Per Erik Brodal og kantor Jørn Fevang.

Søndag 24. november, Siste søndag i kirkeåret
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd.  Sokneprest Kristin Fæhn 
og kantor Beate Strømme Fevang.

Søndag 1. desember, 1. søndag i advent
Kl. 11.00: Kantatehøymesse. Bragernes kirkes solist ensemble. 
Dåp og nattverd. Prost Øystein Magelssen og kantorene 
Anders E. Dahl og Jørn Fevang.

Søndag 8. 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.


