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BRAGERNES MENIGHETSBLAD

Fjordparken (øverst) og Landfalløya (under) er to av
Bragernes’ ytterpunkter. Det bor flere enn 12.000
mennesker i bydelen. Bragernes kirke har en sentral plass i
bybildet, og kirken og menigheten har omfattende og variert
virksomhet året rundt. Les mer!

FRA PAPIR TIL NETT

LITT TID TIL OVERS?

Det er over hundre år siden Bragernes menighet fikk
sitt første menighetsblad, og opp gjennom årene har
det vært mange varianter. En tid kom bladet nesten
hver uke, en tid hver måned og i nyere tid fire ganger i
året.

Kirkeposten deles ut av frivillige som fire ganger i året
bringer bladet ut til husstandene på Bragernes. Det er
i alt innpå 40 roder, og tre av dem er nå ledige. Vi håper
noen kan tenke seg å ta ansvar for dem.
En av rodene er i området mellom torget, teateret og
kirken, den andre mellom Dronninggt. og Strømsgt., og
den tredje er i området Øren og Kjøsterudsgt.

I mange år ble bladet produsert i samarbeid mellom
alle menighetene i byen. Da dette samarbeidet ble
avsluttet tidlig på 1960-tallet, så Kirkeposten dagens
lys. I de etterfølgende 52 årene er navnet beholdt, men
bladet har skiftet utseende flere ganger.
Informasjonsstrategien, som Menighetsrådet vedtok i
fjor, forutsetter en gradvis overgang fra papir- til nettbasert informasjon. Det betyr ikke at Kirkeposten vil
forsvinne, men at enda mer informasjon om kirken og
menigheten vil bli tilgjengelig på nett.

Ta en prat med Hanna Moen på menighetskontoret hvis
du kan påta deg en av rodene. De kan også deles.
moen@drammen.kirken.no eller telefon 32 98 91 80
mandag og torsdag 10.00 – 13.00

Denne utgaven av Kirkeposten inneholder en oversikt
over det som skjer i kirken fra 1. juni til 31. august. I
løpet av tre måneder
skjer det som oftest
Bragernes kirke-post
forandringer. Noen
17-2015
Tiden ute for Landfalløya kapell?
arrangementer kommer til, andre må
avlyses. Derfor utgir
vi hver eneste uke en
oppdatert oversikt
over det som skjer i
kirken de nærmeste
ti dagene. Oversikten
Bragernes kirke?
heter «Kirke-epost».
Den er gratis og sendes til alle som er
Evensong onsdag
interessert. Den er
også tilgjengelig i våpenhuset.
1. – 10. mai

Søndag 3. mai, 5. søndag i påsketiden
11.00 Høymesse. Samtale med
konfirmantene. Dåp og nattverd.
Fung. sokneprest Per Erik Brodal og
kantor Jørn Fevang og Beate S. Fevang.
Gruppe fra Bragernes kirkes Ungdomskor.

ble tatt i bruk som forsamlingshus i 1878 og ble innviet til
kapell i 1903. Kirketårnet kom
på plass i 1933. Da Åssiden
kirke ble innviet i 1967, ble det
en nedgang i bruken av
kapellet, som ligger på grensen
mellom Åssiden og Bragernes
menighet.

17.00 – 18.00 Den meditative timen.
Morten Golimo, flygel.
Tirsdag 5. mai
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse
Onsdag 6. mai
08.15 – 08.30 Morgenbønn

20.30 Evensong med Bragernes kantori.
Dirigent Jørn Fevang, Orgel Anders E.
Dahl, Liturg fung. sokneprest Per Erik
Brodal.
Torsdag 7. mai
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 8. mai
11.00 Nils Johan Rønniksen:
”Frigjøringsdagene i 1945” (Café Album)

Lørdag 9. mai
11.00 Konfirmasjonsmesse. Nattverd.
Fung. sokneprest Per Erik Brodal,
medliturg Kristin Økseter, kantor Beate
Strømme Fevang og kantor Anders
Eidsten Dahl. Elin Kurverud, trompet.
Gruppe fra Bragernes kirkes Ungdomskor.

Menighetsrådet går inn for at Landfalløya kapell
skal selges. Årsaken er redusert bruk og
manglende ressurser. Det 137 år gamle kapellet

Hverdagsmesse, morgenbønn og middagsbønn
Kirken er åpen seks dager i uken.
På tirsdager er det enkel hverdagsmesse, onsdager morgenbønn og
enkel middagsbønn hver torsdag.
•
•
•

Tirsdager kl 12.00 – 12.15
Onsdager kl 08.15 – 08.30
Torsdager kl 12.00 – 12.15

utkast, og blant dem var denne
tegningen. Den kom fra den svenske
arkitekten Emil Langlet, som er
arkitekten bak så vel Børsen som
Drammens Teater. Hans mest kjente
arbeid i Norge er Stortingsbygningen.

13.00 Konfirmasjonsmesse. Nattverd.
Fung. sokneprest Per Erik Brodal,
medliturg Kristin Økseter, kantor Beate
Strømme Fevang og kantor Anders
Eidsten Dahl. Elin Kurverud, trompet.
Gruppe fra Bragernes kirkes
Ungdomskor.

Søndag 10. mai, 6. søndag i påsketiden
11.00 Konfirmasjonsmesse. Nattverd.
Fung. sokneprest Per Erik Brodal, diakon
Edel Gervin, medliturg Kristin Økseter.Elin
Kurverud, trompet. Bragernes kirkes
Ungdomskor, dir. Beate Strømme Fevang
17.00 – 18.00 Den meditative timen.
Morten Golimo, flygel

Kapellet er opp gjennom årene i
stor utstrekning blitt vedlikeholdt av frivillige, men det er et
etterslep med vedlikeholdet, og
det er blitt vanskeligere å
rekruttere frivillige.

Langlets forslag ble imidlertid forkastet
til fordel for et utkast fra en ung og
ukjent arkitekt ved navn Ernst
Norgrenn. Han tegnet kirken som
drammenserne nå har brukt i snart 144
år. Selv ble han bare 41.

Da Bragernes plutselig sto uten kirke
etter den store bybrannen i juli 1866,
var det ingen tvil om at det snarest
måtte bli bygget en ny. Derimot var
det betydelig tvil om hvordan den
skulle se ut. Det kom inn ti forskjellige

Evensong er en kveldsbønn etter
anglikansk tradisjon og med mye
musikk.
I Bragernes kirke er det Evensong
noen ganger i året.
•

Onsdag 6. mai kl 20.30

Bragernes kirke-post utgis ukentlig og er gratis. Påmelding: kirkeposten@drammen.kirken.no Kirken informerer
også gjennom kvartalsvise utgaver av Kirkeposten, på nettsiden www.bragerneskirke.no, på Facebook og i avisene.

Bestill «Kirke-epost» på
kirkeposten@drammen.kirken.no

SKAGESTAD tilsatt som ny sokneprest
Som ny sokneprest i Drammen prosti med særskilt tjenestested
Bragernes sokn har Bispedømmerådet tilsatt Lars Skagestad (53).
Det er ventet, men foreløpig ikke formelt bekreftet, at Skagestad tar
imot stillingen.
Skagestad har tidligere vært prest i Fræna i tretten år, først som
kapellan og deretter sokneprest fra 1999 til 2007, da han ble
sjømannsprest i Torrevieja i Spania.
Etter avsluttet tjeneste i Sjømannskirken flyttet han til Mjøndalen
da hans kone, Ingeborg, fikk stilling som kateket i Nedre Eiker. Selv
har han vikariert i Svelvik, Strømsø og Strømsgodset før han en kort
periode var ansatt i Navigatørene. Det siste halvåret har han vikariert
i Eiker prosti.
Meldingen om tilsettingen kom idet Kirkeposten var på vei til
trykkeriet. Vi kommer med mer informasjon i kommende utgaver av
Kirke-epost, på nettsiden, på Facebook og selvsagt her i Kirkeposten.
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Ingeborg og Lars Skagestad (Foto: Sjømannskirken)

Til ettertanke – Per Erik Brodal
«Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør som ingen
kan stenge»
Dette sitatet er fra Bibelens siste bok, Johannes
åpenbaring. Sammenhengen det ble skrevet inn
i var nok ganske annerledes enn den vi er i, men
motivet er godt kjent: en åpen dør.
En åpen dør som inviterer oss inn. Inn for å finne
ly for vind og vær. Inn til fellesskap. Inn til måltid.
Inn til varme. Åpne dører signaliserer gjestfrihet,
at her er du velkommen, her er det plass.
Det siste året har du kanskje registrert at døra
inn til Bragernes kirke har stått åpen. Ofte begge
dørene på vidt gap. Og det er nettopp for å vise at
her er du velkommen – med hele deg og hele ditt
liv. Du trenger ikke legge fra deg noe på utsiden.
Du er velkommen på dine egne premisser. Du er
velkommen til å feire gudstjeneste sammen med
mange andre eller søke stillhet og ro.
Den som inviterer deg inn er Kristus selv. Det er
han som har satt foran deg «en åpnet dør som
ingen kan stenge.» En åpnet dør inn til Guds hus,
der du alltid er velkommen, men aldri er en fremmed gjest. For der hører du hjemme. Han har
også satt foran deg en åpnet dør inn til den himmelske festen og gleden – det evige liv i Guds rike.
For også der hører du hjemme.

FOLKEKIRKEN I SENTRUM
er en ny liste ved valget av menighetsråd i
september, men de fleste kandidatene på listen er
langt fra nye i Bragernes menighet. De prioriterer:
– videreutvikling av Bragernes kirke som byens åpne
katedral
– et variert og inspirerende gudstjenesteliv og et bredt
kulturtilbud
– rom for og tilbud til barn og unge
– støtte til den gode korvirksomheten og kirkemusikalske
virksomheten
– videreutvikling av menigheten som grønn menighet med
et tydelig fokus på miljø og rettferd
– arbeidet for å få på plass et nytt bygg bak kirken.

Folkekirken i sentrum
1. Morten Løberg Strand (29 år, student)
2. Elin Stubberud (50 år, lærer)
3. Kristin Økseter (50 år, koordinator åpen kirke)
4. Glenn Agung Hole (38 år, administrerende direktør)
5. Therese Thorne (42 år, forfatter)
6. Lars Christian Berg (46 år, advokat)
7. Tove Schultzen Gjerdsjø (58 år, finansiell rådgiver)
8. Heidi Hagen Låker (45 år, leder kundesenter)
9. Tina Fagerhus Brodal (38 år, informasjonsrådgiver)
10. Espen Sæther Alm (51 år, daglig leder)
11. Maria Eugenia Abarzua Holtheuer (36 år, student)
12. Hannah Agnethe Pold (19 år, student)
13. Patrick Antony Williamson (19 år, student)
14. Stian Holger Koppergård Riise (20 år, vernepliktig)
15. Bjørg Juriks (55 år, konsulent)

ÅPEN KIRKE I SOMMER
Åpen kirke vil også i sommer prøve å ha samme
åpningstider som resten av året. Det vil si tirsdag, onsdag,
torsdag, lørdag og søndag fra 12 til 18.
Vi har nå en fin gjeng med frivillige som holder kirken åpen,
men vi trenger flere. Noen har faste vakter hver uke, noen
annenhver uke og noen har 2-3 vakter på en uke og en
måned til neste vakt. Vi tilpasser det etter hva den enkelte
ønsker.
Vil du vite litt mer om Åpen kirke så kom på konsert med
Frøydis Grorud på saksofon, fung. sokneprest Per Erik
Brodal og Kristin Økseter 23. august klokka 18. Da starter vi
høstsesongen og Åpen kirke med en konsert med musikk og
leste tekster. Etter konserten serveres det kaffe og kake og
mulighet for å få mer informasjon om det å være kirkevert.
Mer informasjon: Kristin Økseter, oekseter@drammen.
kirken.no eller telefon 32 98 91 80.
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Tanker fra menighetsrådsleder
JANNICKE DØVRE

Bragernes kirke har alltid vært
et spesielt sted for meg. Jeg
har sunget i korene i over ti år,
og har dermed tilbragt utallige
timer i kirken både på øvelser,
konserter og gudstjenester
gjennom oppveksten. Flere
av mine rollemodeller har
jobbet i Bragernes, og jeg har
utviklet meg som leder og som
menneske i tillegg til sanger
gjennom korene.

«et sted og en rekke
mennesker som ga meg mye i
oppveksten»
Da jeg ble spurt om jeg
kunne tenke meg å sitte i
menighetsrådet, så jeg på det
som en tillitserklæring og en
mulighet til å gi noe tilbake til
et sted og en rekke mennesker
som ga meg mye i oppveksten.
Jeg fikk også mulighet til å
sørge for at flere kan få den
gode, trygge og inkluderende
følelsen jeg fikk gjennom barneog ungdomsårene i Bragernes.
Jeg er også et ja-menneske,
og mener at man må gripe de
mulighetene som dukker opp
underveis for å få mest mulig
4

ut av livet. Alle erfaringer gir
noe lærdom, og som student
tenkte jeg at et verv som dette
kunne gi meg verdifull erfaring
innen styrearbeid. Jeg hadde
veldig lite kunnskap om kirken
som organisasjon og ingen
dyp innsikt i kristendommen,
men tenkte at jeg bare fikk
prøve. Når jeg ser tilbake på
mine år i menighetsrådet,
ser jeg at jeg har lært
mye både om styrearbeid,
medmenneskelighet, ledelse,
forståelse og religion.
Jeg ble overrasket da jeg etter
noen få år i menighetsrådet
ble forespurt om jeg kunne
tenkt meg å sitte som leder,
men igjen tok jeg det som en
tillitserklæring og en mulighet
til å lære og bidra. Jeg tenker
også at når et råd med stort
aldersspenn og mange dyktige
medlemmer med mye mer
erfaring enn meg er villige til å
gi det yngste medlemmet den
tilliten som ligger i ledervervet,
er det et sted jeg vil være. For
Bragernes menighet tør å prøve
nye ting og gå nye veier.
Noe av det jeg setter størst
pris på med Bragernes kirke
er takhøyden, både bokstavelig
og billedlig. Kirkerommet gir
en mektig følelse på grunn av
takhøyden. Samtidig har staben,
de frivillige og kirkegjengerne
store hjerter, er inkluderende

«noe av det jeg setter størst
pris på med Bragernes
kirke er takhøyden, både
bokstavelig og billedlig»
og åpne for alle. Jeg får lov til
å være meg selv, og finne ut
av veien mens jeg går. Jeg får
bidra med mine sterke sider
og jeg får hjelp med de tingene
jeg ikke forstår noe av. Ingen
krever at jeg skal være på en
spesiell måte eller tro og mene
det samme som dem. Jeg blir
sett og lyttet til, samtidig som
jeg lærer mye om så mangt. Til
syvende og sist tror jeg at jeg har
blitt et litt bedre menneske og en
bedre leder av alle diskusjonene
og møtene jeg har hatt med de
dyktige menneskene i Bragernes
menighet.

«jeg har lært mye
både om styrearbeid,
medmenneskelighet, ledelse,
forståelse og religion»
Så om det er noen der ute som
tenker at de ønsker å være
en del av noe positivt i byen
Drammen, men ikke vet hva
eller er usikre på om de kan
bidra med noe, vil jeg anbefale
dere å bare hoppe i det. For du
trenger ikke være veldig religiøs,
musikalsk eller ha tydet mange
regnskap for å gjøre en forskjell
og bidra med noe positivt i
Bragernes menighet.

DET GRØNNE

HJØRNET
Klimapilegrim 2015 – også i Drammen
Vuggesanger for kloden vår
Kvelden torsdag 13. august vil det i Fjell kirke lyde
vuggesanger fra hele verden. Klimapilegrimer på vei
fra Tønsberg til Oslo markerer at dagen og pilegrims
etappen er over og at vi trenger hvile. Arrangementet
er åpent for alle. Denne kvelden synger vi dessuten
vuggesangene like mye for kloden vår – som et symbol på vår omsorg og vårt ansvar for skaperverket.
På vei mot klimarettferdighet
Klimapilegrim 2015 er en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet. Vi vandrer på vei mot
en rettferdig internasjonal klimaavtale på klimatoppmøtet i Paris.
Klimaendringene truer skaperverket og rammer de
fattige i verden hardest. Det er urettferdig. Derfor vil
kirken, gjennom pilegrimsvandringer over hele landet,
invitere til refleksjon over vår relasjon til skaperver-

KRIGSMINNER
75 år siden krigsutbruddet 9. april 1940.
Minner fra Bragernes kirke er nedtegnet på 2 gulnede ark, som ble
overlevert Kirkeposten fra dødsbo etter Elise Wahlum, renholdsarbeider i kirken i 40 år (1922-1962), forteller Bjørg Evensen.
Utdrag fra «Bragernes kirke i hverdag og fest»:
Du vakre Bragernes kirke, høyreist du står,
her har jeg hatt mitt virke i mer enn førti år .
Mitt annet hjem det er du, det trygt jeg bekjenner her,
den lange tiden gjør nok at jeg har deg så inderlig kjær.
Her gikk jeg og vasket, pusset, holdt kirken ren,
når klokkene ringte til høymesse var kirken rengjort og pen.
Da ukens strev var omme, og lørdagen kom med sin fred,
og blomster til alteret var kommet,
da satte jeg meg andaktsfullt ned.
Altertavlen den alene var en hel prediken for seg,
her var jeg med Ham ene og styrke fikk jeg på min veg.

ket. Samtidig vil vi samle inn underskrifter med opprop
om at vi trenger en rettferdig internasjonal klimaavtale
i Paris.
Klimapilegrim 2015 oppfordrer deg til å ta beina
fatt og gå en pilegrimsvandring for klimarettferdighet.
Pilegrimsreisen går gjennom hele Norge. Den begynner 7. juni og beveger seg gjennom hele landet og når
Oslo 16. august. Det blir også vandring fra Tønsberg
via Drammen til Oslo. Ferden går til Strømstad hvor
vi møter kirkene i Sverige 22. august. Der tar de over
vandringen mot Paris.
Du kan bli med!
Du er utfordret! Bli med på én eller flere etapper, og
vær velkommen til en kveldsstund for klima i Fjell
kirke 13. august. For mer informasjon, ta kontakt med
menigheten, eller gå inn på www.klimapilegrim.no. Der
kan man lese mer om underskriftskampanjen, etapper
og arrangement underveis. God tur!
Diakon i Bragernes – Edel Merete Gervin

1940-1945
9. april 1940 minnes vi alle med skrekk,
«de grønne» holdt sitt inntog, byens borgere ble evakuert.
Neste høst ble blendingsgardiner i kirken satt opp, o skjendsel,
og senere ble kirken stengt – man manglet brensel.
Menighetshuset som lå like ved ble brukt som kirke,
og dette ble stedet hvor jeg holdt det rent og hadde mitt virke.
Når krigen endelig var over en gang,
Å du hvor glad jeg var, jeg jublet og sang,
når jeg til min kjære kirke kunne flytte,
og blendingsgardinene neddytte.
Men det helligste i kirken: Altertavle og Døpefont,
var ikke på plass ennå, så det var nokså tomt.
Men de var gjemt på et sikkert sted,
og heldigvis fått være i fred.
Så «de grønne» som til slikt hadde sitt virke,
fikk intet med seg fra min vakre Bragernes kirke.
Elise Wahlum

SLUTT FOR LANDFALLØYA KAPELL
Menighetsrådet og kapellets styre går inn for at Landfalløya kapell skal
selges. Årsaken er redusert bruk og manglende ressurser. Det 137 år
gamle kapellet ble tatt i bruk som forsamlingshus i 1878 og ble innviet til
kapell i 1903. Kirketårnet kom på plass i 1933. Da Åssiden kirke ble innviet
i 1967, ble det en nedgang i bruken av kapellet, som ligger på grensen
mellom Åssiden og Bragernes menighet.
Kapellet er opp gjennom årene i stor utstrekning blitt vedlikeholdt
av frivillige, men det er et etterslep med vedlikeholdet, og det er blitt
vanskeligere å rekruttere frivillige.
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Når jord og himmel møtes her…
- om messefeiringen i Bragernes kirke
Del 2: Ordet
I forrige nummer av Kirkeposten
så vi på samlingsdelen av messen. Denne gangen er vi kommet
til orddelen. Den begynner med
lesninger fra Bibelen. Det er satt
opp bibeltekster for hver søndag og
helligdag i kirkeåret. I vår kirke har
vi tre tekstrekker, noe som betyr at
vi møter igjen de samme tekstene
hvert tredje år.
Vanligvis er første lesning fra en av
skriftene i Det gamle Testamente.
De gammeltestamentlige skriftene
vitner om Guds handlinger med sitt
folk i den gamle pakt og viser frem
mot det som skal skje når Jesus
kommer til verden.
Deretter kan det synges en bibelsk
salme, dvs en Davidsalme (også
kalt Psalteret). De bibelske salmene har gjennom hele kirkens
historie daglig vært sunget og lest i
tidebønnene. I stedet for en bibelsk
salme kan det her komme en salme
fra salmeboken.
Så følger en lesning fra Det nye
Testamente (utenom evangeliene).
De fleste tekstene er episteltekster,
dvs fra de nytestamentlige brevene,
og representerer på denne måten
glimt inn i den tidlige kirkens historie og problemstillinger.
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Evangeliet, som nå skal leses, er
omkranset av et halleluja, som
synges både før og etter evangelielesningen. Dette er for å understreke evangeliets særstilling som
tekst i kirken. Evangeliet, fortellingene om Jesu fødsel, liv, død og
oppstandelse, er ikke bare fortellinger om noe som har skjedd en gang
for lenge siden, men det er Jesus
Kristus selv som møter oss gjennom ordene. Evangeliets særstilling
understrekes også ved at vi ofte har
evangelieprosesjon, der evangelieboken bæres høyt hevet sammen
med to prosesjonslys nedover
midtgangen. Noen ganger ledsages
også prosesjonen av røkelse. Det at
evangeliet bæres ned i midtgangen
og leses «midt i menigheten» symboliserer Jesu komme til verden:
«Ordet ble menneske og tok bolig i
blant oss» (Joh 1,14).
Så følger prekenen, som har som
oppgave å formidle evangeliets
budskap inn i vår tid. Hva betyr dette
for oss som er her nå? Prekenens
oppgave kan være så mangt, alt avhengig av hvilke tekster som leses,
men primært skal den forkynne
nåden som er gitt oss i Jesus Kristus og kalle oss til etterfølgelse og
handling.
Dersom det ikke er dåp, følger trosbekjennelsen. Ved dåp er den alle-

rede blitt fremsagt. I trosbekjennelsen får vi sammen med den kristne
kirke alle steder og gjennom alle
tider bekjenne troen på den treenige Gud: Faderen, Sønnen og Ånden.
Ved å fremsi trosbekjennelsen er vi
en del av det store fellesskapet som
tror sammen med oss og – når vi
tviler – tror for oss.
Deretter kommer forbønnen, der
vi løfter frem for Gud mennesker
vi vil be for. I hver messe ber vi for
eventuelle dåpsbarn, konfirmantene, de som sørger eller er syke, aktuelle hendelser i verden, samt for
misjonsprosjektet vårt i Ecuador og
våre samarbeidsmenigheter i Great
Totham i Den anglikanske kirke og
i Naqada og Qus bispedømme i Den
koptisk-ortodokse kirke i Egypt.
Vi løfter også frem bønnekrukka –
som til vanlig står på sidealteret i
kirken – og ber for alle de som har
bedt om vår forbønn.
Lesninger fra de hellige skriftene og bønnen har vært en viktig
del av kirkens messe helt fra de
første disiplene av. Dette var noe
de allerede kjente fra de jødiske
synagogegudstjenestene.
I neste nummer av Kirkeposten ser
vi nærmere på nattverden.
Per Erik K. Brodal – fung. sokneprest

AKTIVITETSKALENDER
2. juni – 30. august 2015

Kalenderen omfatter alle arrangementer som gjennomføres av Bragernes kirke og menighet
og som er åpne for alle.
Når ikke annet er oppgitt, finner arrangementene sted i Bragernes kirke.
Vær oppmerksom på at det kan bli forandringer i det oppsatte programmet! Følg med på kirkens nettside,
i annonsene og på Facebook, og bli gjerne gratisabonnent på «Bragernes kirke-epost», som kommer hver uke
og inneholder informasjon om det som skjer de nærmeste dagene.

Tirsdag 2. juni
12.00 Hverdagsmesse
Onsdag 3. juni
08.15 Morgenbønn

Søndag 14. juni, 3. søndag i
treenighetstiden
11:00 Elvebredden, amfiet nedenfor
Aass bryggeri. Høymesse Skaperverkets og dyrenes dag. Dåp og
nattverd. Vikarprest Dag Arne
Roum. Kantor Jørn Fevang.

Torsdag 4. juni
12:00 Middagsbønn

Tirsdag 16.juni
12:00 Hverdagsmesse

18.30 Konsert med Bragernes kirkes jentekor. Orgel/klaver Anders
Eidsten Dahl, sangpedagog Marianne Willumsen og dirigent Beate
Strømme Fevang. Fri entré.

Onsdag 17.juni
08:15 Morgenmesse

Fredag 5. juni
10.30 – 15.30 Café Albums sommertur. Til Konnerud nye kirke,
Mjøndalen, Hokksund og Landfallhytta. Pris kr.250.- inkl. lunsj. Påmelding innen tirsdag 2.juni i Cafe
Album eller på telefon 32 83 58 19.

19.00 Fjell kirke: Konsert med Bragernes kirkes ungdomskor. Koret
synger turneprogrammet. Anders
Eidsten Dahl (klaver/orgel), sangpedagog Marianne Willumsen og
dirigent Beate Strømme Fevang.
Billetter kr. 100,-.

Søndag 7. juni, 2. søndag i
treenighetstiden
11:00 Visitasgudstjeneste. Nattverd.
Søndagsskole. Bragernes Kantori.
Solist Sunniva Fevang. Biskop Per
Arne Dahl. Ansatte fra Drammen
prosti.

Søndag 21. juni, 4. søndag i
treenighetstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Prost Øystein Magelssen og kantor
Anders Eidsten Dahl.

Tirsdag 9. juni
12:00 Hverdagsmesse
Onsdag 10. juni
08:15 Morgenbønn
Torsdag 11. juni
12:00 Middagsbønn

Torsdag 18. juni
12:00 Middagsbønn

Tirsdag 23. juni Jonsok
12:00 Hverdagsmesse

Duo Corda åpner sommerkonsertene

Torsdag 25. juni
12:00 Middagsbønn
Søndag 28.juni, 5. søndag i
treenighetstiden
11:00 Høymesse Dåp og nattverd.
Fung. sokneprest Per Erik K.
Brodal. Takkoffer til Tverken Sportskapell.
Tirsdag 30. juni
12:00 Hverdagsmesse

Juli
Onsdag 1. juli
08:15 Morgenbønn
21:00 Sommerkonsert.
Luca Massaglia, italiensk konsertorganist. Fri entré.
Torsdag 2. juli
12:00 Middagsbønn

Onsdag 24. juni
08:15 Morgenbønn

21:00 Åpning av Sommer
konsertene i Bragernes Kirke. Duo
A Corda, med gjester: Bård Bosrup,
cello og Ketty Teriaca, klaver. Fri
entré.

▼

Juni

Luca Massaglia
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▼

Søndag 5. juli, 6. søndag i
treenighetstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Vikarprest Dag Arne Roum og
kantor Beate Strømme Fevang.
Tirsdag 7. juli
12:00 Hverdagsmesse
Onsdag 8. juli
08:15 Morgenbønn
21:00 Sommer
konsert.
Jostein
Dalebø, orgel
og Jan Frode
Pettersen,
lesning. OrgelJostein Dalebø musikk av Carl
Philip Emanuel
Bach og tekster av lyrikeren Rolf
Jacobsen. Fri entré.
Torsdag 9. juli
12:00 Middagsbønn
Søndag 12. juli, 7. søndag i
treenighetstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Seniorprest Else-Liv Kortner Faye
og kantor Jørn Fevang.
Tirsdag 14. juli
12:00 Hverdagsmesse
Onsdag 15.juli
08:15 Morgenbønn
21:00 Sommerkonsert. Victor
Hilmen Berg,
klaver. Ravels
klaversuite
”Le Tombeau
de Couperin”
og Beethovens
Hilmen Berg
klaversonate
nr.23 i f moll, Op.57
(Appassionata). Fri entré.

Søndag 19. juli, 8. søndag i
treenighetstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd. Vikarprest og kantor Bodil Ester Viken.
Tirsdag 21. juli
12:00 Hverdagsmesse
Onsdag 22. juli
08:15 Morgenbønn

Torsdag 30. juli
12:00 Middagsbønn

August
Søndag 2. august, 10 søndag i
treenighetstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Vikarprest Dag Arne Roum og kantor Bodil Ester Viken.
Tirsdag 4. august
12:00 Hverdagsmesse
Onsdag 5. august
08:15 Morgenbønn
21:00 Sommerkonsert ved Mauricio
Salerno, italiensk
konsertorganist.

Anne Stine Dahl og Anders Eidsten Dahl

21:00 Sommerkonsert. Anne Stine
Dahl, cello og Anders Eidsten Dahl,
orgel. Nyskrevet og eldre musikk med
cello og orgel i samspill. Fri entré.
Torsdag 23. juli
12:00 Middagsbønn
Søndag 26. juli, 9. søndag i
treenighetstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Vikarprest Dag Arne Roum og
kantor Bodil Ester Viken.
Tirsdag 28. juli
12:00 Hverdagsmesse
Onsdag 29. juli Olsok
08:15 Morgenbønn
21:00 Sommerkonsert. 29. juli.
Ellinor Grimnes, orgel, og Sunniva
Fevang, sang.

Torsdag
6. august
12:00 Middagsbønn
Mauricio Salerno
Søndag
9. august,
11. søndag i t reenighetstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Vikarprest Dag Arne Roum og
kantor Beate Strømme Fevang.

Tirsdag 11. august
12:00 Hverdagsmesse
Onsdag 12. august
08:15 Morgenbønn
21:00 Sommerkonsert. Vaiva
Mažulyté (flygel) og Margrét
Brynjarsdóttir (mezzosopran)
Torsdag 13. august
12:00 Middagsbønn

Torsdag 16. juli
12:00 Middagsbønn
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Ellinor Grimnes og Sunniva Fevang

Vaiva Mažulyté og Margrét Brynjarsdóttir

Søndag 16. august, 12. søndag i
treenighetstiden
11:00 Høymesse Dåp og nattverd
Prost Øystein Magelssen. Kantor
Anders Eidsten Dahl.
Tirsdag 18. august
12:00 Hverdagsmesse

Musikk på sommerkveldene

Sommerkonsertene i Bragernes kirke er blitt en populær tradisjon.
Gode musikere gjør sommerkvelden til en kulturopplevelse der tilhørerne
får del i verkene til både kjente og mindre komponister. Sommerkonsertene
er vanligvis på onsdager kl 21.00, men det er unntak som fremgår av
programmet. Det koster ikke noe å høre på, men har man lyst,
er det mulig å bidrag til dekning av utgiftene.

Onsdag 19. august
08:15 Morgenbønn

ONSDAG 24. JUNI 21:00
Sommerkonsertene i Bragernes Kirke
åpnes av Duo A Corda med gjestene Bård
Bosrup, cello og Ketty Teriaca, klaver.

Torsdag 20. august
12:00 Middagsbønn

Dette er den første konserten i Johan
Halvorsen Konsertserie. Serien skal presentere norsk musikk og glemte skatter
fra europeisk, klassisk tradisjon. Musikalsk vertskap er Duo A Corda, Birgitte
Stærnes, fiolin, Martin Haug, gitar.

Søndag 23. august, 13 søndag i
treenighetstiden
11:00 Høymesse med presentasjon
av konfirmantene og innsettelse
av ny sokneprest. Dåp og nattverd.
Søndagsskole. Gruppe fra Bragernes kirkes ungdomskor. Menighetens ansatte. Fri entré.
18.00 Konsert
med Frøydis
Grorud. Presentasjon av Åpen
kirke, informasjon og servering.

Frøydis Grorud

Tirsdag
25. august
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 26. august
08:15 Morgenbønn
Torsdag 27. august
12:00 Middagsbønn
Søndag 30. august, 14. søndag i
treenighetstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Søndagsskole. Fung. sokneprest
Per Erik K. Brodal.
18:00 Avskjedsgudstjeneste med
prost Øystein Magelssen. Biskop
Per Arne Dahl. Ansatte i Drammen
prosti.

Denne kvelden blir det musikk av Johan
Halvorsen, Edvard Grieg, Joseph Haydn
og Pablo de Sarasate. Et sommerlig og
lyst program med fint spenn i stil og uttrykk. Fri entré.
ONSDAG 1. JULI 21:00
Luca Massaglia har vært organist i Madonna degli Angeli kirken i Torino siden
2001. Han har studert orgel og komposisjon for orgel og ble uteksaminert med
toppkarakter fra Giuseppe Verdi-konservatoriet i Torino. Han har gitt stort antall
konserter på viktige konsertsteder blant
annet i Italia, Østerrike, England, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Norge, Polen,
Portugal, Spania og USA.
Fri entré.
ONSDAG 8. JULI 21:00
Jostein Dalebø, orgel og Jan Frode Pettersen, lesning. Orgelmusikk av Carl Philip Emanuel Bach og tekster av lyrikeren
Rolf Jacobsen. Fri entré.
ONSDAG 15. JULI 21:00
Victor Hilmen Berg, klaver. Ravels klaversuite ”Le Tombeau de Couperin” og
Beethovens klaversonate nr.23 i f moll,
Op.57 (Appassionata). Fri entré.
I Ravels klaversuite ”Le Tombeau de
Couperin” bruker Ravel prinsipper og
elementer fra den barokke musikken,
men blander disse med sitt helt særegne
tonespråk. En annen side ved verket er
dedikasjonene - hver sats er dedikert til
en venn av Ravel som døde i kamp under
1. verdenskrig.
Beethovens klaversonate nr.23 har fått
tilnavnet Appassionata. Sonaten ble skrevet i 1804-05 og er en av de tre store sonatene i hans kompositoriske middelperiode. Verket er preget av stor dramatikk
og voldsomme utbrudd og kontraster.
1803 er året Beethoven endelig begynte
å akseptere sitt gradvise og irreversible
hørselstap, og sonaten bærer tydelig
preg av Beethovens reaksjoner på dette.
Fri entré.

ONSDAG 22. JULI 21:00
Nyskrevet og eldre musikk med cello og
orgel i samspill. Anne Stine Dahl, cello
og Anders Eidsten Dahl, orgel. Fri entré.
ONSDAG 29. JULI OLSOK 21:00
Ellinor Grimnes, orgel, og Sunniva
Fevang, sang.
Ellinor Grimnes er 19 år og kommer fra
Øvre Eiker. Hun har spilt orgel siden 2008
og har vært aktiv organistvikar i kirkene i
Buskerud. Nå har hun avsluttet musikklinja på St. Hallvard med eksamenskonsert, og begynner på kirkemusikkstudiet
ved Norges musikkhøgskole til høsten.
Sunniva Fevang er 18 år og kommer fra
Lier. Hun har sunget i kor fra hun var 7 år
og drevet aktivt med klassisk sang siden
2008. Sunniva har vært solist med kor og
orkester og deltatt på konserter en rekke
steder.
Konserten vil inneholde orgelmusikk
og sang. Komponistene som nevnes er
Bach, Händel, Grieg og Pergolesi.
Fri entré.
ONSDAG 5. AUGUST KL 21.00
Maurizio Salerno er organist i basilikaen
Santa Maria della Passione i Milano. Han
har utdannelse i orgel, cembalo og komposisjon ved konservatoriene i Milano,
Lugano, Torino og Roma.
Han har turnert som solist i Italia og i
Europa, og har også gitt konserter i USA,
Sør-Amerika, Russland og Australia. På
programmet i Bragernes kirke står musikk av blant andre Bach, Brahms, Mendelsohn og Reger.
ONSDAG 12. AUGUST 21.00
Vaiva Mažulyté (flygel) og Margrét Brynjarsdóttir (mezzosopran)

«Åpen kirke» med konsert
SØNDAG 23. AUGUST 18.00
Mens nær sagt alle norske kirker må holde dørene stengt utenom gudstjenestetiden på søndager, har frivillige i mer enn
ett år holdt Bragernes kirke åpen fem
dager i uken. Søndag 23. august innbys
det til konsert med Frøydis Grorud og informasjon om Åpen kirke. Lett servering
blir det også.
Fri entré.
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13. og 14. september 2015 er det kirkevalg
Kirkevalget avholdes samtidig med kommunevalget.
Kirkevalget er to valg:
1 valg av bispedømmeråd og representanter til Kirkemøtet
2 valg av menighetsråd.
Bragernes menighet har mange aktiviteter. I dette bladet kan du lese mer om dem.
Kirken er åpen og gjestfri. Vi ønsker oss full kirke og vil gjerne ha med deg på laget!
Kirkevalget har lett for å komme i skyggen av kommunevalget, og derfor ber vi spesielt
om at man følger med i kunngjøringene om valgsteder og -tider og deltar ved valget.
Listen «Folkekirken i sentrum» er tatt inn på side 3. Det kommer mer informasjon på våre nettsider, i «Bragernes kirke-epost» og i neste utgave av Kirke
posten, som distribueres ved månedsskiftet august/september.
Bispedømmerådet og Menighetsrådet legger til rette for at kirken er en viktig,
synlig og aktiv aktør i samfunnet.
Ikke vær hjemmesitter ved kirkevalget!
Aktuelle saker i menighetsrådet er
• Trosopplæring
• Tilrettelegging av arbeid blant konfirmanter og ungdom
• Gudstjenesteliv
• Diakoni
• Misjon
• Uttalelse om tilsetting av prest
• Kulturarbeid i menigheten
Noen aktuelle saker i kirken 2016-2019
• Kirkens gudstjenesteliv, økt oppslutning om dåp og trosopplæring
• Skille mellom Staten og Den norske kirke - kirken på vei mot selvstendighet
• Forbønn eller ekteskapsordning for likekjønnede
• Kirkens flerkulturelle dialogarbeid
• Strategisk rekruttering til kirkelige stillinger
Du finner mer informasjon www.bragerneskirke.no og
www.bd.kirken.no/tunsberg/

Aktiviteter i Cafe Album
Kafeens åpningstider:
Albumsgt.8
Tlf. 32835819

Mandag - fredag kl 8.30 -15.30
Frokost fra kl 8.30 -10.30
Middag kl 12.00 -15.30
Kafeen tar imot bestillinger på catring og utleie av lokale.

Håndarbeidstreff

Tirsdag og torsdag kl 10.30 - kl 13.00
Passer for alle som er glad i hånd
arbeid. Veiledning og servering av
formiddagsmat.
Leder Kirsten Motzfeldt tlf. 94841370.

Frokostklubb for menn

Tirsdager kl 10.00 - kl 12.00
Frokost og fellesskap.

Formiddagstreff

Annenhver fredag kl 11.00 - kl 13.00
Underholdning, formiddagsmat,
kake og kaffe.
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Utlodning. Se egen annonse.
Åpent for alle.

Hyggebingo

Annenhver fredag kl 11.00 - kl 13.00
Bingokort, vafler og kaffe. Kr. 50.Se egen annonse.
Åpent for alle.

Fotpleie. Frisør.

Mandag, tirsdag og torsdag.
Åpent onsdag og fredag
Timebestilling: May Lillann Aaserud
tlf. 97722326. Elisabeth Jensen
tlf. 45260701

Døpte
Februar:
8.  
Anton Lindbo
Tobias Karlstad
15. Thyr Henriksson
Silsand
15. Linnéa Haraldseth
BlichfeldtKristoffersen
    (Strømsgodset
kirke)
22. Victoria Marie Løvdal Gryting
Mars:
1.  Liva Mathea Loos Frandsen
8.  
Peter Weatherup
22. William Håkestad Bråthen
    Ferdinand Østeby
April:
5.  Brage Ramberg Andersen
12. Aurora Nielsen
    Ruben Homb Røren
    Oliver Rekkebo Kalmo
    Ibrahim Rashidi
    Marion Dokken Yttrehus
19. Iver-Natanael MannsakerNilsen
    William Andreas Utstøl Reinsbo
    Birger Hofgaard-Dahlhaug
(Strømsgodset kirke)
    Caroline Wam-Nilsen
    Frida Bang Øhren
26. Tobias Teigen Vinneng
    Angelica Løvgren Frey
    Lukas Bernhard Telila Hansen
    Liam Klufterud Skramstad
Mai:
3.  Wilhelm Henrik Unhjem Løkken
    Gustav Peder Solhaug Getz

Vigde
Mars:
21. Frida Kristina Moldekleiv og
Håkon Leite
April:
19. Hege Wam og Morten Nilsen
Mai:
2.  Elisabeth Aarseth og Per
Kristian Plassen

Velkommen til dåp i Bragernes kirke!
Dåpen er en av de store dagene i
familien. Dåpsdagen er en merkedag der vi feirer barnet som er
født. Men den er noe mer. Dåpen
er en hellig handling som kirken
utfører på oppdrag fra Jesus.
Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å
være sammen med ham og følge
ham. Etterfølgerne til Jesus fikk
i oppdrag å gi dåpen videre til
mennesker over hele verden og
å undervise om Guds gode vilje
med menneskenes liv.
På vår nettside www.bragerneskirke.no finner du mer informasjon om dåpens innhold, valg av
faddere, praktisk gjennomføring
og dåpsliturgien.

På nettsiden kan du registrere
ønske om dåpsdato, samt øvrige opplysninger. Vi sender en
automatisk kvittering på e-post
om at forespørselen er mottatt.
Så snart meldingen er registrert
hos oss, tar vi kontakt med tilbakemelding på om det er plass
på ønsket dato. Før dåpsdagen
tar en av prestene kontakt for å
avtale dåpssamtale.
De fleste søndager feires dåp i
Bragernes kirke. Hvis en spesiell søndag er viktig for dere, så
vær tidlig ute med å reservere
plass. Det skjer ved henvendelse til Bragernes menighetskontor, Kirkegt. 7, tlf. 32 98 91 80
(kl.10-13) eller felles kirkekontor
kontor tlf. 32 98 91 00 (kl.9-15).

Elektronisk påmelding til dåp
kan også gjøres på www.bragerneskirke.no
Det er mulig å leie dåpskjole ved
Bragernes menighetskontor. Vi
har seks ulike modeller å velge
mellom. Leien er kr. 500,- som
dekker kostnaden for å rense
den etterpå!
Dåpsforeldre som bor i Bragernes menighet får et bilde som
gave i anledning dåpen. Vi har
flere ulike billedmotiver som foreldrene kan velge blant. Kontakt
menighetskontoret om dette før
dåpssøndagen.

Foto: Anders Bergersen

Historien bak de nye dåpsserviettene

Dåp – en god start på livet.
Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en
del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og g jennom alle tider. Det er en markering
der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Les mer om dåp på kirken.no

I byen Antsirabe (grunnlagt
av norske misjonærer)
på Madagaskar er det
førti kvinner som
livnærer seg
ved å brodere.
Deres største
kunde er blitt Den
Norske Kirke. 15.000
dåpsservietter broderes
hvert år. Kvinnene er
organisert i en egen bedrift,
de betaler skatt til staten,
er medlem av pensjonsog sykekasse. Dette er
ganske unikt. Takket være
at menigheter, som nå
også Bragernes, bruker
disse serviettene som
dåpsfamiliene får som gave,
er det ikke bare 40 kvinner,
men 40 familier som har fått
et bedre og verdigere liv.
Tekst og foto: Dag Arne Roum
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Konfirmasjon: Tid for undring og nye opplevelser
Konfirmasjon i kirken handler om å utforske kristen
tro og livets store spørsmål. Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare
er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om
Gud og deg selv. Vi snakker om livet – på godt og ondt.
Samtidig får du mange nye opplevelser.
Målgruppen for kirkelig konfirmasjon er 14 - 15 åringer som er døpt i Den norske kirke, og som vil ta del i
kirkens konfirmasjonsopplegg. Du kan imidlertid også
være med i konfirmanttiden uten å være døpt, men for
å delta på den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten
må du la deg døpe først.
Hvem er jeg? Har noen skapt jorda? Er det som skjer
bare tilfeldigheter? Dette er spørsmål mennesker har
grublet på til alle tider. I konfirmasjonstiden ønsker
kirken å tenke disse tankene sammen med deg.

En utrolig flott seremoni på en minneverdig dag», var en av kommentarene etter konfirmasjonsmessen søndag 10. mai.

Hva handler konfirmanttiden om?
Konfirmasjonstiden fremmer opplevelsen av egenverd
og legger til rette for at konfirmantene kan se seg som
skapt, elsket, frelst og holdt oppe ved Guds kjærlighet.
Gjennom konfirmasjonstiden legges det også til rette
for å bli kjent med og delta i deler av menighetens arbeid, og blant kjernetiltakene er gudstjenester, undervisning og diakoni (kirkens omsorgstjeneste).

Konfirmantleiren i Uvdal er en viktig del av konfirmasjonstiden

I løpet av konfirmasjonstiden skal alle ha arbeidet med
trosbekjennelsen, Fadervår og budene. Konfirmantene
skal være fortrolige med gudstjenesten, sakramentene og kjenne Bibelens store fortelling, sett i lys av sin
egen og fellesskapets fortelling.
Viktig konfirmantleir

Det skjer mye både ute og inne

En viktig del av konfirmasjonstiden i Bragernes menighet er en ukes konfirmantleir på Uvdal Resort siste uke
i skolens sommerferie. Leiren utgjør en stor og viktig
del av konfirmantopplegget i menigheten, og det er
derfor viktig at alle som skal følge konfirmantopplegget i Bragernes menighet deltar på leiren. Siden store
deler av konfirmantopplegget gjennomføres på leiren,
vil det (i all hovedsak) kun bli én samling i måneden
resten av konfirmantåret.
Fortsatt ikke meldt deg på som konfirmant 2015/16?
Fortvil ikke! Ta kontakt og bli med på en spennende
reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!
Les mer om konfirmasjon på www.bragerneskirke.no
og ta gjerne kontakt med fungerende sokneprest Per
Erik K. Brodal på brodal@drammen.kirken.no
I år er det 69 konfirmanter i Bragernes, og her gjør noen av dem seg
klar til inngangsprosesjonen ved den første konfirmasjonsmessen i år

Konfirmantfesten i menighetshuset er avslutningen på forberedelsene

FORANDRER LIV
- I Misjonsalliansen gleder vi oss over nyheten om at Inter
american Development Bank (en gren av Verdensbanken)
anser DMIRO som den beste mikrofinansbanken i Ecuador
og den 8. beste i hele Latin-Amerika, sier Sverre Vik, som er
daglig leder for Misjonsalliansens mikrofinansbank Amas.
- Det er mange forhold som gjør at DMIRO skiller seg ut, og
ett av dem er det sterke fokuset på å bekjempe fattigdom, og
de gode resultatene med å bidra til nettopp dette. Samtidig
er de har blitt satt skikkelig på prøve i år etter at Banktilsynet har gjennomført en omfattende inspeksjon hvor opp
mot 20 personer har vært på hovedkontoret i åtte måneder
og gjennomgått alt. Ikke så mye som et komma har sluppet
unna deres kritiske blikk. For oss er dette en mulighet til å
bli enda bedre, mer profesjonelle og enda mer solid.
- Men det er mye arbeid som ligger foran oss for å bli så
gode som vi synes vi må være for å bli et enda mer effektivt
verktøy som skal gi mennesker muligheter til å jobbe seg ut
av fattigdom.

Gratis lydbibliotektjeneste

til trosopplæring - menighetsliv - personlig trosliv
Tekst: Anna Berit Føyen, KABB
KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) har mange
gode tilbud. Blant dem er lydbibliotektjenesten som ble opprettet allerede på 1960-tallet. KABB har lest inn store deler av den
kristne litteraturen i Norge, og vil fortsette.
I dag inneholder lydbiblioteket nærmere 2.000 titler i ulike sjangre:
Barnebøker, ungdomsbøker, skjønnlitterære bøker, biografier,
historiske romaner, misjonslitteratur, lyrikk, teologi, lydbibler for
barn og unge og oppbyggelige bøker.

Hvem kan låne bøker?
Alle som av en eller annen grunn ikke kan lese en ordinær bok, kan
låne bøker hos KABB.
- Send en e-post, ta en telefon eller skriv et brev til oss, så ordner vi
resten. Men du trenger en Daisy-spiller eller noe lignende, slik at du
kan lytte til bøkene, forteller bibliotekar Heidi Vestbye.
- Utlånstjenesten er gratis. Alle får lydbøkene sendt hjem med posten.

Daisy-spiller eller mp3-spiller
Alle KABBS lydbøker er produsert som en Daisy-lydbok, som er en
internasjonal standard for produksjon av lydbøker. For å få en god
leseopplevelse av lydbøkene, er det best å benytte en Daisy-spiller som avspiller. Det er mange som har rett til å få en slik spiller
fra hjelpemiddelsentralen.
Det går også an å laste ned software (til en Daisy-spiller) fra internettet. Da kan man lytte til bøkene via en datamaskin. Eller man
kan benytte en mp3-spiller.
Det er også mulig å kjøpe en Daisy-spiller direkte fra en forhandler.
- Kontakt oss, for vi vil gjerne hjelpe deg. Og husk: boklån i biblioteket
vårt er helt gratis, sier Heidi Vestbye.
KABB, PB 333, 1802 Askim - kabb@kabb.no – telefon 69 81 69 81

Mikrofinansbanken har gitt fattige mennesker i Equador nye muligheter

- Misjonsalliansen er stolt over å ha en bank som tilbyr lån,
sparing og forsikringer til de menneskene som trenger det
aller mest: de som lever i stor fattigdom, de som har en funksjonshemning eller er smittet av HIV. Banken har hatt solid
vekst og sunne resultater. Ved utgangen av 2014 var det ca.
55.000 låne- og sparekunder, og ca. 75 millioner dollar er satt i
arbeid blant våre lånekunder i landet, noe vi vet forandrer liv.

Sprer du varme?
Kommer hjem fra skogen
Har hentet ved
Bjørkeved
Den varmer jo best
Og nå skal den hugges
Jeg tar i
Vanskelig noen ganger, andre ganger lett
Veldig lett
For jeg har jo en skikkelig hoggestabbe
Med mange merker i
Dette går jo bra.
Så ligger den der, stablet flott opp
Venter på vinteren, tenne på peisen
Nyte varmen, det er godt.
Men hvordan lever vi livene våre?
Hugger vi i vei, og er det noen
Som må være vår hoggestabbe?
Men takk at du, ja nettopp du,
Tar vare på varmen
At du gir den videre der det trengs
Uten å lage for dype og vonde sår.

Slipesteinen
Du står her i hagen min
Bare til pynt nå, det er ingen som trenger deg nå
Den tid er forbi, men du var god å ha
Da ljå og øks ble brukt
De ble slipt skarpe
Akkurat skarpe nok til å brukes rett
Hvordan er det nå?
Kanskje er det vi som trenger å slipes litt
Slipes i kantene
Akkurat nok
Nok til å bli et medmenneske.
Innsendt av en av Kirkepostens lesere, som ønsker å være anonym.
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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

Vækerøveien 3, 0281 OSLO
Tlf. 22 13 28 80, www.vedal.no
EY | Revisjon | Skatt og avgift | Transaksjoner |
Rådgivning

Optiker Wøllo AS

1223

Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

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

Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen
Telefon 32 83 31 59

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

Døgntelefon 32 85 25 00
www.akasien.no

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

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE

TLF.: 32 27 78 00
Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

Optika AS

Engene 16, 3015 Drammen

DE STØTTER
OSS!
14

Vi er fagbutikken når det gjelder!
Lever din blåresept her og
få varene gratis hjemkjørt!
• Stomi
• Ufrivillig vannlating
• Kateter
• Brystproteser
• Diabetes
• Ernæring
• Sårutstyr
• Kompresjonsstrømper
• Støttebandasjer
• Hudpleie
• Sko

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

CAPP
Telefon

Alt i rørlegg
O

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

HOUS

Marianne Båsum
Aut. fotterapeut

Sunne føtter er glade føtter!

www.liergrafiske.no

Støtt våre
annonsører.

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

Eiendomsmeglere MNEF

Nedre

Menighetsstaben

ANDRE ARRANGEMENTER
I tillegg til høymesser, konserter
og andre åpne arrangementer
er det en rekke arrangementer
som er tilpasset spesielle
aldersgrupper og interesser.

Prost ØYSTEIN MAGELSSEN
Fung. sokneprest
magelssen@drammen.kirken.no PER ERIK BRODAL
Tlf. arbeid 32 98 91 13
brodal@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 82

Vikarprest DAG ARNE ROUM
dagarne@roum.no
Tlf. arbeid 962 27 812

Kantor
BEATE STRØMME FEVANG
bfevang@drammen.kirken.no
Mobil: 90 56 70 55

Menighetspedagog
EVA BREKKE VOSS
voss@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 89
Mobil: 91 18 27 98

Kantor 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

Søndagsskole: Hver søndag
under gudstjenesten i Bragernes
kirke, unntatt i skolens ferier
og ved familiegudstjenester.
Kontaktperson: fung. sokneprest
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.
Leksehjelpen «Etter skoletid»
for barn i 4. – 7. klasse. Tirsdager
fra kl. 14 til 16.30.
Kontaktperson: menighets
pedagog Eva Brekke Voss

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

Diakon
EDEL MERETE GERVIN
gervin@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 84

Hanna Moen – Vibeke Meyer Schjelderup –
Anny Getz – Kristin Økseter
Frivillige medarbeidere på kontoret.

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: Jørn Fevang
Bragernes kirkes minores er et
nytt kor for 5-6-åringer.
Onsdag 16.30 – 17.10
Kontaktperson:
Beate Strømme 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
til venstre.

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

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
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Korene våre

Helgen etter påske møtte Oslo Domkirkes guttekor og
Bragernes kirkes guttekor hverandre for en helg med
seminarer, sosiale samlinger, høymesse og evensong.
På lørdagen var guttene hele dagen i Oslo domkirke.
Søndagen sang alle høymesse i Bragernes. Kirken var
fullsatt, og for guttene var det en god opplevelse å
synge sammen med et annet kor. På kvelden var det
evensong i Oslo domkirke.

Miniores» på siste øvelse rett før debuten i kirken.

Dette var tredje året på rad at disse to
guttekorene møttes, og dette er samlinger
som vil fortsette.
Musikkmiljøet i Bragernes kirke fikk en
ung og livlig tilvekst da «Minores» ble
startet tidligere i år. Koret består av 5- og
6-åringer, som etter iherdige øvelser og
med litt assistanse hadde sin første opptreden under familiemessen 19. april, dirigert av kantor Beate S. Fevang.
Etter et meget aktivt og innholdsrikt år
nærmer det seg sommerferie for jentekorene i Bragernes. Tradisjonen tro reiser
korene på tur i mai og juni.

Oslo Domkirkes Guttekor og Bragernes Kirkes Guttekor deltok ved høymesse i
Drammen og evensong i Oslo.

Jenteaspirantene er først ute med kortur siste helgen
i mai til Tusenfryd og Jeløya kirke. Tusenfryd er populært, og det samme er overnatting i Jeløya kirke med
sang på gudstjenesten søndag formiddag.

Jenteaspirantkoret delte ut frukt etter å ha imponert
med flott sang på siste høsttakkegudstjeneste.

Jentekoret reiser til Sverige i juni. Koret
synger konsert og gudstjeneste i Uddevalla
kirke og tilbringer i tillegg noen timer på
Liseberg.
Ungdomskoret og jentekoret holdt showkonsert i Drammens Teater og dirigenten,
kantor Beate S. Fevang, ble takket for innsatsen.

Åpen kirke. Kom innom!
Bragernes kirke er åpen seks dager i uken.
Søndag 10.00 – 18.00,
			
Tirsdag, onsdag, torsdag og
			
lørdag 12.00 - 18.00,
		
fredag 12.00 -13.00
Tirsdag er diakon tilgjengelig for samtale 12.00–15.00
Torsdag er prest tilgjengelig for samtale 12.00 – 13.00

Ved skoleslutt reiser Ungdomskoret til
Sveits. Her synger koret konserter og
gudstjenester både i Enge og Melen Kirche
i Zürich i tillegg til Peters Kirche i Basel.

Korturene gir store opplevelser, skaper samhold, gir
inspirasjon og gode musikalske opplevelser!
Bragernes Kantori er menighetens store voksenkor.
Koret synger oratorier og annen kirkemusikk både ved
konserter og gudstjenester.

