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I dette nummer:

17. mai-feiring i strålende solskinn
Visste du at sokneprest
i Bragernes, Søren
Tybring, var Drammens
første stortingsmann?
Han representerte
Drammen på Det Over
ordentlige Storting i
1814.
Les mer på side 8 og 9.

Påskedag preker biskop
Laila Riksaasen Dahl i
Bragernes kirke.
1. juli slutter hun i tjenesten,
etter 12 år som biskop.
12. mars blir hennes 
etterfølger tilsatt av
Kirkerådet.

Menighetsstaben

Velkommen til gudstjenester og konserter i
Bragernes kirke.
Tirsdagskvarter

Hver tirsdag kl. 12.00 – 12.15,
middagsbønn.

Morgenbønn
Prost Øystein Magelssen
magelssen@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 13

Hver onsdag kl. 8.15 – 8.30,
morgenbønn. Noen onsdager utvides dette til en morgenmesse
med nattverd og varer da noe
lenger.

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

Alle er velkommen til å delta!

Åpen kirke
Kapellan per erik brodal
brodal@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 82
Permisjon: 15. april – 21. juli

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

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

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

Kirken er normalt åpen tirsdag – fredag kl. 12–13.
Dessuten onsdag, lørdag og søndag fra kl. 12–18.
(Unntatt ved bisettelser og enkelte konserter)

Giro er vedlagt dette nummeret.
Takk for alle gaver til
Bragernes menighet!

Våre lesere ønskes en
riktig god påske!
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

Diakon
edel merete gervin
aune@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 84

Husk våre nettsider:
www.drammen.kirken.no/bragernes
Bragernes menighet er også på Facebook.

DEN NORSKE KIRKE
Bragernes menighet
Bragernes menighet, Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Tlf. 32 98 91 80, telefaks 32 98 91 81.
Menighetskontoret er betjent mandag til fredag kl. 10–13.
Café Album, Albumsgate 8, tlf. 32 83 58 19
Mandag til fredag fra kl. 8.30 – 14.30.
Fot- og hårpleie, tlf. 32 83 19 15. Fotpleie tirsdager og torsdager.
Hårpleie onsdager og fredager.
(Direktetlf. fotpleie 97 72 23 26, frisør 45 26 07 01.)

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

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

Til ettertanke – ved Kristin Fæhn

P

å trappen utenfor Bragernes kirke sitter en
gammel kvinne med et kaffekrus og ofte også
med et Kristusbilde foran seg. Hun har sittet der
nesten hver søndag i månedsvis. Vi haster inn til
gudstjeneste. Vi kommer ut igjen etter en drøy
times tid. Hun sitter fortsatt der. Vi begynner liksom å kjenne hverandre. Serveringen av kaffe og
kaker etter gudstjenesten bæres ut til henne også.
Av og til fi
 nner hun veien inn for å delta i bønn.

For oss kan fastetiden være en anledning til å
tenke over hva Jesus ofret for at vi skulle ha fred,
fred med oss selv og med Gud. Denne tiden før
påske kan også være en påminnelse om selv å
ofre noe, gi noe, strekke ut en hånd til dem som
lider. Det er mange som går tunge veier som de
ikke ser noen ende på. Vi kan bidra til å gjøre
vandringen lettere, enten det er her i Drammen
eller langt borte.

Noen lurer –. At det går an at hun får sitte der?
Ja, det får hun, i forbindelse med gudstjenestene.
Hvorfor skulle vi be henne gå? Inne i kirken roper vi, Herre, miskunne deg – Kyrie eleison – ved
starten av hver gudstjeneste; et rop på vegne av
alle som sukker og lider her hjemme og over
hele jorden. Vi ber for flyktninger, for nødlidende, for dem som er kommet til landet vårt. – Ord
må følges av handling.
Det er fastetid i kirken nå, de seks ukene før
påske. Det er en tid for å besinne seg, kanskje
forsake noe. Tekstene i kirken er om Jesu vei til
Jerusalem. Han går dit for siste gang, og denne
gangen er det tungt, for han vet hva som venter:
Lidelse og død.

Foto: Kristin Fæhn

Takk til diakonvikar Solfrid!

Kirkeforum i Bragernes menighet

Solfrid Sønsteby har vært ansatt i Bragernes
menighet siden 1. januar 2013 og fram til 1. mars.
I 60% stilling har hun vikariert for diakon Edel Aune
(nå Gervin) som har vært i permisjon med sin lille
Torbjørn som ble født julaften 2012. 1. mars er Edel
tilbake i full stilling.

«Kan genteknologien forandre
livet ditt? Et blikk på muligheter og
etiske dilemmaer.»

Men nå vil vi takke Solfrid for alt arbeid og
engasjement hun har lagt ned for Bragernes den
tiden hun har vært her. Solfrid har gått inn i de
mange oppgavene og grepet ny muligheter.
Hun har gitt mange mennesker gode blikk og
oppmuntrende ord.
Vi ønsker deg lykke til videre, Solfrid,
og Guds v elsignelse!
Kristin Fæhn
Sokneprest

Den teknologiske utviklingen går i
rivende fart, og utfordrer oss på stadig
flere fronter. Til å belyse ovennevnte
tema har vi fått Jan Helge Solbakk.
Han er utdannet lege og teolog og er
nå professor og leder for Senter for
medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Bragernes menighetshus
mandag 17. mars kl. 19 – 21.
Anledning til spørsmål og samtale.
Fri entré.
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Tegning: Kari Sortland

Labyrint

Finn fem feil

De to bildene er nesten like.
Finner du de fem feilene på
bildet til høyre?
Tegning: Kari Sortland

nett SPRELL

.no

Hjelp Gulliver å
finne veien til Frida
Fløyfisk og kaka.

14 blader + DVD + CD
= kun 365,nr.7

Oppdrag: Umulig?

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser
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(privatabonnement
hjem i posten)

Gruppeabonnement
kun 199,- pr barn

Manus:
Odd Ketil
Sæbø
02 Himmel
Forteller:
Ålesund
Jakten
over livet
Harald
Stoltenberg
Solister: Soul Children
stille på
Astrid
stemmden
Walderhaug
10 God
Myren
og Kristian
tid
T/M: Runar
Anita
en
N. Gjerlaug,
MusikkproduBang
Stangeland
Rebecca
ksjon/arr./mi
Henning
Fjalsett,
Kaufman,
Kalvøy,
ks: Dag
Mathias
Vokalproduk
T: Karin Karin K.
1/0 Studios,
En
Manvik
Trommer: sjon: Runar
M: Karin K. Manvik og
Oslo
K. Manvik Merete
Børre
Bang
Bestill
O: Hildegunn
F. Arnevåg
SØNDAGSS
-CD
Flyen
barnebladet
med tårnagenten
Gitarer,
Garnes
KOLEN
produksjon Reigstad
NORGE
på www.sonda es BARNAS
04 Herren
2011 Kristian Kvalvaag, og arr.
klubbavis
Bratsj:
Vetle
er min
gsskolen.no
Basement av komp:
Tarjei
Kleveland
hyrde
Miks: Espen Nysted
T: Asle
Studio
Bjorvatn og Hanna
M: PhatBack
Tekniker
(Salme
Muren Audiopol Gjelstad Gundersen,
23)
Tekniker Studio
Fra CD-en
Antonsen, voice: Håvard
(vokal):
Make
PostproduStudio StaffeldtsGressum
Sanden Propell
Vegard
Music
Media
Schow,
AS
ksjon/ferdi
Vegard
SØNDAGSS
2011
Schow,
Illustratør
KOLEN
Make gstilling:
Paradisbukta
NORGE
: Kanako Music AS
Tomas,
12 Aria Jesus og
2012 Grafisk
side 2& Yuzuru
Liv-Bened(utdrag)
side 4-5 CD trykk:design:
Camilla
bibelserien
icte
Produsent Dicentia
Hoholm
Fiolin:
Hallvard Bjørneboe
: Odd
M: Liv-Benedict Bjørneboe
Ketil Sæbø
© og
fra CD-en
e BjørneboeSæbø
Aria
NORGE SØNDAGS
Liv-Benedict
SKOLEN
15. april
• 2012
2012
www.sonda
e Bjørneboe
gsskolen.no
2009
14 Tomas
Elias
sang
Songe
T/M: Tore
T/M: Hans
og barn
n
Fra CD-enThomassen
ProgrammerInge Fagervik fra Tromøya
Skatteskrin
Bli
ing/tekniker:
Lynor
Rasmus
en ekte
as 2005
Solem
www.tarn
tårnagent
Bass/keyboa

06 Kom

Jentegrupptil meg
a
Solist:
Mathea Seven
T: Britt-Venke Celine

Jakten
stille på
stemmden
en

Løver
M: Melinda
Dagens ord:
Oldebråten
E. Løver
Fra CD-en
Sammen med
Gud Det
Seven
selv om vi ikke
serSong
hamer gull
Productions
08 Skatteskr
2011
Tore
Thomassein

KOLEN

NORGE

Den gode

LUKAS

agentene. på
Få agentbevi
hemmelig s og no
e oppdrag!

rd: Rasmus
Gitar:
Hans
Inge FagervikSolem
SØNDAGSS

Jakten
stille på
stemmden
en

2012

SUKAI

LINNEA
MARTIN

Bestill på barnas@sondagsskolen.no
eller på telefon 22 08 71 00

gode
De n e r e n
et

g

Film
Animasjon:
Alve, CirkA

-DVD

En

20 tegnefilmfo
liv.
fra Jesu

innlesing:
Produsent Arnevåg
Føyen
Merete

DVD-trykk

ing:

Dicentia

Harald Stoltenberg

Tegnere:

Christoffer

rtellinger

Forteller:

Tønnesen,
Asbjørn
Chris Murphy,
Vera Tataro, Jansen,
Rikke Fjeld
Gaustadnes,
Raymond
Erik Ødegaard

Den god
e

g je t e r e n

gj

gode
De n e r e n
jet

Tegneseriem

anus/produse

Runar Bang

En
-DVD

nt:

fra

d 2011

Søndagsskoleforbun
og © Norsk
0606 OSLO
Etterstad,
PB 6552

av DVD:
Bestilling
sskole.no
butikk@sondag

Bli abonnent

på

i posten.
lens barneblad
rett hjem no
+ bok
Søndagssko
ndagsskole.
+ DVD
14 blader på barnas@so
Bestill

En

NSSF

-DVD fra

S0211

© 2011

SØNDAGSSKOLEN
NORGE
S0112 © 2012

tarnagentene.no
Tårnagentenes
eget nettsted!

Medarbeiderfest for frivillige i Bragernes:
Velkommen til sosial sammenkomst og konsert!
Å være engasjert i menigheten handler om å være engasjert i medmennesker. Dette vil vi feire! Derfor er alle som har en frivillig tjeneste i Bragernes menighet invitert til en sammenkomst med måltid
og litt program i Café Album nest siste lørdag i mars. Den 22. mars
er det også en spennende konsert i Bragernes kirke som vi vil invitere alle frivillige til. Se omtale under.
Dette vil du ikke gå glipp av. Sett av ettermiddagen! Bli med lørdag
22. mars for å møte andre frivillige medarbeidere og staben fra
klokka 16.30 og nyte konsert fra kl. 18.00.
Påmeldingsfrist er 14. mars til aune@drammen.kirken.no.
Noen lystige lapper fra medarbeiderfesten i 2013.

Frode Fjellheim:
Aejlies gaaltije. Den hellige kilden – en arktisk messe

Konsert i Bragernes kirke, lørdag 22. mars kl. 18.00
Disneykomponist i samarbeid med ungdomskoret
Den samiske komponisten og musikeren Frode Fjellheim er
akkurat nå mest i vinden for å ha laget åpningslåten “Vuelie”
til Disneyfilmen “Frost”, som topper Billboard-listene i USA.
Helgen 22. og 23. mars vil han sammen med et knippe dyktige musikere og i samarbeid med Tønsberg domkirkes jentekor og Bragernes kirkes ungdomskor fremføre den arktiske
messen “Aejles gaaltije” som betyr “Den hellige kilden”.
Dette blir en unik musikalsk opplevelse som forener messe
ledd, salmer, slåtter og joik, kunstmusikk og moderne verdensmusikk. M
 usikken har en gjennomgående sakral stemning, farget av de mystiske klangene vi kjenner fra samisketnisk musikk. T
 eksten formidles på det meste på samisk,
men også på latin og norsk. Messen var et bestillingsverk til
festspillene i Nord-Norge i år 2000, og ble senere spilt inn på
CD. Musikken høstet strålende kritikker, både fra kritikere
og platekjøpere. CD-en fikk også spelemanns-prisen 2004
i Åpen klasse. Konserten avsluttes med “Vuelie” fra filmen
Frost.
Billetter: 200,-. 150,- (honnør). 100,- (studenter og barn).
Ung kirkesang Tunsberg arrangerer konsertene, i samarbeid
med Klingende kirkelandskap i Tønsberg og begge korene.
Konserten fremføres også i Tønsberg domkirke, søndag 23.
mars kl.18.00.

Medvirkende:
Frode Fjellheim, vokal/ synth
Sanna Kurki-Suonio, vokal
Ulla Pirttijärvi, vokal
Kristin Rustad Høiseth, vokal
Susanne Lundeng, fele
Snorre Bjerck, perkusjon
Tonny Krokengen, orgel
Beate Strømme Fevang og Runa
Skramstad, kordirigenter

Babysang i Bragernes
Babysang er et tilbud utformet spesielt for de yngste
barna der vi gjennom sang, samspill, bevegelse og
andre estetiske uttrykk ønsker å skape en god møteplass for store og små. Alle barn under ett år er
velkommen i følge med far, mor eller andre omsorgspersoner.

Vårens babysang vil foregå: 7. mars, 13. mars, 20
mars, 27. mars, 3. april, 10. april, 24 april og 7 mai.
Vi starter omtrent klokka 11 og spiser lunsj sammen
med Knøtteklubben etterpå. Det koster 300 kr, inkludert CD, kaffe/te og frukt. Dropp innom eller meld
dere på til aune@drammen.kirken.no.
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KONFIRMANT 2014/15?
Er du født i 2000 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 27. mai kl.
20.00–21.00 i Bragernes menighetshus. Det vil i l øpet
av våren bli sendt ut brev i posten til alle registrerte
medlemmer i Bragernes menighet født i 2000. I tillegg sender Tunsberg bispedømme ut brosjyren
”Konfirmant 2015”. 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.

Det har vært fint å bli kjent med både konfirmanter
og familiene deres. Jeg håper dere som er konfirmanter i løpet av månedene vi har hatt sammen
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!

Allerede nå ber vi dere holde av 11.–17.august 2014.
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. Det blir presentasjon av konfirmantene i gudstjenesten 24. august 2014.
Konfirmasjonsdagene i 2015 vil være lørdag 9. mai og
søndag 10. mai.

I år er det én konfirmasjonsgudstjeneste lørdag
10. mai og én konfirmasjonsgudstjeneste søndag
11. mai. Vi minner om at gudstjenestene er åpne for
alle som ønsker å komme.

Påmeldingsfrist: 1. juni 2014
Påmeldingen skjer på våre hjemmesider.
Påmeldingen åpner først etter at informasjons
brevene er sendt ut i posten. For mer informasjon,
se: www.drammen.kirken.no/bragernes og 
www.konfirmant.no
Du er også velkommen til å komme innom
Bragernes menighetskontor 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 2014

Nå er det bare kort tid igjen av konfirmantåret for de
59 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 tur, h
 adde 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 4. mai, og ikke
minst selve høydepunktet: konfirmasjonsgudstjenestene 10. og 11. mai.
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Foto: Bent A. Møller

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.

Under finner dere oversikt over hvilke konfirmanter som konfirmeres på de to konfirmasjonsguds
tjenestene.
Hilsen Per Erik K. Brodal, konfirmantprest

Lørdag 10. mai kl. 12.00

Erik-Johannes Thorsbye Arnebrott
Marie Dreyer Bakken
Elisabeth Gwendolyn Berg
Julie Kristine Berg
Henrik Albert Berg
Anders Bergli
Andrea Bjørge
Astrid Kristine Bjørnarå
Dora Chen
Hannah Hetland Clark
Fredrick Ian Doak
Åsmund Bergum Edvardsen
Aksel Aleksander Fadum
Kasper Grung Flo
Gard Reier Groven
Krisander Helgesen
Mats Nicolai Hübschle
Maiken Enger Iversen
William Slotte Jensen

Snorre Nyseter Kortgaard
Bjørnar Leirset
Hedda Austad Lindgren
Kathrine Lippert
Einar Emil Låker
Nora Emilie Låker Myrseth
Tara France Osland
Samuel Tormodsgard Sagatun
Marte Eek Skrede
Timmy Johansen Sæterkvist
Eilif Anker Taranrød Tanberg
Thomas Håkonsen Thielemann
Karen Maria Tekshov Øien

Søndag 11. mai kl. 11.00
Tommy Hole Aasgaarden
Emilie Eull Andersen
Hennie Brembo
Kornelia Lønning Brurberg
Alexander Engebretsen
Hannah Hanssen Estensen
Maria Hansen
Håkon Bjørge Helling
Lars Petter Juriks
Ilmi-Celine Braathen Killingstad
Nora Elene Lothe
Max Marthinius Marthinsen
Tor Warsla Meen
Erik Werner Moen

Bli med på fasteaksjonen 8. april
Kirkens Nødhjelp er der i katastrofen og trenger deg!
Blir du med på fasteaksjonen, bidrar du til at folk kan
reise seg og få bedre liv.
Pengene som samles inn ved årets aksjon, går som
vanlig til hele Kirkens Nødhjelps arbeid. Akkurat nå
pågår et stort arbeid for syriske flyktninger, der de
leverer rent vann og trygge sanitære forhold, i tillegg
til annet nødhjelpsarbeid i samarbeid med kirkelige
partnere som blant annet Det Lutherske Verdensforbund. Midlene gjør det mulig å handle raskt i katastrofer, som etter tyfonen på Filippinene. Kirkens
Nødhjelp arbeider også med gjenoppbygging og klimaforebyggende tiltak på Filippinene.
Står sammen
Kirkens Nødhjelp jobber for at flest mulig skal overleve katastrofer. Krigsflyktninger fra Syria er noen av
dem du støtter ved å delta i fasteaksjonen. Da står
du sammen med Wejdan Jarrah i hennes arbeid med
å gi syriske flyktninger håp i en desperat situasjon.

Hanna Elise Nilsen
Fredrikke Elisabeth Skofterud
Nilsen
Caroline Juel Næslund
Adrian Pettersen
Alexander Rønning-Olsen
Amanda Kruke Røysi
Lise Vindheim Salmi
Julius Ottomar Schönherr
Frida Ørpen Simonsen
Julie Isabel Tostrup
Grace Van Der Mey
Sigrid Bredde Vig
Amalie Winnes

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

SAMMEN

FORANDRE
6.-8. april 2014

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

SAMMEN

Støtt Kirkens Nødhjelp
og skap forandring.
FORANDRE
Sammen med andre. For andre.
2013-2014
For hverandre.
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

SAMAN
FORANDRE
6.-8. april 2014

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr)
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller
benytt kontonummer 1594 22 87493

jobb, sier 32-åringen som er fra byen Ibrid i Jordan,
og har master i psykososialt arbeid. Vi møter hverdagshelter som Wejdan i Kirkens Nødhjelps prosjekter over hele verden. Støtten fra norske menigheter
gjør det mulig å skape virkelig og varig forandring.
Fasteaksjonen i Bragernes 8. april
Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Bragernes menighet arrangerer aksjon 8. april og
trenger bøssebærere. Ta kontakt med kapellan
Per Erik K. Brodal, 32 98 91 82,
brodal@drammen.kirken.no 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)
For 200 kroner kan du gi et menneske sikker tilgang
til rent vann!

Wejdan Jarrah i arbeid i flyktningleiren Zataari i Jordan.
Wejdan er spesialist på å møte folk som har opplevd
grusomme ting:
- Her i Zataari har alt for mange opplevd å se søsken og
foreldre bli drept på bestialsk vis foran øynene deres.
Men hvis jeg kan bidra til at de i det minste ser håp om
en bedre fremtid, har jeg verdens mest meningsfulle

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie
Helland ønsker å rette en stor takk til alle menigheter
landet rundt som deltar, alle frivillige som går med
bøsse og alle som gir penger:
– Dere betyr en forskjell, og jeg er stolt og imponert
over at så mange blir med på denne dugnaden for rettferdighet. Deres innsats gjør det mulig for oss å være
tilstede i katastrofen, sier Helland.
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Det begivenhetsrike år 1814
Tekst: Bjørg Evensen
Mangt og mye kan det skrives om i tiden januar 1814
inntil vår Grunnlov var undertegnet på E idsvoll 17.
mai 1814. Norge hadde vært i union med Danmark i
over 400 år da Danmark-Norge ble med på Napoleons side i krigene i Europa, – som endte med at Napoleon og hans allierte tapte.
Norge ble nå skilt fra Danmark og gitt til en av
seierherrene i Napole0onskrigene – nemlig Sverige
som følge av fredsavtalen i Kiel 14. januar 1814.
Fredsavtalen bød på mange utfordringer. Etter fire
dagers intensive forhandlinger mellom Danmark,
Sverige og Storbritannia gikk danske kong Frederik 6.
med på å avstå Norge som straff for sin støtte til Napoleon. På dette tidspunktet hadde danskekongen neppe
noe valg, om han ville unngå svensk invasjon. Nordmennene betraktet Kieltraktaten som en krenkelse og
det var den som ga støtet til det norske selvstendighetsoppgjør i 1814.

Til valget av Riksforsamlingen på Eidsvoll ble det utferdiget en adresse fra N
 orges r egent prins Christian
Frederik som samtidig var fullmakt for den valgte representant, forvalter N
 icolai Scheitlie fra Drammen.
Høytidelig gudstjeneste i Bragernes kirke
Bededagen 25. februar 1814

Drammen ble i begynnelsen av 1814 ansett som et
Søren Tybring 1773 –1822.
sted hvor grev Wedels arbeid for en forening med
Sokneprest til Bragernes og Strømsø fra 1803 til
Sverige, kunne vinne tilslutning. Dette viste seg imidsin død 1822. Aftensangsprædikant og rektor på
lertid ikke å slå til. En adresse (offentlig skriv) til prins
Bragernes. Tybring representerte Drammen på
Christian F rederik gir uttrykk for at opinionen var til
Det Overordentlige Storting i 1814.
fordel for prinsen. Det heter i adressen: «Drammens
indvaanere som sikkerlig den hele norske nation, anser
Ingen annen begivenhet i 1814 er blitt omtalt i så
seg lykkelig og priser Gud for det held at have Deres
mange samtidige skrifter som Bededagsfeiring i kirkongelige høyhet imellom sig i det vigtige øyeblikk, da
kene. De fleste av disse skriftene er gjengivelse av de
man med vemodig følelse erfarer adskillelsen fra det
enkelte presters prekener og bønner. S anger er også
elskede søsterland.»
registrert. Sokneprest til Bragernes og Strømsø, Søren
Den 19. februar utstedte Christian Frederik en
Tybrings preken er også tilgjengelig, men originalen
samling på i alt 10 kunngjøringer og
foreligger med gotisk skrift. I sin
sirkulærer. Her proklamerte han seg
preken i Bragernes kirke før edsavlegsom regent, og det var her grunnlaget
gelse tolket Tybring, med stor veltafor selvstendighetsreisning ble lagt.
lenhet sin sorg over adskillelsen fra
Her får nordmennene den første offiDanmark, sitt hat til Sverige og sin
sielle beskjed om Norges avståelse til
hengivenhet for Christian Frederik.
Sverige og Christian Frederiks politikk
Hva Tybring måtte ha ment tidligere
i den forbindelse.
så var han nå for selvstendighet og for
I de sirkulærer og befalinger som
prinsregent.
ble sendt landets geistlige, sivile og
Menighetenes edsavleggelse i kirmilitære myndigheter, gis det beskjed
kene var imidlertidig bare en offentlig
om at det skal holdes en bededag
tilkjennelse av deres syn. Valget av
hvor menighetene og landets soldater
reprentanter til Riksforsamlingen på
skal samles for å sverge å hevde lanEidsvoll var derimot en statsrettslig
dets selvstendighet og velge represenUtsnitt av fullmakten for
handling. Den kunne bare utføres
tanter til riksforsamling på Eidsvoll i
av dem som tidligere hadde hatt
Drammen.
april.
stemmerett i den lokale administraEn kopi av fullmakten for
sjon, dvs borgerskapet.
Stortingsvalg og Stortingsmænd
Drammen henger nå i
Menighetens edsavleggelse
Tre forskjellige valg fant sted i 1814:
våpenhuset i Bragernes kirke. “Kristelige forsamling ! Jeg er i min
Til Riksforsamlingen på Eidsvoll, til
25.2 1814 startet valgene til sjel og i mitt hjerte overbevist om,
Det Overordentlige Storting i 1814
Riksforsamlingen på Eidsvoll. at enhver heri tenker som jeg. Med
og til det første ordentlige Storting i
glede tilspørger jeg altså Eder alle.
1815.
Statsrådssekretariatet, � � Dokumenter (RA/S-1001/D/Db/L0007), � � 1814-1814, � � oppb: Riksarkivet.
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-db10051104050016.jpg
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“Sværge I at havde Norges Selvstendighed, og at vove
Liv og Blod for det elskede Fedreland? ”Med oppløftede fingre vilde du da, Christelige Forsamling, gjenta
mine ord: “Det sværge vi, så sandt hjelpe oss Gud og
hans hellige ord!” Gud du hørte vår Ed! Giv oss kraft
til å holde den.
I Drammen foregikk valget til det første overordentlige Storting den 13. september, – den såkalte «annen
grunnlovsgivende forsamling». Drammens 340–400
velgere skulle velge 7 valgmenn som igjen seg imellom skulle utvelge byens 2 stortingsmenn.
Valgkollegiet valgte så Iver Holter og Søren Tybring til
å møte som Drammens første stortingsmenn den
7. oktober.

Feiringen av 17. mai
17. mai 1833 talte Henrik Wergeland ved avdukingen
av Krohgstøtten. I 1836 feiret Stortinget 17. mai-fest,
og fra da av er det berettiget å si at 17. mai ble innstiftet som nasjonaldag. Det var i første rekke Henrik
Wergeland som ved sine taler og dikt gjorde 17. mai
til en virkelig nasjonaldag i stadig videre kretser i det
norske folk. Dette arbeid fikk senere en ivrig forkjemper i Bjørnstjerne Bjørnson. Det var også på hans
initiativ det første barnetog kom i stand 1870. Bjørnsons venn, skolebestyrer P. Qvam, hadde arrangert et
barnetog på sin skole året før. Det som først ble kalt
”Smaagutternes Flagtog” samlet 1800–2000 skolegutter og startet en skikk som kom til å spre seg til alle
skoler i landet.

Salmebøker med lokal tilknytning
Vi har fått en ny salmebok. Den
han selv var med på å opprette.
har fått lokal tilknytning idet
Far hans døde tidlig. Da flyttet
Jørn Fevang har vært med i Salmoren og de 5 barna til morens
mebok-kommisjonen. I 1924 fikk
slekt i Arendal. Der fikk Gustav
vi også ny salmebok med lokal
sin skolegang. Seinere ble det
tilknytning. Det var Landstads
teologistudier og prestetjeneste,
reviderte salmebok. Den som
mest i Kristiania.
sto for revideringen het Gustav
I 1908 fikk Gustav M. Jensen i
Margert Jensen. Han ble født i
oppdrag å utarbeide et forslag
Drammen, og bodde på Landtil revisjon av Landstads kirkefalløya de første 8 år av sitt liv.
salmebok fra 1869. Han arbeidet
Faren hans kom fra Hof i Vestiherdig med dette, skrev flere
fold og drev kolonial og trelastnye salmer selv, og leverte sitt
handel i huset hvor de bodde,
forslag til ny salmebok i 1915.
nemlig Landfalløya nr. 54, seineDen skapte stor debatt, den gang
Gustav Margert Jensen
re kjent som «Braathengården».
som i dag. En ny komité arbeidet
Både faren og moren til Gustav
videre med salmeboken. Den kom ut i 1924 med
tilhørte kretsen som kalte seg Hauges venner.
navnet til Gustav M. Jensen på tittelbladet. GutFra moren fikk han impulsen fra grundvigianisten fra Landfalløya ble berømt. Kanskje burde
men, noe som seinere i livet førte til at han var
Jørn Fevang fått sitt navn i vår nye salmebok?
lærer på folkehøyskolen på Solum gård, som
Se for øvrig «Rundt om Drammen» nr. 2, 1991.
Salmebøker i vår kirke:
1699: Kingos salmebok autorisert av kongen
1869: Landstad Salmebo
1924: Landstad reviderte salmebok
1984: Norsk Salmebok (Salmer 1997)
2013: Norsk Salmebok
(Dessuten Nynorsk salmebok fra 1925 og Hauges
salmebok fra 1873, m.fl.)

Landfalløya 54

Leif Asle Hagen
Tekst og foto
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KONSERTER i Bragernes kirke
Tirsdag 11. mars kl. 19.30
Johan Halvorsens musikkfest 2014. Åpnings
konsert. «Ønskekonserten» Oslo Filharmoniske kor,
Drammen Symfoniorkester, solist: Birgitte Stærnes,
dirigent: Per Kristian Skalstad, Bragernes Kantori,
Drammen Kulturskoles kammerorkester. En konsert som viser Johan Halvorsens rike musikalske
palett til fulle. Flotte orkesterstykker, korsatser
som får kirkehvelvingen til å løfte seg, brilliante fiolinpartier. Fra det brusende nasjonalromantiske til
det aller inderligste man kan tenke seg. Bojarenes
Inntogsmarsj, Air Norvegien, Norske danser, fra Suite
Ancienne, Kroningskantaten 1905.
Bill. kr. 250,-. Barn gratis.

Mandag 7. april
Konsert med musikklinja ved St. Hallvard Videregående. Bla. Rutters ”Gloria” og Allegris ”Misere mei”.
Lørdag 12. april kl. 13.00
Pergolesis ”Stabat mater dolorosa”, Marias klage.
Et av musikkhistoriens vakreste verk framføres av
sangerne Helene Wold og Daniel Sæther
og musikerne Vegard Lund og Caroline Eidsten Dahl.
Bill. kr. 100,-.

Fredag 14. mars kl. 11.00
Johan Halvorsens musikkfest 2014. Formiddagstoner
i Bragernes Kirke. Denne konserten er spesielt rettet
mot eldre og de som ellers skulle ha fri til en lunsjkonsert. Møt sopranen Cecilie Rønning akkompagnert av Anders Eidsten Dahl. I tillegg får vi høre noen
av Drammen kulturskoles talentfulle ungdommer.
Gratis adgang.
Lørdag 15. mars kl. 13.00
Johan Halvorsens musikkfest 2014.
Mariann Fjeld-Olsen og Anders Eidsten Dahl.
Vår egen operastjerne møter musikkfestens konsert
organist i et spennende og vakkert repertoar, med
musikk av Vierne, Alain og Gorecki. Samt orgel
musikk av Egil Hovland
Bill. kr. 200,-. Barn gratis.
Lørdag 29. mars kl. 13.00
”Don Quixote”. Guy Bovets fargerike orgelstykker om
Cervantes’ helt blir fremført av Guy Popard, o
 rgel og
skuespiller Nina Andresen Borud.
Bill. kr. 50.-.

Søndag 15. juni kl. 19.00
Norsk konsert
Bragernes kantori holder en norsk konsert i kirken
på Edvard Griegs fødselsdag. Koret framfører blant
annet Johan Kvandals komposisjon over den gamle
Draumkvedet-teksten. Vi får også høre Edvard Griegs
I himmelen fra de fire salmene, og det blir verker av
Hovland, Nystedt og Kverno.
Billetter kan kjøpes på menighetskontoret og ved
inngangen.

Guttekorsamarbeid
Bragernes kirke – Oslo domkirke
I fjor innledet Bragernes kirkes gutte
kor et samarbeid med Oslo domkirkes
guttekor. Disse to guttekorene er omtrent like store, og de jobber på nesten
samme måte.
I helgen etter påske møtes guttekorene igjen til en sanghelg. Her blir det
sosiale treff og felles øvelser. Korene
synger så sammen ved høymessen i
Bragernes kirke søndag 27. april kl.
11.00, og samme kveld er det Evensong i Oslo domkirke kl. 19.00.
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Foto: Bent A. Møller

Vi utvider åpen kirke i Bragernes
Fra 29. januar vil Bragernes kirke være åpen hver onsdag, lørdag og
søndag fra 12 til 18. (Ved bisettelser og enkelte konserter kan dette tidsrommet noen dager bli redusert.)
Åpen kirke vil være et sted hvor alle er velkommen inn, e
 nten de:
•
•
•
•

Søker et rolig sted for å sitte i stillhet.
Vil tenne et lys
Vil meditere litt over noen tekster, etter hvert vil vi lage en
meditasjonsvandring som tar i bruk hele kirkerommet.
Har behov for noen å snakke med. Det vil alltid være en kirkevert
til stede i åpen kirke.

Vanligvis er prest eller diakon tilstede i kirken for samtale onsdager fra
kl. 13 til 14.
Velkommen!

Kvinnenes Internasjonale Bønnedag
Fredag 7. mars kl.11.30 i Bragernes menighetshus
8 representanter fra forskjellige menigheter og
frikirker møttes tidligere i år for å planlegge årets
bønnedag.Programmet kommer i år fra Egypt. Bragernes menighet gleder seg til dette året å h
 olde
Kvinnenes Internasjonale Bønnedag for k
 ristne kvinner i Egypt. Til sammen er tallet på k
 ristne i Egypt i
dag omkring 12 % av befolkningen.
Tunsberg bispedømme ønsket for mange år siden en
vennskapsrelasjon med Den K
 optiske kirke. I alle år
siden har Bragernes menighet hatt en nært venn-

Kristin Økseter
skap med sine koptiske venner. Hvert annet år har
Tor og Aase Trydal arrangert turer til Den koptisk
kirke i Nagada, og menigheten vår har forsøkt å støtte dem så godt så mulig. Vi har også hatt besøk av
biskop Bimen og andre medlemmer av Den koptisk
kirke. I året 2007 var jeg med til Nagada og det ble et
minne for livet.
Selv om det er Kvinnenes bønnedag, så er også
menn velkommen til å være med, og vi håper på et
godt fremmøte. Gaver fra årets bønnedag går til bibler på arabisk til kvinner i Egypt. Det blir også en
enkel servering.
En vennlig hilsen Kaye Westeng

Pensjonist søkes til kirkeskolen Sprell levende
På tirsdager og onsdager har
Bragernes menighet kirkeskolen
”Sprell levende” på henholdsvis
Bragernes og Øren s koler fram
til påske. Klokkeslettet er 15–16,
men hovedleder møter kl. 14 da
det er enkelte barn som ikke går
på SFO og trenger et sted å være fram til vi starter.
Det begynner å bli såpass mange barn at vi trenger
en ekstra voksenperson. Det ville vært flott om f.eks.
en pensjonist med litt fritid og mye kjærlighet til den
oppvoksende slekt kunne tenke seg å være med på
dette. Vedkommende behøver ikke å ha spesielle
arbeidsoppgaver, men fungere som en reserve for
besteforeldrene, en som kan sitte sammen med dem
og gi dem trygghet. Ytterligere arbeidsoppgaver kan
påregnes for den som vil gjøre mer...
Kontakt menighetspedagog Eva Brekke Voss på
mob. 911 82 798 eller e-mail
voss@drammen.kirken.no for en uforpliktende prat.

Fellesmiddag

Vi starter opp igjen med fellesmiddager i Bragernes
menighet.
Hva: Middag og hyggelig felleskap.
Hvor: Bragernes menighetshus, Kirkegt. 7.
Når: Hver tredje søndag i måneden. 16. mars,
18. mai og 15. juni. (20. april er påskedag og faller
derfor bort). Etter gudstjenesten vil det være åpent
for lek og en prat frem til middagen som serveres fra
kl. 14.00.
Hvem: Middagen er åpen for alle og menyen er
barnevennlig.
Pris: Middagen koster kr. 30,- per person.
Maks kr. 100,- for en familie (foreldre og barn).
Påmelding: Send melding til brodal@drammen.
kirken.no eller 980 88 533 senest fredag samme uke,
så vi vet ca. antall. Vi lager noen ekstra porsjoner.
Velkommen!
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Møte menighetsråd og stab

21. januar møttes det nye menighetsrådet og s taben i Bragernes menighet. Formålet var å bli bedre kjent og
å diskutere mål og strategier. Jørn Fevang fra staben og Pål-André Lauritzen fra m
 enighetsrådet innledet til
samtale. På bildet er det sokneprest Kristin Fæhn som har ordet.

Å høre og se
Denne gangen skal jeg fortelle dere om noe som
hendte meg nå en søndag i januar. Da hadde jeg
besøk av et av barnebarna mine som er snart 13 år.
Vi gikk sammen til kirken den søndagen. På l ørdag
hadde alle gått en lang tur forbi kirken, og derfor visste hun at det var kort vei dit bort neste dag. Søndag
morgen kledde vi oss godt for det var riktig kaldt og
det var vind og grått. Men utenfor kirken satt det allerede en person med en papirkopp og tigget penger.
Vi hadde småpenger i lomma og ga mannen noen
kroner før vi kom oss inn i den varme kirken.
Under prekenen ble det talt fra Lukasevangeliet,
18. kapittel, vers 13–43. Ett av mine yndlingsvers da
jeg var pike. Det handler om den blinde mannen fra
Jeriko. Han var blind, men Jesus ga ham synet sitt
tilbake! Å ikke kunne se syntes jeg var veldig trist, for
jeg elsket å tegne og da måtte jeg jo kunne se godt.
Senere på dagen gikk barnebarnet mitt og jeg en
lang tur og ble skikkelig trøtte i beina. Så da vi var
på vei over brua på hjemturen hang vi litt med hodet
begge to. Da fikk vi øye på et stort sammenbrettet
ark som lå midt på brua. Ingen av dem som gikk forbi
oss tok det opp. Vi var med ett ikke fullt så trette og
tok opp arket for å kikke på det. Det var et ark fra en
hjemme-pc og det var en utskrift av en billett bestilt
på Kino City til en voksen og ett barn. Prisen sto der
med store bokstaver nesten 300 kroner! Det verste
var at det var til dagens forestilling, som begynte
klokken 14.15, om bare 10 minutter. Hva kunne vi
12

gjøre? «Se der går de», sier mitt barnebarn. Nå kom
hun på at hun hadde sett at arket falt ut av jakka til
en mann som leide en liten pike da de gikk forbi oss
på brua. Langt nede i gata, som var dekket av snø, så
vi dem. Vi kastet oss rundt og løp så raskt at pusten
ikke holdt følge med beina. Da vi måtte stoppe og
trekke pusten ved et gatehjørne, så var de borte. Men
vi bare fortsatte å løpe og tenk vi fikk se dem igjen,
men langt foran – på neste hjørne! Da satte jeg hendene for munnen og ropte av full hals: «Hei der veeent, veent», og da snudde mannen seg og stoppet. I
full fart triver barnebarnet mitt arket med billetten ut
av handa mi og løper bort til de to som så spørrende
på oss. Og da de blir spurt om de skal på kino nikker
mannen og tar seg til innerlomma på jakka si. Da får
han arket som viser at det er billetten han har mista.
Mannen er ennå bare forundra og sier tusen tusen
takk og småspringer videre med den lille piken hardt
i handa.
Filmen som de skulle se var Karsten og Petra på
vinterferie. Håper de rakk den. De glemmer den ikke
så fort tror jeg nok. Lettet og glade fortsatte vi hjem.
Vi hadde brukt øynene den dagen og gjort en god
gjerning, – og kommet i kjempegodt humør.
Prøv det du også, det virker.
Inger Palm

VÅRE DÅPSBARN
17.11.2013
17.11.2013
24.11.2013
24.11.2013
24.11.2013
24.11.2013
1.12.2013
1.12.2013
8.12.2013
8.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
29.12.2013

Alfred Lervik
Ella Flakstad Watvedt
Mathias Kristiansen
Mathilde Midtgård Torgersruud
Zeline Le Truelsen
Lina Sophie Scheel Bratterud
Jonas Lauritz Lindgren Natvig
Elias Nordmark Selvig
Angelina Almsbakken
Sigurd Obrestad Howley
Emily Bergan
Ylva Valnes Evensen
Einar Vorland, Elverhøy kirke Tromsø

12.1.2014
19.1.2014
19.1.2014
19.1.2014
26.1.2014
26.1.2014
26.1.2014
9.2.2014

Émilie Truong Låker
Sara Meling Marcussen
Anea Eveline Østeby
Vilja Meling Marcussen
Annie Olea Sibbern Wiley
Hedda Sofia Kubitza Wiley
Mie Sofi Gerhardsen, Asker kirke
Henrik Augensen

Vigde
31.1.2014 Nina Therese Jacobsen og Nikolai
Hymer Gillebo
1.2.2014 Tina Anette Asbjørnhus Valo og
Nicolai Skjelsbæk

Glede og vårknipa

dette i forhold til flere dimensjoner ved å være kirke.
Det kan være spennende å se Bragernes menighets
ansvar for å skape inkluderende fellesskap, generaHva tenker du på når du hører ordet ”vårknipa”?
sjonsmøter, forvalterrollen, bæreKanskje ser du for deg en tom
kraftig og rettferdig fordeling, inn i
potetkjeller eller et glissent syltedette bildet. Kanskje vil 2014 være
tøyglass? Det er et ord som i vår
året da vi slår et ekstra slag for dug”kjøpesenterbaserte” verden kanskje
nad ute i det fri?
utraderes for innhold? Det er jo bare
I løpet av det forrige året har jeg
å stikke bortpå ”super`n” når det er
fått glede meg over mye. Her vil jeg
tomt. Det hadde vært greit om det
framheve gleden over spirende vekhadde vært like muligheter for alle,
ster i Albumhagen.
men verden er ikke enkel. Samtidig
Jeg ønsker at alle som på ulike
er naturen i peioder overveldende i
måter er med å lette på ”vårkniper”
sin overflod. Blomster, rips, solbær,
i egne og medmenneskers liv, en
jordbær, epler, pærer, plommer,
god og fruktbar vår og sommer. Takk
poteter, urter, molter, blåbær, lista
Urter fra Albumhagen,
for at jeg har fått være med å høste
er lang.
Bragernes menighets
unike opplevelser med dere, og
Vårknipa var når lageret fra
urte- og grønnsakshage.
lykke til Edel tilbake på jobb!
forrige års matforråd begynte å ta
Sommeren 2013.
slutt og det var enda lenge til man
Foto: Bjørg Wiik Nilsen
Solfrid Sønsteby, diakonvikar
kunne begynne å høste inn av sommerens og høstens avling.
Å samle inn, foredle og
fordele av Guds skaperverk
er verdier som har lange
tradisjoner i vår sivilisasjon. I en moderne by som
Drammen er det kanskje
Lever din blåresept her og
andre typer ”vårkniper” i
dag enn det var før? For
få varene gratis hjemkjørt!
noen kan det handle om
• Stomi
at livssituasjonen gjør det
• Ufrivillig vannlating
vanskelig å høste og ta vare
• Kateter
• Brystproteser
på de godene som finnes i
• Diabetes
egen hage. For andre kan
• Ernæring
vårknipa handle om tids• Sårutstyr
klemma. Andre har kanskje
• Kompresjonsstrømper
ikke tilgang på dyrkbar jord
• Støttebandasjer
der de bor, andre igjen har
• Hudpleie
• Sko
kanskje ikke noen jobb å gå
til.
”Gud gir, vi deler” er et
Tlf: 32 80 80 80
motto i trosopplæringen,
Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen
og det er spennende å se
www.liergrafiske.no

Vi er fagbutikken når det gjelder!

13

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

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

Optiker Wøllo AS

Vækerøveien 3, 0281 OSLO
Tlf. 22 13 28 80, www.vedal.no

TORGET VEST – 3019 DRAMMEN
TLF.:
TLF.: 32 20 10 10

Nedre Storgt. 13, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 23 57

1223

Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

Nedre Storgt. 13, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 23 57

Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen
Telefon 32 83 31 59

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

C
Tele

Døgntelefon 32 85 25 00
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Aktiviteter i Cafe Album, Albumsgt. 8
Program for vårens formiddagstreff, fredager kl.11
28. februar: Årstidene i
ord og bilder ved Knut A.
Andersen.
14. mars: Halvorsen-
festival med formiddagstoner i Bragernes kirke.
Kirkekaffe.
28. mars: Mannekengoppvisning ved Chic Mote.
11. april: Sang ved Vittorio Marin.
25. april: Inspirasjon fra diakoni i Nedre Eiker ved
Gudrun Klingsheim.
9. mai: Besøk av Kulturoasen ved Birgitte Stærnes og
Martin Haug.
23. mai: Besøk av Chris Pender.
6. juni: Sommertur med buss til Lier Bygdetun
20. juni: Grillfest med Vidars musikk.
Bingo i Cafe Album fredager kl.11.
7. og 21. februar, 7. og 21. mars, 4. april, 16. og 30.
mai og 13. juni.

Torsdagskvelder kl. 19.00 i Landfalløya
kapell første halvår 2014
20. februar
Tale ved Dag
Kaspersen, sokneprest Åssiden.
Ved pianoet sitter
Kirsten Nilsen.
20. mars
Temakveld med
Trond Berg Eriksen
Ved pianoet sitter Ole Kristian Karlsen.
24. april
Tale ved prest Simon Høimyr. Sang ved Hokksund
felleskor.
15. mai
Tale ved prest Stig Kaarstad. Sang ved Eva Lise Slottå
og Sigrid Anmarkrud Olsen.

Påskeegget 19. april

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Velkommen til varmt fellesskap og glede på påske
aften i Bragernes menighetshus klokka 12–14.30.
Det blir underholdning, allsang, bevertning og
loddtrekning.

Fra Misjonsutvalget
Misjonsbasaren
Den Store felles Misjonsbasaren er i uke
14. Den starter mandag 31. mars kl.14 og
avsluttes lørdag 5. april kl. 15. Det er basar nr.
155 i ubrutt rekkefølge siden 1859. Bragernes
menighet har bord sammen med Strømsø
menighet slik vi har hatt de siste årene, da
begge menighetene har misjonsprosjekt for
Misjonsalliansen. Basaren er en fin anledning
til å møte
mange som er
engasjert i kirkens

misjonsarbeid.

Vi håper mange

fra menigheten


legger veien om

basaren en eller


flere ganger

denne uken. Et

detaljert program


for basaruken blir

lagt ut i våpenhuset
senere.

Inngangsbilletten koster 100 kroner.

Misjonssamlinger NMS (Det norske misjonsselskap)
Søndag 9. mars kl. 18.00, Nedre Storgt 31.
“Kristi kjærlighet tvinger oss”. Misjon i kirkens første
tid og i dag. Ved Helge Norrud. Sang: Anita Ringsby/
Svein A. Aasen
Mandag 23. juni. St. Hans-aften på Solsetra

Misjonssamlinger Israelsmisjonen
Samlingene er i Cafe Album, Albums gate 8, kl. 18.00
følgende torsdager utover våren:
20. februar, 20. mars, 24. april og 22. mai.
Vel møtt på basaren og på misjonsamlingene.
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Velkommen til kirke!
Søndag 2. mars, Fastelavnssøndag
Kl. 11.00: Høymesse Dåp og nattverd. Prost Øystein
Magelssen og organistvikar Eivind Berg
Askeonsdag 5. mars
Kl. 12.00: Messe på askeonsdag i St. Laurentius katolske
kirke. Skriftemål. Kapellan Per Erik Brodal og kantor Beate
Strømme Fevang
Søndag 9. mars, 1. søndag i fastetiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik
Brodal og kantor Jørn Fevang
Kl. 19.00: Kveldsmesse. Sokneprest Kristin Fæhn
Søndag 16. mars, 2. søndag i fastetiden
Kl. 10.15: Skriftemålsgudstjeneste i kapellet
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og kantor Beate Strømme Fevang. Musikere fra
Halvorsen musikkfestival
Søndag 23. mars, Maria Budskapsdag
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Bragernes kirkes
jentekor, dir Beate S. Fevang. Sokneprest Kristin Fæhn og
organistvikar Eivind Berg

20. april, Påskedag			
Kl. 08.00: Påskemorgen ved Åspaviljongen, med
Frelsesarmeens hornorkester
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens a
 nsatte.
Biskop Laila preker. Bragernes kantori.
Mandag 21. april, 2. påskedag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik
Brodal og kantor Beate Strømme Fevang
Søndag 27. april, 2. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Bragernes k
 irkes
Guttekor og Oslo Domkirkes Guttekor. Kapellan Per Erik
Brodal, kantorene Jørn Fevang og Anders Eidsten Dahl
Lørdag 3. mai
Kl. 12.00: Gudstjeneste på Motorsykkelens dag.
Prost Øystein Magelssen
Søndag 4. mai, 3. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Høymesse. Samtale med konfirmantene. Dåp og
nattverd. Kapellan Per Erik Brodal og kantor Jørn Fevang

Søndag 30. mars, 4. søndag i fastetiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein
Magelssen og kantor Jørn Fevang.
Åpning av Misjonsbasaren.

Lørdag 10. mai, konfirmasjon
Kl. 12.00. Kapellan Per Erik Brodal og sokneprest Kristin
Fæhn. Kantor Beate Strømme Fevang og Anders Eidsten
Dahl. Gruppe fra Bragernes kirkes Ungdomskor

Søndag 6. april, 5. søndag i fastetiden
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik
Brodal og organistvikar Eivind Berg. Menighetens årsmøte

Søndag 11. mai, 4. søndag i påsketiden. Konfirmasjon
Kl. 11.00: Kapellan Per Erik Brodal, sokneprest Kristin
Fæhn og kantor Anders Eidsten Dahl. Bragernes kirkes
Ungdomskor, dir. Beate Strømme Fevang

Gudstjenester i påsken

Kl. 19.00: Kveldsmesse. Sokneprest Kristin Fæhn

Søndag 13. april, Palmesøndag
Kl. 11.00: Økumenisk gudstjeneste med palmeprosesjon. Sokneprest Kristin Fæhn og pater Johannes Hung.
Organistvikar Eivind Berg. Oppmøte i St. Laurentius
katolske kirke kl.11.00.

Lørdag 17. mai, Grunnlovsdag
Kl. 11.45: Festgudstjeneste. Kapellan Per Erik Brodal og
kantor Jørn Fevang. Mannskoret Barden. Solist: Sverre Moe
Søndag 18. mai, 4. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein
Magelssen og kantor Anders E. Dahl
Søndag 25. mai, 5. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og kantor Jørn Fevang. Eiker spellemannslag
Torsdag 29. mai, Kristi Himmelfartsdag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og kantor Beate Strømme Fevang
Søndag 1. juni, Søndag før pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik
Brodal og kantor Anders E. Dahl

17. april, Skjærtorsdag
Kl. 18.00: Skjærtorsdagsmesse med aftenmåltid.
Medlemmer av Bragernes kirkes solistensemble.
Sokneprest Kristin Fæhn, pastor Ejgil Nilsen og kantor
Jørn Fevang. Aftensmåltid.
Landfalløya kapell kl.11.00: Skjærtorsdagsmesse.
Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Jørn Fevang
18. april, Langfredag
Orgelmeditasjon fra kl. 14.30 ved Anders Eidsten Dahl
Kl. 15.00: Pasjonsgudstjeneste med Bragernes kirkes
solistensemble, dirigent Jørn Fevang og prost Øystein
Magelssen
19. april, Påskeaften
Kl. 23.00: Påskenattsmesse. Menighetens prester,
kantor Jørn Fevang og sammensatt kor

8. juni, Pinsedag			
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens
ansatte
9. juni, 2. pinsedag
Kl. 12.00: Felles gudstjeneste i Sportskapellet ved Tverken
Søndag 15. juni – skaperverkets og dyrenes dag
Kl. 11.00: Høymesse på elvebredden. Dåp og nattverd.
Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Jørn Fevang

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

