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Angår

de fattige

i Drammen oss?

Klimafestivalen ved 

årsskiftet. Et ungt, aktivt 

kormiljø. Uten våre frivillige

 stopper mye. Biskop Per Arne Dahl

 skriver om julen som forstørrelsesglass.

Maten trygg? Hun ser dem andre går forbi. 

Og så er det

klart for årets
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LES: Biskopens julehilsen (side 3). Bryr du deg? (side 4). Klimafestival (side 5). 

Møt en av de frivillige (side 5). Vår økologiske kafé (side 6). Hva skjer de neste tre 

månedene? (side 7-10). Hun ser dem andre går forbi (side 11). Salmemosaikk og 

aktive kor (side 11). De gjør Drammen varmere (side 13). Julegaver, juletrefest, jul 

på engelsk vis og julekveld for hjemløse og ensomme (side 16).

«

«

Julen har overtatt mye av adventstiden, men ikke alt – 
og slett ikke den fiolette fargen!

Den har holdt stand.  Fiolett er ikke julens farge, men 
adventens (og fastetidens) farge. Den symboliserer 
selvprøving og bot, den minner om en indre forberedel-
se til høytiden.

Med adventsfestivalen inviteres vi til et rikt utvalg av 
konserter, arrangementer og gudstjenester i kirkene 
i Drammen nå i tiden før jul. De ligger som oaser i en 
tid fylt opp av så mye av alt.  Oasen er stedet for hvile 
og påfyll, oasen er hvile fra alle plikter, krav og ambi-
sjoner som knytter seg til en «vellykket» jul. Den kan 
gi en stund for ettertanke og kanskje «selvprøving»? 
 Oasen er en mulighet til å la seg berøre av Guds fred.

Og Guds fred gleder vi oss til å feire på den store 
 Festen: 

«Fred på jord, fryd på jord! Jesusbarnet blant oss bor.»

Sokneprest Kristin Fæhn

God og velsignet adventstid!

Bragernes menighet har informert  i egne og 
felles menighetsblader i over 100 år. Det skal vi 
fortsette med, men samtidig må også vi ta i bruk nye 
informasjonskanaler.

Kirkeposten
Kirkeposten er vel etablert og kommer fire ganger i 
året til nær sagt alle husstander på Bragernes.
Kirkeposten kan dessuten lastes ned fra 
www.bragerneskirke.no Her finnes også tidligere 
utgaver, helt tilbake til 2006.

Bragernes kirke-epost
Bragernes kirkepost er en ukentlig oversikt over 
kommende aktiviteter i kirkens og menigheten. 
Sendes hver torsdag som epost. Bestilles på 
kirkeposten@drammen.kirken.no

Facebook www.facebook.com/bragerneskirke 
Bragernes kirke er på Facebook for å kunne gi 
rask oppdatering med informasjon om blant annet 
kommende arrangementer og med tilbakeblikk på 
gjennomførte tiltak.

Hjemmesiden www.bragerneskirke.no 
På hjemmesiden vår er det nyheter, oversikter 
over kommende arrangementer og opplysninger 
om kirkelige handlinger, kirkens organisasjon og 
medarbeidere.

Andre kanaler
Mange sender meldinger på Twitter og deler bilder på 
Instagram. Vi ser på mulighetene for å bruke disse og 
andre nyere informasjonsbærere.

Slik informerer vi

 
  
	  	  

Programmet for Adventsfestivalen 
finner du i aktivitetskalenderen på 

midtsidene.

Adventstidens oaser
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Julen forsterker livets gleder, og 
gir ekstra tyngde til livets sorger. 

Juletiden er et forstørrelsesglass 
som intensiverer både livsopplevel-
ser og troserfaringer. Derfor blir vi 
engasjerte og følsomme. 
 Noen og enhver av oss tenker 
også særlig på mennesker som 
er gått bort innunder jul. Av en 
eller annen grunn har jeg denne 
førjulstiden tenkt på en god venn 
fra Gjøvik, som døde for noen år 
siden, bokhandler Stein Landmark. 
Han var en av flere gode ledere i 
Norges KFUM/KFUK på Gjøvik. Og 
julefesten på deres forsamlingshus, 
Ynglingen, er ett av mange gyldne 
minner fra oppvekstårene i Mjøs-
byen. Jeg husker særlig en fest der 
Stein var møteleder og intervjuet 
en Totning som hadde opplevd at 
hans største drøm i livet hadde gått 
i oppfyllelse det året; en Amerika-
tur til slekt og venner ”over there”. 
Og det var ikke måte på hvor mye 
han hadde opplevd, selv om han 
”itte kunne ett ord engelsk”, Derfor 
spurte intervjueren om ”han itte 
hadde språkproblem?” Og svaret 
kom kontant: ”Itte je, men dom!” 
 I tider med terror, overgrep og 
umenneskelighet i Syria, Midt-Øst-
en og Afrika. I en verden med urett, 
dødelige epidemier og krenkelser 
svært så tett på oss, og i en verden 
som venter i spenning på neste 
katastrofe, stiller vi det samme 
spørsmålet til Gud: ”Har du ikke 
språkproblemer Gud, når så mange 
ikke forstår deg? Kunne du ikke talt 
litt klarere om din allmakt og god-
het, tross alt?” Eller som Gabriel 
Scott sukker i Jernbyrden: ”Ville du 
tapt noe på det, Gud?” 
 Det er som om Gud hvisker til 
oss: Det var derfor jeg kom. Det var 
derfor jeg måtte bli en av dere og 
dele deres kår. I den kristne kirke 
bekjenner vi troen på at vår Gud 
er den eneste Gud med sår. Han 
ble utsatt for umenneskelighet og 
overgrep, slik den tyske presten 
Dietrich Bonhoeffer ropte fra sin 
natt i Buchenwald: ”Bare en lidende 

Julen som forstørrelsesglass
J U L E B E T R A K T N I N G   A V  B I S K O P  P E R  A R N E  D A H L

Gud kan hjelpe lidende mennes-
ker”.  Det er dette som er innholdet 
i den julesangen som berører så 
mange over hele kloden: ” O helga 
natt”. Det var i denne hellige natten 
at Gud lot underet skje: ”Ordet ble 
menneske og tok bolig i blant oss, 
og vi så hans herlighet, den herlig-
het som den enbårne Sønn har fra 
sin Far, full av nåde og sannhet”.  
 Dette er det helt avgjørende ori-
enteringspunkt for den kristne tro. 
At Jesus kom til oss som sann Gud 
og sant menneske. Det er dette 
kristendom handler om; å tale sant 
om Gud og sant om mennesket. 
Hvis du undrer deg over hvem Gud 
er, se hvordan Jesus møtte kvinner 
og menn med oppreisning og nytt 
liv. Hvis du vil vite hva det er å være 
levende: Gjør som Gud. Bli sant 
menneske!
 Julen gir landingsstripe til dette 
avgjørende budskap i verden, slik 
en av den første kristne kirkes vei-
visere, ørkenfaderen Efraim Syre-
ren, sa det på 300-tallet: 

Om han ikke var menneske,  
hvem var det da som lå i krybben? 
Om han ikke var Gud, til hvem var det 
englene sang lovsanger? 
Om han ikke var menneske, 
Hvem var det da som ble innbudt til 
bryllup i Kana? 
Om han ikke var Gud, 
Hvem forvandlet vann til vin? 
Om han ikke var menneske, 
Hvem var det som gråt ved Lasarus 
sin grav? 
Om han ikke var Gud, 
Hvem var det som kalte ut han som 
hadde vært død i fire dager?

Da Jesus kom, var det som sann 
Gud og sant menneske. Sånn sett 
er julen et forstørrelsesglass som 
også gjør Jesus større som sann 
Gud og sant menneske. Den krist-
ne tro handler om himmel og jord, 
ja om Jesus Kristus som den dype 
sammenheng i vår tilværelse. Ju-
lens budskap skildrer Guds drøm, 
presist uttrykt i salmestrofen: ”Der 

Jesus er der møtes jord og him-
mel”. Det kostet noe for Gud å la 
drømmen bli virkelighet, og det 
krever noe av oss å følge ham etter. 
I tilbedelse av Gud trer vår sanne 
menneskelighet fram og i solidari-
tet med medmennesker bryter det 
sant guddommelige gjennom til et 
samstemt GLORIA: 
”Ære være Gud i det høyeste, og 
fred på jorden blant mennesker 
som Gud har sin glede i”. 

Ikke merkelig at Kjell Aukrust i 
«Ludvigs jul» er takknemlig for at 
Gud til og med har tatt turen til Alv-
dal: «Gud velsigne Vår Herre, mum-
let Ludvig i målløs beundring for 
Skaperens verk».  Ja, Gud velsigne 
dere alle, sier biskopen deres i den 
samme undring over Skaperens 
verk innunder julen 2014.

Biskop Per Arne Dahl 
KÅSERI VED BISKOPEN: ”SAMMEN ER VI  BEST” 

DRAMMEN INTERNATIONAL GOSPEL CHOIR  

BRAGERNES KIRKES JENTEASPIRANTKOR 

DRAMMEN FILIPINO DANCE GROUP 

GRUPPE FRA BRAGERNES KIRKES UNGDOMSKOR 

KANTOR ANDERS E. DAHL 

                    PROST ØYSTEIN MAGELSSEN 

BRAGERNES KIRKE, TIRSDAG 25. NOV. KL. 19.00 

 STOR KIRKE- OG KULTURFEST  

 - besøker Drammen prosti 

    Fri entré 
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Det angår oss alle: Bryr du deg?
Bragernes menighet engasjerer seg i samfunnet og tar opp utfordringer 
som allerede er tilstede og har et våkent blikk på saker som med stor 
sannsynlighet vil påvirke oss.

Det var meget stor oppslutning 
om møtet i Bragernes Kirkeforum 
da våre holdninger til tigging 
og minoriteter ble tatt opp. På 
talerstolen: Kirkeforumets leder, 
Ole Briseid, under diskusjonen 
etter tidligere utenriksminister 
Knut Vollebæks foredrag.

Sokneprest Kristin Fæhn  var initiativtager til matmøtet og ble takket av Torgny Moen 
og Merete Furuberg fra Norges Bonde- og Småbrukarlag.

Kan vi stole på matprodusentene?
Bragernes Menighetsråd og Buskerud Bonde- og Små-
brukarlag (NBS) arrangerte møte om matsikkerhet og mat-
kvalitet  20. oktober. 

Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet tok opp en rekke myter om landbru-
ket, deriblant at industrilandbruket er framtiden for matproduksjonen 
i verden. Sytti prosent av maten produseres av verdens småbønder, og 
antallet av småbønder øker på verdensbasis. Industrilandbruket er en del 
av miljøproblemene og byr på gammeldagse løsninger i forhold til utfor-
dringene verden står over for. En matproduksjon bygd på agro-økologiske 
metoder kan for Norges del også være en del av løsningen på klimautfor-
dringene, mente Nærstad.

Merete Furuberg, leder i NBS, innledet på temaet ”Hvordan sørge for 
sunn og trygg mat”? Hun viste blant annet til forskning som viser at kjøtt 
produsert hovedsakelig på soya har et høyt innhold av stoffer som er 
uheldige for menneskekroppen, i motsetning til kjøtt produsert hovedsa-
kelig på gras. Regjeringen synes å være mer opptatt av billigst mulig mat 
enn næringsinnholdet i maten, sa Merete, som var oppgitt over Regjerin-
gens manglende vektlegging av beredskap, og viste til at beredskapslag-
ring av korn er lagt på is.

Byens fattige minoriteter
DRAMMEN: Bragernes menighetshus var fylt 
til randen da Knut Vollebæk kom for å snakke 
om tigging og våre holdninger overfor minori-
teter mandag kveld.
Han tok forsamlingen med på en rundreise til 
alle verdens konflikter fra krigene i Afrika, til 
Midtøsten og Ukraina.
– I alle disse konfliktene er det etniske grup-
per som står mot hverandre, sier Vollebæk.
Han mener det er et problem når folkegrup-
per lever sammen uten å ha noen kontakt.
– Politikere burde heller jobbe for et samfunn 
med kontakt mellom folkegrupper. Dessverre 
er det mange politikere som heller sanker 
stemmer ved å angripe minoriteter, sier han.
(Drammens Tidende 15. september)

BRAGERNES 
KIRKEFORUM 
Klimatrusselen. 
Grunner til håp? 

Leder av Norges Naturvernforbund, 
Lars Haltbrekken

Møtet er i samarbeid med 
 «Klimafestivalen  112» 

Bragernes menighetshus 
mandag 12. januar fra kl.19–21

 
Enkel servering. 

Sett av tid! 
Mer informasjon i pressen og 
 kirkens informasjonskanaler
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Bragernes menighet har mange 
medlemmer som stiller opp der det trengs 

og når det trengs. 
En av dem er Bjørg.

- Jeg driver med frivillighet i Bragernes 
menighet rett og slett fordi Bragernes 

kirke og menighet betyr mye for
   meg. Jeg tenker at menigheten er 

miljøskapende for mennesker i alle aldre. 
Den er et samlingspunkt for små og 
store, spesielt i nærmiljøet selvsagt, men 
også for hele Drammen by, poengterer 

Bjørg, som har vært en aktiv del av menigheten i mange år. 

Bjørg deltar først og fremst med Formiddagstreffet og Albumhagen, noe hun trives svært godt med.
- Siden jeg har mulighet til å hjelpe, er det en stor glede for meg å få lov å samarbeide med alle i 
menigheten. Vi har en flott stab i Bragernes menighet, og jeg synes det er viktig å bidra med det jeg kan, 
forklarer Bjørg, og legger til:
Staben skaper stor aktivitet i kirke og i menighetsarbeidet, og de er flotte å samarbeide med. Jeg synes det 
er viktig å påpeke at menigheten er heldig som har så mange flinke og engasjerte mennesker som jobber 
på menighetskontoret.
Den engasjerte damen er opptatt av å formidle at det kristne budskapet er en viktig del av vår arv.
- For meg er det viktig å kunne bidra, å få lov til å gjøre det jeg kan, for en menighet jeg er glad i og som 
betyr mye for meg og mange, mange andre, avslutter Bjørg.

Tina F. Brodal

Møt Bjørg Wiik Nilsen – 
en av menighetens frivillige

– en nødvendig folkefest: festivalen 
vi skaper sammen

30. desember til 11. januar går den 
såkalte Klimafestivalen av stabelen 
over hele landet. Dette er en aksjon 
med stor folkelig bredde, basert 
på folkelig initiativ og handling. 
 Festivalen byr på kultur, kunnskap 
og stemningsfulle markeringer.

Også her i Drammen vil det holdes 
en rekke spennende og interessan-
te arrangementer. Det vil blant an-
net bli forfatterkveld, utstillinger og 
ulike barnearrangementer.   
Mandag 12. januar er en dag vi alle 
bør holde av. Da arrangeres det 
nemlig et foredrag med samtale 
om klima i regi av Bragernes Kirke-
forum. 

Klimafestivalen §112 Tema er Klimatrussel – grunner til 
håp? Hva kan vi gjøre lokalt? 
Målet med Klimafestivalen §112 er 
å skape økt bevissthet om klima-
utviklingen vi er inne i, og engasje-
ment for å endre den. 

Festivalen fremmer Grunn lovens 
§112, som forplikter norske 
myndigheter til tiltak som verner 
vårt felles livsmiljø, også for frem-
tidige generasjoner.

Klimafestivalen §112 er tilsluttet 
Klimavalgalliansen, en bred, parti-
politisk uavhengig allianse av en 
lang rekke norske organisasjoner 
som mobiliserer for å få klima høy-
ere opp på den politiske dagsorden.

FNs klimapanel slår fast at klima-
endringene nærmer seg sivilisa-
sjonstruende terskler i våre barns 
levetid. Det haster å sette fart på 
klimaomstillingen i alle land, og vi 
har alt å vinne på det.
Initiativtaker til festivalen er Norsk 
klimanettverk, som er hovedan-
svarlig for flere arrangementer i 
Oslo, og koordinerer den frivillige 
innsatsen ellers i landet.  Flere or-
ganisasjoner stiller seg bak Klima-
festivalen, og mange deltar allerede 
ved å jobbe fram egne arrange-
menter til programmet.

Tina F. Brodal

… og som frivillig under den årlige 
 TV-aksjonen

Som møtearrrangør i 
Landfalløya kapell ….
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Døpte 
6.9.2014 Linus Buxrud-Henningsen
7.9.2014 Carl Sebastian Obelix Uv 
Wagneklev
Hauk August Lohne Leembruggen
Sofia Palma Lima Larsson
Snorre Myhre Kultom
Emrik Myhre Kultom
14.9.2014 Jonathan Knutson Stenseth
Max Egner De Beer
21.9.2014 William Mork Hauge
Aline Wemundstad Larsen 
(Konnerud kirke)
Herman Glæserud Lindgren
Melvin Reinsfelt (Stord kyrkje)
28.9.2014 Trym Walde Moy
Kasper Stokka Nilsen
5.10.2014 Isabella Øvsttun
Jakob Faksvåg
12.10.2014 Liv Grossmann
Mathias Hæhre Lystrup
Elias Haagensen Gjerdsjø
Tuva Harang Skistad
19.10.2014 Kristoffer Sæther
Lucas Hoel Sørensen
Carl Magnus Kristiansen
Theo Haugen Skjennum
Julian Lorén Larsen 
(Strømsgodset kirke)
Fiona Sofie Alm Stausholm

Vigde
6.9.2014 Kine Buxrud og  
Stig Harald Henningsen
27.9.2014 Christina Ekeberg og 
Matthias Peter Platou Amble
Jori Anne Kjøl Danielsen og 
Steinar Danielsen
25.10.2014 Else-Margrete Skiaker og 
Kim Christian Swenson

Café Album   BLIR ØKOLOGISK

CAFÉ ALBUMS ÅPNINGSTIDER:
Mandag – fredag: 

08.30 – 15.30
Frokost: 08.30 – 10.30
Middag: 12.00 – 15.30

Café Album er en godt besøkt kafe 
som drives av menigheten. Den 
ligger i Albumgården og er åpen for 
alle. Det serveres  frokost og mid-
dag mandag til fredag, og kokk Per 
Kristian Mortensen og hans gode 
hjelpere lager god mat og hyggelig 
stemning. 
Nå har det skjedd noe nytt med 
kafeen: Den har blitt økologisk. Det 
begynte med Albumhagen, hagen 
som ligger rett utenfor kafeen. I to 
sesonger har menigheten dyrket 
økologiske urter og grønnsaker i 
Albumhagen. Det vi dyrker der be-
nyttes som råvarer i Café Album. 
Gjennom dette prosjektet ble vi 
mer bevisste på økologisk dyrking 
og fikk nye kontakter. Vi ble blant 
andre kjent med Anita Panman som 
jobber hos fylkesmannen med å til-
rettelegge for økologiske prosjekt. 
Hun utfordret oss på å tenke økolo-
gisk også om Café Album! 

Nå er vi i gang, og Anita har hjulpet 
oss med mange tips og råd i opp-
startsfasen. Vi får hjelp til å finne 
gode leverandører, kurs og veiled-
ning om økologisk mat. Per Kristi-
an og styreleder og hageentusiast 
Bjørg Wiik Nilsen har vært på kurs 
om økologisk matlaging og baking. 
“Det var en veldig inspirerende dag, 
og jeg har lært mye nytt”, sier Per 
Kristian. Flere og flere er opptatt 
av matsikkerhet og hvordan maten 
dyrkes, og vi ønsker å gjøre det let-
tere å velge sunt og miljøvennlig.

Hva betyr økologisk?
Økologiske råvarer er dyrket uten 
bruk av kunstgjødsel, sprøytemid-
ler eller veksthormoner. Det skal 
være så naturlig som mulig og ikke 

forurense. Økologisk kjøtt er fra dyr 
som kun spiser økologisk fôr, som 
får beite ute, som ikke presses til 
å vokse unaturlig raskt og som har 
god plass til å bevege seg når de er 
inne. I Norge er det Debio som ser-
tifiserer den økologiske maten etter 
strenge krav.

Minimum 15%
Minstekravet for kafeen er at vi har 
15 % økologiske råvarer. Dette er 
et overkommelig og realistisk mål 
i oppstarten. Etter hvert som vi får 
avtaler med gode og lokale leveran-
dører vil dette prosenttallet kunne 
økes. I første omgang handler vi inn 
økologisk kaffe, te, melk, poteter, 
gulrøtter, kålrabi, sellerirot og litt 
andre grønnsaker. I tillegg kom-
mer våre egenproduserte råvarer 
som tomat, agurk, paprika, mais, 
jordskokk, reddiker, vårløk, erter, 
spinat og mange forskjellige typer 
urter. Urtene har vi tørket mye av, 
slik at de kan benyttes gjennom vin-
teren. Tilgangen på råvarer varierer 
naturligvis med sesongen. 

Fire grunner til å velge økologisk
•  Det er sunnere for miljøet (foru-

renser mindre).
•  Det er sunnere for bonden (slip-

per å bli utsatt for sprøytemidler 
osv).

•  Det er sunnere for insektene 
(mange mener at den globale 
biedøden skyldes stor bruk av in-
sektsprøytemidler).

•  Det er sunnere for forbrukeren 
(renere produkter).

Edel Gervin



og Jørn Fevang. Bill. kr. 200,- på 
menighetskontoret på forhånd, kr. 
250,- ved inng. Barn under 12 år fri 
entré.

Desember
Mandag 1. desember 
19.00 Gratis konsert. Kirkens 
bymisjon i forbindelse med den 
internasjonale HIV/AIDS-dagen.

Tirsdag 2. desember
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

18.30 Ørkenmesse etter koptisk 
tradisjon. Nattverd og røkelse. 
Innrøkning kl. 18.00.

Onsdag 3. desember
08.15 – 08.30 Morgenbønn

21. 00 St. Laurentius katolske kirke. 
«Før dagens siste ljos døyr ut». 
Tidebønn før natten. Medlemmer av 
Bragernes Kantori. 

Torsdag 4. desember
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

19.00 Fjell kirke. Konsert med 
søskentrioen Mamas Garden. 
Billetter: kr. 200,-

21.30 Tangen kirke. Konsert med 
Cecilia Vennersten, Gaute Ormåsen 
og Christian Ingebrigtsen. Billetter 
på www.billettservice.no.

Fredag 5. desember
13.00 Bingo (Café Album)

Søndag 7. desember – 2. søndag i 
adventstiden
11.00 Deilig er jorden? Høymesse 
med fokus på miljø og rettferd. 
Konfirmantene deltar. Dåp og 

November
Tirsdag 25. november
12.00 - 12.15 Enkel hverdagsmesse

19.00 Vår nye biskop, Per Arne 
Dahl, besøker Bragernes kirke og 
holder inspirasjonsforedrag. 
Flere kor og musikere deltar. 
Fri entré.

Onsdag 26. november
08.15 - 08.30 Morgenbønn

Torsdag 27. november
12.00 - 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 28. november
12.00 – 14.00 Adventsprogram 
med Jorunn Hermannsen og Vidar 
Hellkås (Café Album)

Lørdag 29. november
10.30 – 15.00 Julemarked i 
Bragernes menighetshus. 
Kafeteria, kakesalg, korsang, 
utlodning og mye annet. Se 
annonse med full informasjon på 
side 10.

Søndag 30. november – 1. søndag i 
adventstiden 
11.00 Hosianna Davids Sønn! 
Høymesse ved åpningen av 
nytt kirkeår. Dåp og nattverd. 
Medlemmer av Bragernes kantori. 
Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantorene Jørn Fevang og Anders 
E.Dahl. 

19.00 Det er Advent!  
Adventsfestivalens åpningskonsert. 
Åpning ved Kristin Haftorn 
Johansen. Bragernes kirkes 
ungdomskor, jentekor, guttekor og 
kantori og orkester. Anders E. Dahl, 
orgel. Dir. Beate Strømme Fevang 

nattverd. Kapellan Per Erik Brodal 
og kantor Jørn Fevang.

17.00 Lysmesse for hele familien. 
Julespillet «Til Betlehem» 
av Jørn Fevang. Bragernes 
kirkes jenteaspirantkor og 
gutteaspirantkor. Gro Britt 
Skarseth, obo. Kapellan Per Erik 
Brodal. Kantorene Jørn Fevang og 
Beate Strømme Fevang. 

19.00 Konsert med Drammens 
damekor. Fri entré

Mandag 8. desember
18.30 Konsert med Hanne Krogh og 
Tre Tenorer: Thomas Ruud, Marius 
Roth Christensen og Jan Erik Filan 
og Kammerkoret Apollon. 
Bill kr. 410 på www.billettservice.no 
og ved inngangen. 

19.00 Tangen kirke. Konsert med 
Drammen Glassverk musikkorps. 
Fri entré.

Tirsdag 9. desember
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

18.00 «Årets julekonsert» - Rein 
Alexander, Christine Guldbrandsen 
og Mads Belden. Bill kr. 400,- inkl. 
avgift via www.billettservice.no 
 
Onsdag 10. desember
08.15 – 08.30 Morgenbønn

18.30 Tangen kapell. Historisk 
kveld med sang og musikk av Rolf 
Ødegaard m. fl. Kapellets historie 
ved Eva Stabæk og Jorunn Wiik. 
Billetter kr. 100,-.

AKTIVITETSKALENDER
november 2014 – februar 2015

Vær oppmerksom på at det kan bli forandringer i det oppsatte programmet! Følg med på kirkens nettside, 
på Facebook og bli gratisabonnent på «Bragernes kirkepost», som kommer hver uke!  

Arrangementene finner sted i Bragernes kirke når ikke annet er oppgitt. 
Under Adventsfestivalen er noen arrangementer lagt til andre kirker. Dette fremkommer i omtalene. 

7

▼



8

▼

21.00 St. Laurentius katolske kirke. 
«Før dagens siste ljos døyr ut». 
Tidebønn før natten. Medlemmer av 
Bragernes kantori. 

Torsdag 11. desember
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

18.00 Strømsgodset kirke. 
Strømsgodset Mini- og Barnegospel 
fremfører julespillet «Det visste 
ikke keiseren om». Fri entré.

19.00 Torsdagskveld i Landfalløya 
kapell. Tale ved prest Jon 
Jørgensen, sang ved Inger og Børge 
Johansen. 

20.30 Evensong etter anglikansk 
tradisjon.  Bragernes kirkes 
ungdomskor. Anders E. Dahl, orgel. 
Gro Britt Skarseth, obo. 
Per Erik Brodal, liturg, 
Beate Strømme Fevang, dirigent. 
Drammen Rotary spesielt invitert. 
Fri entré. Røkelse.

Fredag 12. desember
13.00 Julemiddag. Prost Øystein 
Magelssen kommer. (Café Album)

19.30 Konsert. Filadelfia 
hornorkester med egne solister. 
Dirigent Jan Arne Stavik Karlsen. 
Billetter kr. 130 ved inngangen.

Søndag 14. desember – 3. søndag i 
adventstiden
11.00 Høymesse med musikk fra 
de franske katedraler: L. Vierne, C. 
Franck, A. Guilmant. Messemusikk 
av J. Langlais: ”Missa in 
Simplicitate”. Solist Daniel Sæther, 
kontratenor. Dåp og nattverd. 
Sokneprest Kristin Fæhn og kantor 
Anders Eidsten Dahl. 

18.00 Strømsgodset 
kirke.  Julesangkveld. En 
fortellingsgudstjeneste med 
Signe Myklebust som Maria. 
Strømsgodset Mini- og 
Barnegospel.  Fri entré

21.00 «Stille natt». Rune Larsen, 
Tor Endresen, Marian Aas Hansen, 
Elisabeth Andreassen. Musikere: 
Jon-Willy Rydningen, Olav Torget. 
Bill. kr. 408,- inkl avg 
via www.billettservice.no  

Mandag 15.desember
19.00 St. Hallvard videregående 
skoles julekonsert. Elever ved 
musikk-, dans- og dramalinjene. 
Bill. kr.150,- ved inng. Stud. kr. 
100,-. Barn under 12 år fri entré.

Tirsdag 16. desember
11.00 Barnehagegudstjeneste

12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

19.00 Strømsø kirke. Christmas 
Carol service. The Ven. Dr. Brian 
Russell og organist Andrew Smith. 
Fri entré.

19.00 Tangen kirke. Konsert med 
Støperimusikken. Fri entré.

19.00 Megabandet med gjester. 
Billetter kr. 150 ved inngangen.

Onsdag 17. desember
08.15 – 08.30 Morgenbønn

11.00 Landfalløya kapell. 
Barnehagegudstjeneste.

21.00 St. Laurentius katolske kirke. 
«Før dagens siste ljos døyr ut».  
Tidebønn før natten. Medlemmer av 
Bragernes Kantori. 

Torsdag 18. desember
10.00 Øren skole. Skolegudstjeneste

12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

13.00 Børresen skole. 
Skolegudstjeneste.

Fredag 19. desember
09.00 Bragernes skole. 
Skolegudstjeneste

Søndag 21. desember – 4. søndag i 
adventstiden
11.00 Høymesse. «De ni lesninger». 
Salmer og lesning av profetiene 
om Jesus. Nattverd. Prost Øystein 
Magelssen og kantor Beate S. Fevang.

Mandag 22. desember
19.00 Jul med Helene Bøksle og 
musikerne Sindre Hotvedt piano, 
Markus Lillehaug Johnsen, gitarer. 
Bill kr. 385 inkl. avg. 
via www.billettservice.no  

Tirsdag 23. desember
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

23.00 Midnattskonsert. Julen 
synges inn. Bragernes kirkes 
solistensemble. Birgitte Stærnes, 
fiolin, Anders E. Dahl orgel, Jørn 
Fevang, dir. Bill kr. 200,- ved inng. 
Med studentbevis kr. 50,-

23.00 Fjell kirke. Lille julaftens 
musikalske gudstjeneste. Ivar 
Flaten. Galina Trintsoukova. Skaiste 
Arvan (sopran) med flere musikere.   

Ondag 24. desember - Julaften
13.45 Julaftensgudstjeneste. 
Jenteaspirantkoret. Magnus 
Aanestad Oseth, trompet. Prost 
Øystein Magelssen.

14.00 Landfalløya kapell. 
Julaftensgudstjeneste. Øren 
skolekorps. Kapellan Per Erik Brodal.

15.00 Julaftensgudstjeneste. 
Guttekoret. Magnus Aanestad 
Oseth, trompet. Sokneprest Kristin 
Fæhn.

16.15 Julaftensgudstjeneste. 
Jentekoret og Ungdomskoret. 
Magnus Aanestad Oseth, trompet. 
Kapellan Per Erik Brodal

Torsdag 25. desember - Juledag
11.00 Høytidsmesse. Nattverd. 
Menighetens ansatte. Bragernes 
kantori. Magnus Aanestad Oseth, 
trompet.
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Fredag 26. desember – 2. juledag
11.00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Kapellan Per Erik Brodal og kantor 
Anders Eidsten Dahl.

Søndag 28. desember - 
Romjulssøndag
11.00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Prost Øystein Magelssen og kantor 
Beate S. Fevang.

Onsdag 31. desember – 
Nyttårsaften
23.15 Midnattmesse. Sokneprest 
Kristin Fæhn og kantor Anders 
Eidsten Dahl.

Januar
Torsdag 1. januar – Jesu navnedag
11.00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Kapellan Per Erik Brodal og kantor 
Jørn Fevang.

Søndag 4. januar 
Helligtrekongersdag
11.00 Familiemesse. Dåp og 
nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn 
og kantor Anders Eidsten Dahl.

12.15 Juletrefest i menighetshuset

Tirsdag 6. januar
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 7. januar
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 8. januar
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 9. januar
11.00 Juletrefest. Besøk av Ole 
Kristian Karlsen. (Café Album)

Søndag 11. januar – 2. søndag i 
åpenbaringstiden
11.00 Høymesse. 
Klimagudstjeneste. Dåp og 
nattverd. Prost Øystein Magelssen. 
Kantor Beate S. Fevang.

12.30 Klokkespillkonsert ved Laura 
Marie Olseng

Mandag 12. januar
19.00 Klimatrusselen – 
grunner til håp? Lederen av 
Norges Naturvernforbund, 
Lars Haltbrekken, (Bragernes 
Kirkeforum i Bragernes 
menighetshus)

Tirsdag 13. januar
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 14. januar
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 15. januar
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 16. januar
11.00 Bingo (Café Album)

Søndag 18. januar – 3. søndag i 
åpenbaringstiden
11.00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Medlemmer av Bragernes kantori. 
Kapellan Per Erik Brodal og kantor 
Jørn Fevang.

19.00 Økumenisk (felleskirkelig) 
gudstjeneste. Dette er første dag i 
den økumeniske bønneuken, som 
varer til og med 25.januar.

Tirsdag 20. januar
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 21. januar
08.15 – 08.30 Morgenbønn

18.15 Evensong. Bragernes kirkes 
guttekor. Kapellan Per Erik Brodal 
og kantor Jørn Fevang og Anders 
Eidsten Dahl.

Torsdag 22. januar
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 23. januar
11.00 Formiddagstreff. Kåseri og 
film ved Knut A. Andersen: Med 
Hurtigruten mellom Lisboa og 
Kirkenes (Café Album)

Søndag 25. januar – 4. søndag i 
åpenbaringstiden
11.00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Vikarkantor: Bodil Viken.

Tirsdag 27. januar
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 28. januar
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 29. januar
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 30. januar
11.00 Bingo (Café Album)

Februar
Søndag 1. februar –  
Kyndelsmesse / Såmannssøndag
11.00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Kapellan Per Erik Brodal og 
kantor Jørn Fevang. Medlemmer 
av Bragernes kantori. Frimurere 
deltar. Kirkekaffe i Frimurerlosjen.

Tirsdag 3. februar
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 4. februar
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 5. februar
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 6. februar
11.00 Formiddagstreff. Besøk av 
Spiraltoppen Barnehage og Grete 
Nordli (Café Album)

Lørdag 7. februar
13.00 Orgelhalvtime ved Arne 
Rodvelt Olsen. Fri entré.

Søndag 8. februar – Kristi 
forklarelsesdag
11.00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Medlemmer av Bragernes kantori. 
Prost Øystein Magelssen og kantor 
Anders Eidsten Dahl.

18.00 Koret Vice Versa har konsert 
med Føyka Storband. De fremfører 
blant annet Duke Ellingtons 
”Sacred Concert”.

Tirsdag 10. februar
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse
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I tillegg til høymesser, konserter og andre åpne 
arrangementer er det en rekke arrangementer som er 
tilpasset spesielle aldersgrupper og interesser.

Søndagsskole: Hver søndag under gudstjenesten 
i Bragernes kirke, unntatt i skolens ferier og ved 
familiegudstjenester. Kontaktperson: kapellan Per Erik 
Brodal.

Knøtteklubben: Hver torsdag fra 10.00 – 13.00 i 
menighetshuset, unntatt i skolens ferier.

Kirkeskolen Sprell levende: Etter skoletid på Øren og 
Bragernes skoler. Kirkeskole er et fritidstilbud for 1. – 
4. klassinger. Vi går gjennom forskjellige historier fra 
Bibelen, maler, tegner, dramatiserer, leker og synger. 
Kontaktperson: menighetspedagog Eva Brekke Voss.

Kor og kantori: I tillegg til øvelser har korene og 
kantoriet jevnlig konserter og opptredener, både 
sammen og hver for seg. Korene reiser ofte på turer. 
De har utgitt flere CDer.

Guttekorets aspiranter: For gutter i 2.og 3. klasse
Onsdag 17.00 – 18.00

Guttekoret: Fra 4. klasse og oppover
Onsdag 17.30 – 18.45

Kontaktperson: Jørgen Fevang

Jentekorets aspiranter: For jenter fra 2. til 4. klasse
Torsdag 17.00 – 18.00

Jentekoret: For jenter 5. – 8. klasse
Torsdag 18.00 – 19.30

Ungdomskoret: For jenter fra 9. klasse og oppover til 
18-20 år
Torsdag 19.30 -21.30

Kontaktperson: Beate Strømme Fevang

Kontaktpersonenes telefonnr. og e-postadresse står i 
oversikten på side 15. 

▼

ANDRE ARRANGEMENTER

Tirsdag 24. februar
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 25. februar
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 26. februar
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Lørdag 28. februar
13.00 ”Bare Bach og Bach”. 
Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyter, 
Anne Stine Dahl, cello, og Anders E. 
Dahl, orgel.

Onsdag 11. februar
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 12. februar
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 13. februar
11.00 Bingo (Café Album)

Lørdag 14. februar
13.00 Lørdagskonsert ved elever fra 
Sankt Hallvard vgs., musikklinjen. 
Fri entré.

Søndag 15. februar 
– Fastelavnssøndag/ 
Såmannssøndag
11.00 Familiemesse. Dåp. 
Bragernes kirkes Jenteaspirantkor. 
Kapellan Per Erik Brodal. Kantor 
Beate Strømme Fevang og Jørn 
Fevang.

Tirsdag 17. februar
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 18. februar - Askeonsdag
08.15 – 08.30 Morgenbønn

17.45 Skriftemål i kapellet

18.15 Evensong og messe på 
Askeonsdag. Bragernes kirkes 
guttekor. Kapellan Per Erik Brodal 
og kantorene Jørn Fevang og 
Anders Eidsten Dahl.

Torsdag 19. februar
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

19.00 Torsdagskveld i Landfalløya 
kapell

Fredag 20. februar
11.00 Formiddagstreff. Kantor 
Anders Eidsten Dahl forteller om 
sommerfugler og 
andre insekter. (Café 
Album)

Søndag 22. februar – 
1. søndag i fastetiden
11.00 Høymesse. Dåp 
og nattverd. Solist. 
Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Beate 
S. Fevang.
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Salmer ved jubileets slutt

Den norske kirkes feiring av Grunnlovs-
jubileet, en feiring som har pågått over 
hele landet siden februar, ble avsluttet 
i Bragernes kirke med konserten «Sal-
memosaikk – ny sang i sporene etter 
Landstad, Blix og folketonene».
 Kirkens egne kor og øvrige mu-
sikkressurser deltok med assistanse av 
en rekke gjesteartister. Konserten ble 
meget godt mottatt av et stort publi-
kum, som hadde trosset høstens hittil 
kaldeste og våteste kveld. 

Det meget innholdsrike og varierte pro-
grammet begynte med ”Herre Gud ditt 
dyre navn og ære” og underveis gjen-
nom den to timer lange konserten del-
tok solister, kor og strykekvintett. Noen 
ganger fikk også publikum delta.
 Konserten ble belønnet med lang-
varig applaus og er ny bekreftelse på 
det fine musikkmiljøet som ildsjeler i 
Bragernes kirke har skapt og holder 
vedlike.

Aktiv tid for korene våre

Det er til sammen 125 gutter og jenter i 
alderen 7 - 19 år som synger i gutte- og 
jentekorene i Bragernes.

Korene legger vekt på et variert reper-
toar, med alt fra den klassiske tradi-
sjon til nyere musikaler. I september 
sang ungdomskoret på Hotell Klubben 
i Tønsberg i forbindelse med vigsling 
av Per Arne Dahl til ny biskop. I okto-
ber sang korene på en større konsert 
i forbindelse med Grunnlovsjubileet. 
Aspirantkoret sang på høsttakkefest og 

Jentekoret og Guttekoret har sunget 
Evensong, som er en sunget engelsk 
gudstjeneste etter anglikansk tradi-
sjon. Dette er noe de har daglig i de 
engelske katedralene og korene synger 
mye flott musikk. Ungdomskoret har 
i tillegg sunget på juleshow i Dram-
mens Teater med Wenche Myhre, og 
i desember er det særlig lysmessen 
for aspirantene og Adventsfestivalens 
 åpningskonsert, 1. søndag i advent, 
som er korenes høydepunkt. 

Beate S. Fevang

Hun ser dem mange 
andre går rett forbi
Henriette Brevig er Kirkens 
 Bymisjons gateprest i Drammen. 

Kirkens Bymisjon i Drammen vil 
åpne opp for tilhørighet, rom, nær-
vær, tro og håp for alle mennes-
ker. Det er ønske om å inkludere, 
skape nye muligheter og utvide 
livsrom. Gatepresten er et tilbud til 
dem som ikke har en prest fra før.

Siden midt i september har 
 Henriette Brevig vært gateprest i 
Drammen.

– Hun kan være en samtalepartner 
i livets store eller små spørsmål. 
Når en har noe en gjerne skulle 
delt med noen, trenger trøst for 
noe eller ønsker en fortrolig sam-
tale, skriver Kirkens Bymisjon på 
nettsiden sin.

Henriette vektlegger en åpen, 
inkluderende og livsnær teologi, 
med rom og tilhørighet for alle. 
Hun er utdannet sykepleier, og har 
vært menighetsprest før hun kom 
til Kirkens Bymisjon i Drammen. 

Da hun i 2008 ble innsatt som 
 menighetsprest i Strømmen skrev 
det lokale menighetsbladet:
Hun er en engasjert prest, med et 
ekstra godt øye til menighetens 
eldre, og et hjerte som banker litt 
ekstra for diakoni.  

– For meg handler diakoni om 
alt, egentlig. Det handler om et 
anvendt menneskesyn. Å ta men-
neskers smerte på alvor, verne 
om det sårbare, og løfte frem det 
hellige.
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(privatabonnement 
  hjem i posten)

 Gruppeabonnement 
  kun 199,- pr barn

15. april • 2012

Dagens ord:
Sammen med Gud 
selv om vi ikke ser ham

nr.7

Oppdrag: Umulig?

Jesus og Tomas, 
bibelserien side 4-5

Paradisbukta 
side 2

SØNDAGSSKOLEN NORGES0112 © 2012

Jakten på den 

stille stemmen

LUKAS

MARTIN

LINNEA
SUKAI

Den godeJakten på den 
stille stemmen

02 Himmel over livet
Ålesund Soul Children
Solister : Astrid Myren og Kristian 

WalderhaugT/M: Runar BangMusikkproduksjon/arr./miks: Dag 

Henning Kalvøy, 1/0 Studios, Oslo

Vokalproduksjon: Runar Bang
Trommer: Børre Flyen
   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2011

04 Herren er min hyrde
Vetle Kleveland og Hanna Muren

T: Asle Bjorvatn (Salme 23)
M: PhatBackFra CD-en Propell   Sanden Media 201106 Kom til megJentegruppa Seven

Solist: Mathea Celine Løver
T: Britt-Venke Oldebråten
M: Melinda E. LøverFra CD-en Det er gull

   Seven Song Productions 201108 SkatteskrinTore ThomassenT/M: Tore Thomassen
Fra CD-en Skatteskrin
   Lynor as 2005

10 God tidAnita N. Gjerlaug, Rebecca 

Stangeland Kaufman, Mathias 

Fjalsett, Karin K. Manvik
T: Karin K. Manvik og Merete F. Arnevåg

M: Karin K. ManvikO: Hildegunn Garnes Reigstad
Gitarer, produksjon og arr. av komp: 

Kristian Kvalvaag, Basement Studio

Bratsj: Tarjei NystedMiks: Espen Gjelstad Gundersen, 

Audiopol StudioTekniker (vokal): Vegard Schow, 

Make Music AS   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012
12 Aria (utdrag)Liv-Benedicte Bjørneboe

Fiolin: Hallvard Bjørneboe Sæbø

M: Liv-Benedicte Bjørneboe
fra CD-en Aria   Liv-Benedicte Bjørneboe 200914 Tomas sangElias Songe og barn fra Tromøya

T/M: Hans Inge Fagervik
Programmering/tekniker : 
Rasmus SolemBass/keyboard: Rasmus Solem

Gitar : Hans Inge Fagervik
   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012

Tekniker voice: Håvard Gressum 

Antonsen, Studio Staffeldts
Postproduksjon/ferdigstilling: 

Vegard Schow, Make Music AS

Illustratør: Kanako & Yuzuru

Grafisk design: Camilla Hoholm

CD trykk: Dicentia
Produsent: Odd Ketil Sæbø© og    SØNDAGSSKOLEN 

NORGE 2012www.sondagsskolen.no

Bli en ekte tårnagent på 
www.tarnagentene.no
Få agentbevis og hemmelige oppdrag!

Manus: Odd Ketil Sæbø   Forteller: Harald Stoltenberg

En                         -CD 
Bestill barnebladet BARNAS 

med tårnagentenes klubbavis 

på www.sondagsskolen.no

Jakten på den 
stille stemmen

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Den gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

14 blader + DVD + CD 
= kun 365,- 

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

SPRELLnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no

Tårnagentenes 
      eget nettsted!

SIDE

Finn riktig skygge

Vismennene kaster 
skygge inn i huset til 
Josef og Maria, men 
bare en er den rette. 
Hvilken?

125 år  

  Lek. Fortelling. Tro.

1889  2014

Vismennenes 
labyrint

Fargelegg

Hjelp de vise menn å finne fram til Jesusbarnet! 
Hvilken vei skal de velge?
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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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(privatabonnement 
  hjem i posten)

 Gruppeabonnement 
  kun 199,- pr barn

15. april • 2012

Dagens ord:
Sammen med Gud 
selv om vi ikke ser ham

nr.7

Oppdrag: Umulig?

Jesus og Tomas, 
bibelserien side 4-5

Paradisbukta 
side 2

SØNDAGSSKOLEN NORGES0112 © 2012

Jakten på den 

stille stemmen

LUKAS

MARTIN

LINNEA
SUKAI

Den godeJakten på den 
stille stemmen

02 Himmel over livet
Ålesund Soul Children
Solister : Astrid Myren og Kristian 

WalderhaugT/M: Runar BangMusikkproduksjon/arr./miks: Dag 

Henning Kalvøy, 1/0 Studios, Oslo

Vokalproduksjon: Runar Bang
Trommer: Børre Flyen
   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2011

04 Herren er min hyrde
Vetle Kleveland og Hanna Muren

T: Asle Bjorvatn (Salme 23)
M: PhatBackFra CD-en Propell   Sanden Media 201106 Kom til megJentegruppa Seven

Solist: Mathea Celine Løver
T: Britt-Venke Oldebråten
M: Melinda E. LøverFra CD-en Det er gull

   Seven Song Productions 201108 SkatteskrinTore ThomassenT/M: Tore Thomassen
Fra CD-en Skatteskrin
   Lynor as 2005

10 God tidAnita N. Gjerlaug, Rebecca 

Stangeland Kaufman, Mathias 

Fjalsett, Karin K. Manvik
T: Karin K. Manvik og Merete F. Arnevåg

M: Karin K. ManvikO: Hildegunn Garnes Reigstad
Gitarer, produksjon og arr. av komp: 

Kristian Kvalvaag, Basement Studio

Bratsj: Tarjei NystedMiks: Espen Gjelstad Gundersen, 

Audiopol StudioTekniker (vokal): Vegard Schow, 

Make Music AS   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012
12 Aria (utdrag)Liv-Benedicte Bjørneboe

Fiolin: Hallvard Bjørneboe Sæbø

M: Liv-Benedicte Bjørneboe
fra CD-en Aria   Liv-Benedicte Bjørneboe 200914 Tomas sangElias Songe og barn fra Tromøya

T/M: Hans Inge Fagervik
Programmering/tekniker : 
Rasmus SolemBass/keyboard: Rasmus Solem

Gitar : Hans Inge Fagervik
   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012

Tekniker voice: Håvard Gressum 

Antonsen, Studio Staffeldts
Postproduksjon/ferdigstilling: 

Vegard Schow, Make Music AS

Illustratør: Kanako & Yuzuru

Grafisk design: Camilla Hoholm

CD trykk: Dicentia
Produsent: Odd Ketil Sæbø© og    SØNDAGSSKOLEN 

NORGE 2012www.sondagsskolen.no

Bli en ekte tårnagent på 
www.tarnagentene.no
Få agentbevis og hemmelige oppdrag!

Manus: Odd Ketil Sæbø   Forteller: Harald Stoltenberg

En                         -CD 
Bestill barnebladet BARNAS 

med tårnagentenes klubbavis 

på www.sondagsskolen.no

Jakten på den 
stille stemmen

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Den gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

14 blader + DVD + CD 
= kun 365,- 

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

SPRELLnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no

Tårnagentenes 
      eget nettsted!

SIDE

Finn riktig skygge

Vismennene kaster 
skygge inn i huset til 
Josef og Maria, men 
bare en er den rette. 
Hvilken?
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Litt lokal kirkehistorie
Helt til Bragernes fikk sin første kirke 
i 1628, måtte folk ta veien til Frogner 
kirke i Lier. 
 Da en liten korskirke i tre ble tatt i 
bruk på det vi nå kaller Gamle kirke-
plass, ble veien til kirken kortere, og 
før århundret var omme, var det be-
hov for en enda større kirke. Trekir-
ken ble revet, men det oppmurte tår-
net beholdt, og en ny kirke ble reist. 
 Den nye kirken, som ble kalt Hellig 
Trefoldighetskirke, ble innviet 19. de-
sember 1708. Den var i bruk frem til 
den store bybrannen på Bragernes i 
juli 1866.
 Det ble snart fastslått at grunn-
forholdene på Gamle kirkeplass ikke 
tillot noe nytt og større kirkebygg, og 
det ble bestemt å legge kirken på Al-
bumsløkka oppunder Bragernesåsen.
 På dagen fem år etter bybrannen 
ble Bragernes kirke innviet. Den 
flotte kirken med det 64 meter høye 
tårnet er blitt en viktig del av bybildet 
og gjennom sine hittil 143 år et sam-
lingssted for generasjoner av dram-
mensere.

Statuen av døperen Johannes 
har vendt hjem til Trondheim
I 1998 fikk Bragernes menighet en 
statue som donasjon fra dr. Gudbrand 
Moes arvinger. Det er en gipsavstøp-
ning av en av de fem originale statu-
ene fra 1200-tallet som var bevart på 
vestfronten av Nidarosdomen i Trond-
heim. De siste årene har statuen 
vært plassert godt synlig, men utsatt 
til, i våpenhuset i Bragernes kirke. 
«Vår» Johannes er den eneste kjente 
gipsmodellen i full størrelse etter at 
en tragisk brann i Erkebispegården i 
Trondheim i 1983 ødela trebygninge-
ne med de lagrede modellene.
 I oktober ble statuen hentet av en 
representant fra Nidaros Domkirkes 
Restaureringsverksteder.  Statuen 
vil nå bli restaurert og deretter 
stilt ut i museet i Erkebispegården. 
 Statuen vil fortsatt være Bragernes 
 menighets eiendom, men blir utlånt 
til  museet.

(Les mer om statuen i Kirkeposten nr. 
2.13, side 3.)

Bent Møller

De gjør Drammen varmere
I Konnerudgaten gjør KIA en betydningsfull innsats for større forståelse 
i vår multikulturelle by.

Fra venstre Sigrid Hals (arrangør) Abraham Suliman (Syria), Frency Dugue (Colombia), 
Zerai (Eritrea), fru Awates og datter (fra Sudan), Bjørn Moldekleiv (arrangør)

KIA (Kristent Interkulturelt 
Arbeid)  er en organisasjon som 
med statlig støtte jobber for mer 
flerkulturelt fellesskap, for likeverd, 
omsorg og vennskap mellom alle 
mennesker i Norge, uavhengig 
av kulturbakgrunn, språk og 
religion. En av oppgavene er å øke 
majoritetsnordmenns forståelse 
for asylsøkere, flyktninger og 
innvandreres situasjon.

KIA har arbeid mange steder i 
Norge, et av dem i Drammen. KIAs 
virksomhet er tilpasset lokale behov 
og i hovedsak basert på frivillig 
innsats. I Drammen arrangeres 

det blant annet leksehjelp og 
fellesmiddager. I høst kan KIA 
se tilbake på 15 års virksomhet i 
Drammen.

Månedlige middager samler 
opptil 50 deltagere. De kommer 
fra mange land, og ansvaret for 
matlagingen går på omgang. Da 
vi var innom, var det sudansk og 
afghansk mat som ble servert.  
På møtene er det dessuten 
orienteringer om forhold som er 
velkjente for nordmenn flest, men 
som skaper usikkerhet for andre. 
Temaene kan blant annet være 
trafikkregler, boligkjøp og språk.
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Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen
Telefon 32 83 31 59

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

N. Storgt. 11 - Inng. Schwenckegt.
Drammen - Tlf.. 32 83 99 95

EDUARD WERNER A/S

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

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

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

Døgntelefon 32 85 25 00
www.akasien.no

12
23

Drammen - Lier

EY | Revisjon | Skatt og avgift | Transaksjoner | 
Rådgivning

Engene 22, 3012 Drammen
Tlf.: 32 83 88 90

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

BOK & MEDIA
har endret navn til
VIVO BOKHANDEL
Du finner oss fortsatt på 

Magasinet i Drammen

CAPPENSGT. 16 - 3016 DRAMMEN
Telefon 32 83 31 59 - Mobil 941 14 766

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

N. Storgt. 11 - Inng. Schwenckegt.
Drammen - Tlf.. 32 83 99 95

EDUARD WERNER A/S

Din lokalbank i Drammen

Telefon: 03000
www.dnbnor.no

Nedre Torggt. 5, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 60 05

Revisjon – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen
Tlf: 32 83 88 90

www.ey.no

Drammen Fotklinikk
Rådhusgt. 18, 3015 Drammen

Telefon: 93 29 18 11

Marianne Båsum
Aut. fotterapeut

Sunne føtter er glade føtter!

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

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

HOUSE OF

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

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

Bok & Media
KRISTELIG BOKHANDEL

V i  h a r  g o d t  u t v a l g  i  g a v e r  t i l
k o n f i r m a n t e r ,  b i b l e r  o g  s a l m e b ø k e r

Haugesgate 17 • 3019 Drammen • Tlf.: 32 83 52 95

Eiendomsmeglere MNEF

ETABLERT 1918

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

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

KP0210.indd   14 30.05.2010   09:33:45

Frigjør tid – knytt til deg kompetanse

Regnskapsbyrået
www.regnskapsbyraet.no

Øvre Storgt. 37, 3018 Drammen. Telefon 32 21 35 70



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

Kantor JØRN FEVANG
jfevang@drammen.kirken.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 – Vibeke Meyer Schjelderup – 
Anny Getz – Kristin Økseter

Frivillige medarbeidere på kontoret.

Diakon
EDEL MERETE GERVIN
gervin@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 84
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Bragernes menighet:
Menighetskontoret er betjent mandag til 
torsdag kl 10.00 – 13.00
Kirkegaten 7, 3016 Drammen.
Tlf. 32 98 91 80

Albumgården
Café Album er åpen mandag til fredag kl 08.30 – 15.30. 
Tlf. 32 83 58 19
Utleie og catering: Solveig Ringstad, tlf. 32 83 58 19
Fotpleiesalongen er åpen mandag, tirsdag og torsdag. 
Timebestilling tlf. 32 83 19 15 eller 977 22 326
Frisørsalongen er åpen onsdag og fredag. 
Timebestilling 32 83 19 15 eller 452 60 701

Lyst på en meningsfylt oppgave?
Takket være en stor flokk frivillige kan Bragernes menighet påta seg 
oppgaver ingen andre hadde løst. Blir du med på laget?

Kirken hadde ikke klart 
seg uten menighetsstaben, 
men  staben hadde klart 
seg dårlig uten de mange 
frivillige som  tar ansvaret 
for et betydelig antall 
svært varierte oppgaver.

Noen har litt tid å bruke, 
andre mye, men alle 
opplever at de er med på 
noe som har betydning for 
flere enn dem selv. 

På side 5 kan du lese om 
Bjørg Wiik Nilsen, som er 
én av de mange frivillige. 
I kommende utgaver av 
Kirkeposten snakker vi 
med flere.

Bragernes menighet 
har alltid behov for flere 
frivillige, og vi kan tilby 
små og store jobber på 
svært mange områder.  
At vi holder kirken åpen 
mange timer hver dag, 
er blitt en suksess. 
Mange er med på å holde 
kirken åpen.  Fire ganger 
i året leverer frivillige 
ut Kirkeposten til alle 
husstander på Bragernes. 
Ta kontakt hvis du vil ta 
ansvar for en rode med   
50–60 blader.

Får takk for jobben: Samles til dugnadsfest med den 
faste staben som servitører.

En av mange oppgaver: Lager middag på de 
 populære fellesmiddagene 

Innsats for mennesker i og utenfor Norge: 
Har en viktig rolle i den årlige TV-innsamlingen

KIRKEPOSTEN utgis av Bragernes menighet Redaktør: Knut A. Andersen Redaksjon: Tina Brodal, Kristin Fæhn, Hanna Moen og 
Bent Møller Annonser: Hanna Moen Layout: Grøtting Grafisk Trykk: Trykk-service AS Finansiering: Frivillig kontingent 
Bankgiro: 2220.14.83690 Adresse: Kirkegt. 7, 3016 Drammen E-post: kirkeposten@drammen.kirken.no



Julegaver? Tenk på en bok!
Det er lett å finne meningsfylte julegaver i 
en verdiorientert bokhandel 

- Har du noe av Karsten Isachsen, spør en 
kunde, og Synnøve Fæster tar ham med 
bort til et utvalg av den populære forfatte-
rens bøker.

Synnøve er butikksjef i den lille, men inn-
holdsrike bokhandelen Vivo («Jeg lever») i 
annen etasje i Magasinet. 

- Vi ønsker å være en verdiorientert bok-
handel for hele familien, sier hun. 

Butikken har trolig byens beste utvalg 
av bøker med kristen profil. Dessuten en 
gaveavdeling og spaprodukter.  - Og så har 
vi en stor barneavdeling, legger hun til.

Butikken het tidligere Bok og Media og 
holdt til i Haugesgt ved Torget Vest. Nå 
er den i etasjen rett over bakeriutsalget i 
Magasinet. Det går rulletrapp opp og ned.  
Mange foretrekker harde pakker, og bøker 
er en god julegave.

Synnøve Fæster i Vivo Bokhandel har pakket julegaver 
en god stund allerede.

Biskop Per Arne Dahls bøker kommer også til å ligge 
under mange juletrær.

Vi ønsker alle våre lesere  i og utenfor Bragernes menighet 
en god jul og et godt nytt år!

Jul på engelsk vis? 
Christmas Carol service!

Hvert år siden 1967 har det vært holdt en Carol service enten i 
 Bragernes kirke eller Strømsø kirke. 

Alle er velkommen til årets service i 
Strømsø kirke tirsdag 16.desember kl 19.00

Det er et samarbeid mellom Den norske kirke og 
St. Edmunds Church i Oslo  og Drammen Ladies Guild.

Alt foregår på engelsk og The Ven. Dr Brian Russell forretter årets 
julegudstjeneste. Organist Andrew Smith spiller til de 

engelske julesangene.

Julekvelden? Tenk på noen uten hjem!
I Norkirken sørger frivillige for at hjemløse og ensomme får 
julemat og oppleve ekte julestemning.

Å gå i kirken på julaften er en kjær tradisjon for mange.  
Å samles med slektninger hjemme etter gudstjenesten og spise 
god mat og bruke god 
tid på å gi hverandre 
gaver er en annen del 
av juletradisjonen.
Men ikke alle har et 
hjem med glitrende 
julepynt og gaver 
under treet. Det har 
ildsjelene i Norkirken 
tatt konsekvensen 
av, og i år er det sjet-
te gang frivillige tar 
turen til Norkirken og sørger for julaftenfeiring for enslige og 
vanskeligstilte.

Det ser ut til å være et voksende behov for en slik kveld, og 
 deltagerantallet er blitt større år for år. Noen strir med rus-
avhengighet, andre har mistet sine kjære, det er enslige med 
barn og så videre.

- Vi ønsker å gi dem en god julefeiring med julemiddag, jule-
gaver, de kjente julesangene og juleevangeliet, som gir håp og 
fred, sier pastor Ejgil Nielsen i Norkirken. Han er takknemlig 
for oppslutningen både fra frivillige og byens næringsdrivende, 
men legger ikke skjul på at enda mer hjelp er nødvendig.

Juletrefest? Velg én av to muligheter!
Det blir juletrefest for barn og voksne i menighetshuset rett 

etter gudstjenesten søndag 4. januar.  Fredag 9. januar kl 11.00 
blir det juletrefest for litt mer tilårskomne i Café Album.


