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Jesus sier: «Jeg er oppstandelsen og livet. 
Den som tror på meg skal leve om han enn dør!»

Johannes ev. 11,25.
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Vi lever i en Spa- og velværekultur, og 
det er ingen grenser for hvor rene og 
mjuke og  varme vi kan bli ved skrubbing, 
vannmassasje og aromaterapi. Det er 
velvære det! Men hva med hjertets renhet, 
hva med vår samvittighet og vårt indre liv? 
Vi betaler hva det koster for å få en sanselig 
velværeopplevelse. Men er vi villige til å 
ta den kostnaden det innebærer å få fred i 
sjela?

Nåde den som ikke sørger for at Moder Jord pus-
ter i ren luft. Nåde den som ikke bidrar til ren luft, 
rent vann og renhet i miljøet. Men hva med inne-
klimaet i oss selv, i våre hjem og på våre arbeids-
plasser? Hva med balansen i vår kropp og vår sjel? 
Mens kloden trues av overoppheting, trues vårt 
indre miljø av kulde og frost. Ikke sjeldent skub-
ber vi borti hverandre, småhakker på hverandre 
og tar lett både på bitre snerter, ironiske 
karakteristikker, snedige halvsannheter og kjølig 
avvisning? Er vi overhode villige til å betale hva det 
koster å forebygge og reparere forurensning av 
vårt indre, av våre fellesskap og av vår kultur? 

Skjærtorsdag er en av påskens sentrale dager 
som minner oss på dette. Dagen har sitt navn fra 
det gammelnorske skir som betyr ren. I kirkelige 
tradisjon ble dette renhetsaspektet ivaretatt i for-
bindelse med Jesu siste måltid med sine: 
«Så heller Jesus vann i et fat og begynner å vaske 
disiplenes føtter og tørker dem med linkledet som 
han hadde rundt livet». Sånn sett er Skjærtors-
dag en renselsesdag som tidligere til og med ble 
kalt ”den grønne dagen” med det dobbelte sikte: 
renselse, med fotvaskingen som selve tegnet, og 
fellesskapet, med Jesu innstiftelse av nattverd-
måltidet. Begge dimensjoner, synliggjort av Jesus, 

mannen som elsket sine helt til det siste, og som 
midt under måltidet reiser seg, legger av seg kap-
pen, tar et linklede, som vanligvis var det stoffet 
som ble brukt til å kle døde i, heller vann i fatet og 
begynner å vaske disiplenes føtter. Han kom også 
til Peter, som ble i stuss og spurte: ”Skal Du vaske 
mine føtter?” Jesus svarte: ”Det jeg gjør, forstår 
du ikke nå, men du skal forstå det siden”.  

Skjærtorsdag minner oss om renselsens og fel-
lesskapets betydning for enkeltmennesker og fel-
lesskap. Ikke rart at Jesus sa: “Jeg har lengtet in-
derlig etter å spise dette påskemåltidet med dere 
før jeg skal lide”. Nattverden er stedet der vi får 
nåde og nyskapelse i fast og flytende form. Derfor 
avslutter vi nattverdfeiringen i våre gudstjenester 
med ordene: “ Den korsfestede og oppstandne 
Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme 
og blod som han gav til soning for alle våre synder. 
Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til 
det evige liv. Fred være med dere!” Da kan det bli 
en velsignet påske med fred i sjela.

AV BISKOP PER ARNE DAHL

PÅSKEFEIRING I SPAKULTUR
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Bragernes menighet 
er aktiv på mange 
områder, også 
på mediefronten. 
Både via nyere 
sosiale medier og 
mer tradisjonelle 
løsninger, som 
Kirkeposten, knytter 
og opprettholder vi 
forbindelser med 
tusenvis av personer 

som får innblikk i alt som skjer i vår kirke og våre 
mange virksomheter. God informasjon om oss og 
hva vi driver med, er i dag helt nødvendig for å nå 
ut til nye som vil ta del i vårt fellesskap. Det kreves 
både en skarp penn og fotoapparat og en god del 
journalistisk og redaksjonell teft for å finne de 
rette saker og informasjonskanaler. 

En som innehar alle disse egenskapene, og som 
de siste årene har brukt dem i en uvurderlig 
innsats for oppbyggingen og utviklingen av 
et moderne informasjonsarbeid i Bragernes 
menighet, er Knut Andersen. Med sin rolige, 
men skarpe tilstedeværelse, har Knut vært å 
treffe over alt hvor aktiviteter i vårt menighetsliv 
har funnet sted. Med kameraet hengende rundt 
halsen på jakt etter stadig nye sider og vinkler å 
presentere menigheten fra, med klare meninger 
og gode råd har Knut også vært en viktig rådgiver 
og støtte både for menighetsråd og stab. Etter 
iherdig innsats over flere år, både for Kirkeposten 
og våre sider på sosiale medier, og som leder av 
menighetsrådets oppnevnte Informasjonsutvalg, 
har Knut nå andre oppgaver å ta fatt på. Vi sier 
med dette en hjertelig takk for den store innsatsen 
og det viktige arbeidet han har satt i gang, og som 
det blir en meget prioritert oppgave for både stab 
og menighetsråd å videreføre.

Morten L Strand
menighetsrådsleder

Takk til Knut! Påskedagens høymesse 
med Bachs h-mollmesse 
(27. mars kl. 13.00. Merk tiden)

Påskedagens 
høymesse  er 
alltid et av 
årets virkelige 
høydepunkter i 
kirken. I år er det 
grunn til å si at 
denne messen 
blir enda mer 
spesiell enn 
vanlig:

I påskedagens 
messe, som er 
flyttet til kl. 13.00, framføres Johann Sebastian 
Bachs store messe i h-moll for kor, orkester og 
solister. Å bruke dette store verket liturgisk er 
bare gjort én gang tidligere i Norge; i Bragernes 
i 2011. Det vanlige er å oppføre verket som 
konsert, men nå gjøres den der den hører 
hjemme: I gudstjenesten. 

Bachs h-mollmesse er Bachs testamente til 
ettertiden: Et av musikklitteraturens absolutte 
høydepunkter. 

Det er Bragernes kirkes Solistensemble som 
synger verket, og solistene er sangerne i koret: 
Marianne Willumsen Lewis, Jorun Hermansen, 
Hannah Pold, Frida Lund-Larsen, Sunniva 
Fevang, Ingeborg Soot, Beate Strømme Fevang, 
Kjartan Hverven, Marcus Doni Sudarsono, Vidar 
Hellkås, Ole Strøm, Helge Harila og Tor Kessel. 

Orkesteret er Barokkanerne. Kirkens stab 
deltar, og messen vil vare ca to og en halv time. 

Her kan vi gå inn i Bachs musikk og samtidig 
synge påskesalmer til akkompagnement av 
orkester, pauker og to orgler! (fri entré)

Av Jørn Fevang
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I 2016 er det 100 år siden komponisten 
Johann Baptist Joseph Maximilian Re-
ger (1873-1916) døde. 

Jubileet markeres med en konsertserie 
på tilsammen syv konserter i Brager-
nes kirke, der samtlige av Regers syv 
koralfantasier blir fremført i løpet av 
året. Konsertserien er et samarbeids-
prosjekt mellom Bergen domkirke me-
nighet og Bragernes menighet. 

Koralfantasiene er av blant de mest 
sentrale verkene Reger skrev for or-
gel, og såvidt vi vet har disse aldri blitt 
framført i en sammenhengende kon-
sertserie på denne måten i Norge før.  
Konsertene vil altså ha koralfantasien 
som hovedverk, men vil også inneholde 
andre mindre orgelverker av kompo-
nisten.

Carsten Lund-orgelet i Bragernes 
(1998) er et av landets fineste in-
strumenter for realisering av Regers 
klang lige univers. 

Max Reger var en markant komponist 
i europeisk sammenheng. Han har 
skrevet mange betydelige verker som 
ofte fremføres, og blir i dag regnet som 
den viktigste tyske orgelkomponist 
etter Johann Sebastian Bach. Etter 
Bachs død og frem til det 20. århundre 
var Reger den absolutt mest markante 
skikkelsen som trakk de store linjer 
fra Bach via romantikken og inn i vår 
egen tid. Han så det som sin oppgave 
å ta vare på tradisjonene og videreføre 
dem inn i et nyere tonespråk der også 
Mendelssohn, Schumann, Brahms og 
Liszt var betydelige. Reger var nettopp 
en av dem som bandt linjen fra Brahms 
til Hindemith sammen til en uavbrutt 
utvikling. Med Bach som grunnlag ut-
viklet han sin egen personlige stil, ty-
delig inspirert også av sin samtid. 

Det var antakelig hans musikkteorilæ-
rer, Hugo Riemann, som først intro-
duserte de vakre og musikalsk viktige 
protestantiske koralene til katolikken 
Reger. Dette fordi disse ble brukt i un-
dervisningssammenheng som grunn-

lag for kontrapunkt og komposisjon. 
Dette igjen førte Reger til den protes-
tantiske kirke, der han senere traff sin 
kone Elsa von Berchen. 

Katolikken Reger uttrykte ofte frustra-
sjon over at protestantene ikke forstod 
verdien av koralene i den Lutherske 
kirken. At de hadde en kvalitet og egen-
art som måtte videreformidles og videre-
foredles. Regers orgel- og pianolærer, 
Adalbert Lindner, var overrasket over 
hvor dypt han dykket inn i det åndelige 
materialet, men mye tyder på at hans 
religiøse overbevisning og sterke tro 
var grunnlaget og inspirasjonen for 
mye av det han skrev. Ikke minst de syv 
koralfantasiene som i denne sammen-
heng står i fokus. Han skrev regelmes-
sig koraler i mindre format, men de 
store verkene ble til over en forholdsvis 
kort periode. Alle de syv Fantasiene ble 
skrevet innenfor en periode på 2 år, og 
i løpet av en periode på syv år (1898-
1905) ble bortimot alle hans store 
orgelverk komponert. Dette har sam-
menheng med hans bekjentskap med 
Karl Straube, som ble en trofast venn 
og ivrig formidler av hans musikk, og 
som med sine usedvanlige ferdigheter 
og interpretasjonsevner bekreftet at 
det tross alt var mulig å fremføre Re-
gers kompliserte orgelverker.

Reger har med alle de koralbaserte 
verkene vist at det primære målet var 
å formidle det tekstlige innholdet i 
koralen hvor disse gjenspeiles tydelig i 
musikken. Med noen få unntak behand-
les alle vers i koralen i komposisjonens 
forløp. Utgangspunktet for ”de store” 
var hans første fantasi for orgel: ”Ein’ 
feste Burg ist unser Gott” som han 
skrev på 3 dager, bare 25 år gammel. 
Dette verket var nyskapende, og dannet 
grunnlaget for de neste koralfantasiene 
som kom i løpet av 2 år. Her blir de 
dynamiske musikalske virkemidlene 
utprøvet til det ytterste, noe som også 
skaper krasse og uventede kontraster. 
Alle syv fantasiene bærer koralens 
navn, og er bygget opp i deler der 
koralmelodien blir behandlet mange 
ganger i forskjellige varianter. Pro-
gressjonen i de syv koralfantasiene kan 
sees på som et manifest fra Reger der 
hans personlige liv med mange kriser 
beveger seg gjennom hele spekteret fra 
tro til tvil, sorg, død og lovprisning. Det 
er interessant å merke seg at det var 
akkurat en Lutherkoral som inspirerte 
Reger til å skrive den første koralfanta-
sien. Da kan denne jubileumsmarkerin-
gen være med på å rette blikket enda 
videre mot Lutherjubileet i 2017.

Skrevet av Mariko Takei, kantor i Bergen

MAX REGER markering 

Hovedverker som skal fremføres i tillegg til annen musikk av komponisten, 
og utøvere:

Utøverer Bragernes 
kirke kl.13

Op. 27   ”Ein feste Burg ist unser Gott”  
(Salme 46) Erling Aasgård 05.nov

Op. 30   ”Freu dich sehr, o meine Seele” Karin Nelson 09.apr

Op. 40/ 1 ”Wie schön leuchtet uns der 
 Morgenstern” (Salme 45) Mariko Takei 19.nov

Op. 40/ 2 “Straf mich nicht in deinem Zorn”  
(Salme 6) Anders E. Dahl 16.apr

Op. 52/ 1 ”Alle Menschen müssen sterben” Terje Winge 02.apr

Op. 52/ 2 ”Wachet auf, ruft uns die Stimme” 
(Matt.25.1-13 + Jes. 52.8) Sigurd M. Øgaard 12.nov

Op. 52/ 3 ”Halleluja, Gott zu loben”  
(Salme 146) Karstein Askeland 23.apr
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Som mange av Kirkepostens lesere kjenner til, har 
det i et par år vært holdt ørkenmesser i Brager-
nes kirke. Fire–fem ganger i året settes det fram 
et stort antall ikoner, det tennes lys og røkelse, 
koralteret dekkes, og prester og diakoner kler seg 
i koptiske tuniaer for å feire en messe med røtter 
i den egyptiske ørken. Ørkenmessen er hentet fra 
Basilios-liturgien fra 300-tallet, som fortsatt bru-
kes i den koptisk-ortodokse kirken i Egypt.

Det er flere grunner til at vi feirer denne messen. 
Vi gjør det som et uttrykk for vennskapet Tunsberg 
bispedømme og Bragernes menighet har med 
Naqada & Qus bispedømme, som ledes av biskop 
Biemen. Og vi gjør det fordi liturgien er svært rik. 
Den er som en dyp åndelig kilde vi får lov å øse av. 

De to som har tatt ørkenmessen til 
Skandinavia er Gunnar Lind, prest 
i Högalidskyrkan i Stockholm, og 
 Peter Halldorf, leder av retreat-stedet 
«Nya Slottet» i Bjärka-Säby uten-
for Linköping. Begge har i mange 
år holdt slik messe ukentlig. De har 
begge vært mye i Egypt, bl.a. bodd 
lengre tid i kloster og kjenner den 
koptiske kirke og liturgi svært godt. 
Det er altså deres svenske overset-
telse vi har oversatt til norsk og i all 
hovedsak bygger på.

Ørkenmesse og seminar!
Neste ørkenmesse i Bragernes er 8. mars.  
Da får vi besøk av nettopp Peter 
Halldorf. Han vil delta som diakon 
i messen. Tidspunktene er som 
vanlig: Kl 18.00 – Innrøkningsmes-
se og kl 18.30 – Ørkenmesse.

Alle er velkommen, og det er en 
fordel å komme kl. 18.00!

Dagen etter, onsdag 9. mars, 
 holder Peter Halldorf et seminar i Bragernes 
menighetshus. Temaet er «Liturgiens spirituali-
tet», og det er åpent for alle. Dagen starter med 
morgenmesse i kirken kl 08.15 og fortsetter med 
seminar i Menighetshuset kl 09.00. Det vil være 
ferdig kl 14.00. Seminaravgift er kr. 200,-, og vi må 
ha påmelding innen torsdag 3. mars til kapellan 
Per Erik K. Brodal, brodal@drammen.kirken.no 
eller 32 98 91 80.

Peter Halldorf regnes som en av vår tids viktigste 
åndelige veildere i Skandinavia. Han er dessuten 
en svært inspirerende taler og foredragsholder. Vi 
anbefaler varmt å komme og høre ham snakke om 
et tema som bør være aktuelt for alle som har sin 
gang i kirken, regelmessig eller iblant!

Biskop Per Arne Dahl vil også å være til stede 
både på ørkenmessen og seminaret.

Tor Trydal
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TÅRNAGENTHELG FOR MENIGHETENS 8-ÅRINGER!
Lørdag 9. og søndag 10. april 2016 
 inviteres 8-åringer til å være agenter  
for å løse oppdrag og mysterier.

Bragernes menighet inviterer denne helgen alle 
8-åringer til å være Tårnagenter i kirken. I løpet av 
helgen skal oppdrag og mysterier løses og kirken, tår-
net og klokkene utforskes. Barna bor hjemme, men vil 
være sammen lørdag og søndag. 

Kirketårn og andre hemmelige steder….
Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det har 
vi lyst å gjøre noe med. 

Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene både 
agenttips og fortellinger som hjelper dem å løse opp-
dragene. Kanskje får fortellingene ringvirkninger for 
både agentene og for andre.

Englevakter
Vil du være Englevakt? En Englevakt er en som er med 
og passer på barna noen timer i løpet av helgen, en 
som kan være sammen med gruppene på oppdrag el-
ler stå på post, hjelpe til med maten, m.m.

Nytt nettsted for barn
Søndagsskolen har utviklet nettstedet www.tarnagen-
tene.no. Her kan barna bli Tårnagenter, de kan få et 
eget agentbevis og løse enda flere oppdrag.  De som 
ønsker det, kan også danne en egen Tårnagentklubb 
som er helt, helt hemmelig….

Tårnagenthelgen er utarbeidet av Kirkerådet i samar-
beid med Søndagsskolen.

Les mer på  www.sondagsskole.no

Påmelding for barn og Englevakter skjer på mail til: 
oekseter@drammen.kirken.no

Hilsen – i all hemmelighet – fra oss i Bragernes  menighet

Jeg sitter i kirken. Det er tirsdag, og kirken er åpen. De 
åpne kirkedørene kan sees helt ned på torget, og man-
ge tar turen innom. Barn, unge, voksne og eldre. Noen 
er her for første gang, og vil se hvordan kirken ser ut. 
Noen har kanskje blitt døpt eller konfirmert her. Noen 
er turister. Andre kommer innom for å få en pause fra 
byens mas og hverdagens krav. Tenne et lys, senke 
skuldrene og be en bønn. Sette seg i kirkebenken og 
bare være til. 

Jeg tenker på paret som nettopp var innom. De kom 
inn i kirken med tårer i øynene, hånd i hånd. De fortalte 
at de hadde giftet seg i dette rommet for akkurat ti år 
siden, og at de ble så glade for at kirken nå var åpen. 
De satte seg ned i benken. En kantor øvde. Musikken 
fylte rommet. De satt der en god stund, før de tok en 
selfie og gikk smilende ut igjen, hånd i hånd ut i byen.

Det er alltid en kirkevert til stede når kirken er åpen. 
Den som oppsøker kirkerommet skal bli møtt av et an-

net menneske. Et smil. Et ansikt som ser og møter ditt 
ansikt. Et medmenneske.

Det kommer inn tre ungdomsskoleelever. De fniser og 
ler usikkert. De spør om de kan få tenne lys i lysgloben. 
De står lenge ved globen og ser på lysene som brenner. 
De er stille. Bare Gud vet hva de har tent lys for. Det 
blir et hellig øyeblikk, et møte mellom dem og Gud – og 
et fellesskap dem imellom. 

Diakon Edel Gervin

Et glimt fra åpen kirke

PERSONALNYTT
Kristin Økseter vikarierer 
for menighetspedagog/tros-
opplærer Eva Brekke Voss 
som er sykemeldt – inntil 
videre.



Tirsdag 8. mars 
12:00 Hverdagsmesse

18:30 Ørkenmesse etter koptisk-
ortodoks tradisjon. Røkelse, ikoner 
og nattverd.
Ansatte og frivillige fra Den norske 
kirke og Peter Halldorf. Innrøking 
fra kl.18.00

Onsdag 9. mars
08:15 Morgenbønn

Torsdag 10. mars
12:00 Hverdagsmesse

Fredag 11. mars ”Johan Halvorsen 
musikkfest 2016”. 
11:00 Lunsjkonsert i Bragernes 
kirke for alle som har en ledig 
stund på formiddagen. I år spiller 
Bragernes Barokk fengende 
barokkmusikk av to av barokkens 
giganter: G. Ph Telemann og J. S. 
Bach. Bragernes barokk består av 
Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyter, 
Anne Stine Dahl, barokkcello og 
Anders Eidsten Dahl, virginal. 
Elever fra Drammen Kulturskole. 
Konserten er spesielt tilrettelagt 
for sykehjemspasienter i Drammen 
og konserten er i samarbeid 
med Kulturoasen og Bragernes 
Menighet. Fri entré.

Lørdag 12. mars ”Johan Halvorsen 
musikkfest 2016”
13:00 Jazz Mass! 
Frøydis Grorud og Ike Sturm i 
spissen for glitrende musikere, 
sangsolister, kor og strykeorkester. 
Bill kr 200,-

Mars 
Tirsdag 1. mars
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 2. mars
08:15 Morgenbønn

Torsdag 3. mars
12:00 Middagsbønn 

Fredag 4. mars  
11:00 Formiddagstreff. 
Musikk av Trond Akerø-Kleven 
(Café Album) 

Lørdag 5. mars 
13:00 Orgelhalvtime ved Ingvild 
Køhn Malmbekk. Musikk av M. 
Duruflé og J. Rutter. Fri entré.

Søndag 6. mars 4. søndag i 
fastetiden
11:00 Misjonsmesse. Dåp og 
nattverd. 
Prost Kjell Ivar Berger, kantorene 
Jørn Fevang og Beate Strømme 
Fevang og Watne-Fevang Vocales

”Johan Halvorsen musikkfest 
2016”.
19:00 Ouverture! 
Stjernetrompeteren Tine Thing 
Helseth og et fransk/norsk 
kammerorkester serverer klassiske 
perler i byens katedral
Musikk av Albinoni, Telemann, 
Bach, Halvorsen.  Bill kr 250,-

Mandag 7. mars
14:00 Den store felles 
misjonsbasaren starter. Den 
avsluttes lørdag 12.mars kl.15.00

Søndag 13. mars Maria 
Budskapsdag
11:00 Familiemesse. Dåp og 
nattverd
Kapellan Per Erik K. Brodal, 
kantorene Beate Strømme Fevang 
og Anders Eidstein Dahl. Bragernes 
kirkes jentekor

Tirsdag 15. mars
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 16. mars
08:15 Morgenbønn

Torsdag 17. mars
12:00 Middagsbønn

20:45 Evensong med Bragernes 
kirkes ungdomskor. Dir. Beate S. 
Fevang, orgel Anders Eidsten Dahl, 
liturg Per Erik K. Brodal

Lørdag 19. mars 
13:00. Orgelhalvtime ved Anders 
Eidsten Dahl. Musikk av J. S. Bach, 
K. Nystedt og E. Hovland. Fri entré.

Søndag 20. mars Palmesøndag
11:00 Økumenisk gudstjeneste. 
Oppmøte ved St. Laurentius 
katolske kirke. Palmeprosesjon
Sokneprest Lars Skagestad, kantor 
Bodil Viken

14:00 Den meditative timen. 
Morten Golimo ved flygelet. Fri 
entré. 

18:00. Påske anno 1700: 
Lamentasjoner av Couperin, 
Frescobaldi og Vivaldi med Freithoff 
ensemble.
Helene Wold, sopran 
Daniel Sæther, kontratenor

AKTIVITETSKALENDER
1. mars – 29. mai 2016

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, 
Facebook og i annonser. Bli gjerne gratisabonnent på «Bragernes kirke-epost», som kommer hver uke og 

inneholder informasjon om det som skjer de nærmeste dagene. Påmelding: kirkeposten@drammen.kirken.no  

7

▼



8

▼

Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyte 
Vegard Lund, theorbe
Bill kr 150,-

Tirsdag 22. mars
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 23. mars
08:15 Morgenbønn

Torsdag 24.mars Skjærtorsdag
18:00 Skjærtorsdagsmesse med 
nattverd. Medlemmer av Bragernes 
kirkes solistensemble. Sokneprest 
Lars Skagestad, kantorene Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang og 
medvirkende fra Norkirken.
Aftensmåltid i Norkirken etter 
messen.

Fredag 25. mars Langfredag
15:00 Pasjonsgudstjeneste, 
kapellan Per Erik K. Brodal og 
kantor Anders Eidsten Dahl. Anne 
Stine Dahl, barokkcello, David 
Sæther, kontratenor, Caroline 
Eidsten Dahl, blokkfløyter.

Lørdag 26. mars Påskeaften
11:00–14:00 på Bragernes 
menighetshus:
Påskeegget
Musikk ved Bergitte Stærnes og 
Martin Haug
Påskerefleksjoner ved prost Kjell 
Ivar Berger
Servering, allsang, loddsalg og 
opplesning av påskeevangeliet.
Inngang kr. 100-

23:00 Påskenattsmesse. 
Påskelyset tennes. Nattverd, 
Røkelse. Menighetens prester, 
kantor Anders Eidsten Dahl og 
sammensatt kor 

Søndag 27. mars Påskedag
08:00 Påskemorgen 
ved Åspaviljongen, med 
Frelsesarmeens hornorkester.

13:00 (merk tiden) Høytidsmesse. 
Nattverd. Bachs H-mollsmesse 
med Bragernes kirkes 
solistensemblet og Barokkanerne. 
Kirkens ansatte.

Mandag 28. mars 2. påskedag
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Kapellan Per Erik K. Brodal og 
kantor Jørn Fevang

Tirsdag 29. mars
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 30. mars
08:15 Morgenbønn

Torsdag 31.mars
12:00 Middagsbønn

April 
Fredag 1. april 
11:00 Formiddagstreff. Allsang på 
Café Album  

Lørdag 2. april 
13:00 Orgelhalvtime ved Terje 
Winge. M. Reger: «Alle Menschen 
müssen sterben». Fri entré.

Søndag 3. april.  2. søndag i 
påsketiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Sokneprest Lars Skagestad, kantor 
Anders E Dahl

14:00 Den meditative timen. Morten 
Golimo ved flygelet. Fri entré.

Tirsdag 5. april
12:00 Hverdagsmesse 

Onsdag 6. april
08:15 Morgenbønn

Torsdag 7. april 
12:00 Middagsbønn

Fredag 8. april
11:00 Hyggebingo (Café Album) 

Lørdag 9. april 
13:00. Orgelhalvtime ved Karin 
Nelson. M. Reger: «Freu dich sehr, 
o meine Seele». Fri entré.

Søndag 10.april. 3.søndag i 
påsketiden
11:00 Familiemesse. Dåp og 
nattverd. Tårnagenthelg
Kapellan Per Erik Brodal, kantor 
Jørn Fevang og Bragernes kirkes 
guttekor
Kirkekaffe og menighetens 
«årsmøte» på menighetshuset.

Tirsdag 12. april
12:00 Hverdagsmesse

18.00-20.30 Fest for frivillige 
i Bragernes menighet 
(Menighetshuset)

Onsdag 13. april
08:15 Morgenbønn

Torsdag 14. april
12:00 Middagsbønn

Fredag 15. april  
11:00 Formiddagstreff. Informasjon 
om tilbudet på Villa Fredrikke (Café 
Album) 

Lørdag 16. april 
13:00 Orgelhalvtime ved Anders 
Eidsten Dahl. M. Reger: «Straf mich 
nicht in deinem Zorn». Fri entré.

Søndag 17. april.  4. søndag i 
påsketiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Kapellan Per Erik Brodal og kantor 
Beate Strømme Fevang

14:00 Den meditative timen. Morten 
Golimo ved flygelet. Fri entré. 

14:00 Fellesmiddag i 
menighetshuset

Tirsdag 19. april
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 20. april
08:15 Morgenbønn

Torsdag 21. april
12:00 Middagsbønn

Fredag 22. april
11:00 Hyggebingo (Café Album) 

Lørdag 23. april 
13:00 Orgelhalvtime ved Karstein 
Askeland. M. Reger: «Halleluja, 
Gott zu loben, bleibe meine». 
Fri entré.

Søndag 24. april.  5. søndag i 
påsketiden
11:00 Familiemesse. Dåp og 
nattverd. Sokneprest Lars 
Skagestad, kantorene Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang. 
Minores



19:00 Vårkonsert med Bragernes 
kirkes aspirantkor, jentekor, 
guttekor og ungdomskor, solister 
og instrumentalister
Dirigenter Beate Strømme Fevang 
og Jørn Fevang, orgel Anders 
Eidsten Dahl. Billetter kr. 100,-.  
Barn under 12 år fri entré.

Tirsdag 26. april
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 27. april
08:15 Morgenbønn

Torsdag 28. april
12:00 Middagsbønn

Fredag 29. april 
11:00 Café Album. Formiddagstreff. 
Reiseskildring av Trulte Ellingsen. 

19:00 Jan Bertelsen, Drammens 
kjente oboist, fremfører 
virtuos, følelsesladet og leken 
barokkmusikk for obo og 
strykere av italienske og tyske 
barokkmestere. Konserten er 
en del av et masterprosjekt i 
forb. med studier ved Norges 
Musikkhøgskole. Obosolisten 
og kammerorkesteret på 13 
medlemmer, vil by på musikk av 
Marcello, Sammartini, Albinoni 
og Bach. Solisten vil presentere 
musikken og bidra med små 
anekdoter og fortellinger mellom 
stykkene. Varighet ca. 60 min. 
Billettpriser: Kr. 180/100,-

Lørdag 30. april 
13:00 Orgelhalvtime ved Kjetil 
 Ertresvåg. Musikk av F. Mendel-
ssohn og N. W. Gade. Fri entré.

Mai 
Søndag 1. mai  
11:00 Høymesse med 
konfirmantene. Dåp og nattverd. 
Kapellan Per Erik K. Brodal og 
kantor Beate Strømme Fevang og 
kantor Jørn Fevang

14:00. Den meditat ive timen. 
 Morten Golimo ved flygelet.  
Fri entré. 

Tirsdag 3. mai
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 4. mai
08:15 Morgenbønn

Torsdag 5. mai Kristi 
Himmelfartsdag
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Sokneprest Lars Skagestad og 
kantor Jørn Fevang

Fredag 6. mai
11:00 Hyggebingo (Café Album) 

Lørdag 7. mai 
11:00 Konfirmasjonsmesse. 
Nattverd. Sokneprest Lars 
Skagestad og kapellan Per Erik K. 
Brodal, kantorene Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang.   
Gruppe fra Bragernes kirkes 
ungdomskor

13:00 Konfirmasjonsmesse. 
Nattverd. Sokneprest Lars 
Skagestad og kapellan Per Erik K. 
Brodal, kantorene Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang.  Gruppe fra 
Bragernes kirkes ungdomskor

Søndag 8. mai 7.søndag i 
påsketiden
11:00 Konfirmasjonsmesse. 
Nattverd. Sokneprest Lars 
Skagestad, kapellan Per Erik K. 
Brodal, kantorene Beate Strømme 
Fevang, Jørn Fevang og Anders 
Eidsten Dahl. Bragernes kirkes 
ungdomskor

Tirsdag 10. mai
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 11. mai
08:15 Morgenbønn

Torsdag 12. mai
12:00 Middagsbønn

Fredag 13. mai
11:00 Formiddagstreff. Vibeke og 
Dag Øystein Berger (Café Album) 

Søndag 15. mai  Pinsedag
11:00 Høytidsmesse. Dåp og 
nattverd. Kirkens ansatte
Kantate av G. Ph. Telemann: 
«”Zischet nur, stechet, ihr 
feurigen Zungen”. Daniel Sæther, 
kontratenor, Caroline Eidsten Dahl, 
blokkfløyter, Anne Stine Dahl, 
barokkcello, Anders Eidsten Dahl, 
kantor. 

14:00 Den meditative timen. Morten 
Golimo ved flygelet. Fri entré.

14:00 Fellesmiddag i 
menighetshuset 

Mandag 16. mai 2.pinsedag
12:00 Felles gudstjeneste i 
Sportskapellet på Tverken

Tirsdag 17. mai Grunnlovsdagen
11.45 Festgudstjeneste. Sokneprest 
Lars Skagestad og kantor Jørn 
Fevang.  Mannskoret Barden og 
Sverre Moe.

Onsdag 18. mai
08:15 Morgenbønn

Torsdag 19. mai
12:00 Middagsbønn

Fredag 20. mai
11:00 Hyggebingo (Café Album) 

Søndag 22. mai Treenighetssøndag
11:00 Småbarnsmesse 0-3 år. Dåp 
og nattverd
Prost Kjell Ivar Berger og kantor 
Jørn Fevang

Tirsdag 24. mai
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 25. mai
08:15 Morgenbønn

Torsdag 26. mai
12:00 Middagsbønn

Fredag 27. mai
11:00 Formiddagstreff. Musikk av 
The D-band (Café Album) 

Søndag 29. mai 1. søndag i 
treenighetstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd
Sokneprest Lars Skagestad og 
kantor Jørn Fevang

14:00 Den meditative timen. Morten 
Golimo ved flygelet. Fri entré. 
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Møt vår nyvalgte leder

Da Morten Løberg Strand var 10 år gammel ble 
han med i guttekoret her i Bragernes. I dag, 20 år 
etter, er han nyvalgt leder for menighetsrådet. 

Dersom du har vært på gudstjeneste i Bragernes kirke 
har du med all sannsynlighet møtt Morten, enten som 
sanger i koret, som tekstleser eller kirketjener. 
- Bragernes menighet har blitt en grunnstein i min til-
værelse. Det er her jeg tilbringer det meste av min frit-
id, og her har jeg noen av mine nærmeste og tetteste 
relasjoner utenom familien, forteller Morten, og legger 
raskt til:
- Det er også gjennom arbeidet i Bragernes at jeg er 
kommet på sporet av studier og fremtidig yrkesvalg!

Til daglig går nemlig Morten på embetsstudiet i teologi 
ved det Teologiske Fakultet, og målet, ja, det er en tje-
neste som prest. 
- For meg er dette den mest utfyllende måten jeg kan 
bidra på som medlem av kirken, forklarer Morten. 
Men enn så lenge er det altså lederoppgaven i menig-
heten Morten fokuserer mest på.
Han sa ja til vervet fordi han så at han var blant de 
mest erfarne medlemmene av rådet. 

- Jeg håper jeg kan bidra til å lede menighetsrådet på 
en god, effektiv og innsiktsfull måte. Jeg ønsker å være 
tilgjengelig, spesielt for staben, fastslår Morten. 
Samtidig er han veldig opptatt av å formidle at han set-
ter stor pris på alle medlemene i menighetsrådet. 
- De har alle kompetanse på en rekke områder, og 
sammen skal vi gjøre rådets arbeid på best mulig 
måte, forsikrer lederen.

Morten synger fortsatt i guttekoret, men nå også i 
Bragernes kantori. Han ser på korarbeidet som ett av 
de fremste satsningsområdene for menigheten.
- Koret var min åpne port til Bragernes menighet, og 
det har forblitt kjernen i min tjeneste. Jeg er spesielt 
opptatt av at korene skal være forankret i menighetens 
gudstjenester, både på søndager, helligdager og hver-
dager, understreker en engasjert menighetsrådsleder.

Morten håper at både gamle og nye medlemmer, 
mennesker som ofte er i kirken og mennesker som 
stikker innom av og til, kan finne sin plass i Bragernes 
menighet.  
- Jeg er opptatt av å bruke tiden min og ressursene 
mine på noe som har betydning for flere. Det å få være 
en liten del av maskineriet som skaper fremdrift for 
noe som er viktig, betyr mye for meg, understreker 
Morten.

MORTEN LØBERG STRAND
 • leder i menighetsrådet 
 • sitter i menighetsrådets Arbeidsutvalg - AU
 • vært medlem av menighetsrådet i hele 10 år
 •  sitter og har sittet i mange ulike utvalg under 

menighetsrådet: arbeidsgruppe for konfirmant-
arbeid, misjonsutvalg, diakoniutvalg, utvalget for 
økumenikk og vennskapsmenigheter 

 • vært lokal kontakt for Kirkens Nødhjelp
 •  fungert som en reservevara i Felles-/ og 

Prostirådet 
 •  vararepresentant i Tunsberg Bispedømmeråd en 

del av forrige valgperiode
 • vert i Åpen kirke

AV  T I N A  FA G E R H U S  B R O D A L



Døpte
November
15.  Sophie Nøkleby Bøhm
 Ferdinand Karl Opsahl Schnell
 Jakob Bjørnstad Borge
 Axel Erik Ekeland Ahlnås
22. Nicoline Alexandra Børud
29. Ida Elise Høylie Niklsen
 Leah Sofie Høylie Nilsen

Desember
6. Angelica Bergan
26. Thor Erik Ulle
27.   Nicoline Løwø

Januar
17. Oliver Knai Eggen
 Hanna Vøien-Borgersen
24. Andrea Larsen Vik
31. Eline Tjøme Lund
 Ofelia Medly
 Alma Karlsbøck Midtgarden
 Oskar Wanvik Misund

Vigde
Desember
12.  Helene Strandos Knudsen og Thomas Lundesgaard

KONFIRMANT 2016/17?
Er du født i 2002 og enten vet at du skal bli konfirmert i Bra-
gernes kirke eller lurer på om du kanskje skal det? Da er du 
og dine foreldre/foresatte velkommen til informasjonsmøte 
tirsdag 31.mai kl.20.00 – 21.00 i Bragernes menighetshus. Det 
vil bli sendt ut brev i posten til alle registrerte medlemmer i 
Bragernes menighet født i 2002 i løpet av våren. I tillegg sen-
der Tunsberg bispedømme ut brosjyren ”Konfirmant 2017”.  
Dersom du kjenner til noen som ikke bor i Bragernes me-
nighet, men som ønsker å konfirmere seg i Bragernes kirke, 
er det fint om du videreformidler denne informasjonen.

Allerede nå ber vi dere holde av 15. – 21. august 2016 (sis-
te uke i skolens sommerferie). Da skal vi reise på en ukes 
konfirmantleir. Her vil vi være innom mange av konfirmant-
tidens temaer i tillegg til mange andre aktiviteter. Og ikke 
minst: vi skal ha det moro sammen! Det er viktig å få med 
seg leiren, siden denne er en stor del av konfirmanttiden. 
Resten av året vil det være ca. én konfirmantsamling per 
måned frem til konfirmasjonsdagen. Det blir presentasjon av 
konfirmantene i gudstjenesten 28. august 2016.

Konfirmasjonsdagene i 2017 vil være 
lørdag 13. mai og søndag 14. mai.

Påmeldingsfrist: 3.juni 2016. Påmeldingen skjer på våre 
hjemmesider. Påmeldingen åpner først etter at informa-
sjonsbrevene er sendt ut i posten.

For mer informasjon, se: www.bragerneskirke.no og www.
konfirmant.no. 

Du er også velkommen til å komme innom Bragernes me-
nighetskontor eller ta kontakt på e-post: brodal@drammen.
kirken.no eller tlf. 32 98 91 82.

Velkommen til en spennende og innholdsrik konfirmasjons-
tid!

Hilsen
Per Erik K. Brodal
konfirmantprest

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
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LØRDAG 7. MAI 2016 KL. 11.00 LØRDAG 7. MAI 2016 KL. 13.00 SØNDAG 8. MAI 2016 KL. 11.00

Øystein Bergseth Inger Mari Bang Alm Fredrik Isegran Bang-Olsen

Torjus Kristoffer Bjørnarå Marie Helene Hantula Bergan Erik Herbjørn Boman

Caroline Engebretsen Sander Raunholm Bretvik Jens Normann Eidsten

Ida Fronth-Andersen Astrid Espevalen Nicolai Alexander Evensen

Egil Frydenlund Andrea Marie Larsen-Nyhus Haaning Amanda  Bruvik  Fuglstad

Joakim Viken Hovden Rudolf Aleksander Hansen Emilie Hammerstad

Lovisa Òsk Ingadottir Idunn Trømborg Hoviosen Petter Alm  Jonson

Marte Kreutzer Jørgensen Olav Sebastian Hübschle Hedda Wilhelmsen Klette

Jonathan Rønsholm Knive Kristian Johannessen Jørgen Kristiansen Kortvedt

Stefan Bolstad Myklebust Fredrik Nyseter Kortgaard Susana Kvan

Sverre Oland Pernille Tveit Mørch Eva Kristine Solbakken Månsson

Sverre Pettersen Matias Nordli Isa Sagatun

Alfred Nøland Skjeggerud Thomas Ottesen Ferdinand Karl Opsahl Schnell

Oliver Pettersen  Sollie Mina Kara Elindatter Pedersen Even Andreas Meland  Smedberg

Christian Astrup Steen Mikkel Eek Skrede Alexandra Tønnesen

Pernille Marie Alm Thoen Lukas Werring Svenne Carolina Hernandez Vråle

Sondre Tostrup Jesper Berg Thune Ida Wæhler

Pernille  Tønnessen Jørgen Kristoffer Novak Aasheim

Johan Kristian Undeland

VÅRENS KONFIRMANTER 2016
Nå er det bare kort tid igjen av konfirmantåret for 
de 54 konfirmantene som begynte i høst. I løpet av 
disse månedene har vi vært sammen om mange ulike 
aktiviteter og samlinger. Vi begynte med en ukes 
leir, der vi hadde undervisning, var på tur, hadde 
messer, tidebønner og samlinger og hadde det moro. 
I tillegg har vi hatt fortellerkveld i Bragernes kirke, 
deltatt på julemarked, gjennomført gudstjeneste 
på Menneskerettighetssøndagen og mye mer. Noen 
samlinger gjenstår, blant annet Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon, samtalegudstjeneste og konfirmantfest 
søndag  
1. mai, og ikke minst selve høydepunktet: 
konfirmasjonsgudstjenestene 7. mai kl. 11.00 og 13.00 
og 8. mai kl. 11.00.

Det har vært fint å bli kjent med både konfirmanter og 
familiene deres. Jeg håper dere, som er konfirmanter 
gjennom månedene vi har hatt sammen, har fått 
oppleve at dere er en viktig del av kirken og Bragernes 
menighet. Jeg gleder meg til å se mer til dere i årene 
som kommer!

Jeg vil også benytte anledningen til å rette en 
stor takk til våre ungdomsledere, foreldre og de 
øvrige frivillige som har bidratt til at vi har kunnet 
gjennomføre konfirmantleir og andre arrangementer 
for konfirmantene. 

Under finner dere oversikt over hvilke 
konfirmanter som konfirmeres på de to 
konfirmasjonsgudstjenestene. Vi minner om at 
gudstjenestene er åpne for alle som ønsker å komme. 
Det er hyggelig om du blir med og fyller Bragernes 
kirke disse to dagene og slik blir med på å gjøre 
konfirmasjonsdagen til en festdag og et minne for livet. 

Hilsen Per Erik K. Brodal
konfirmantprest
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Under Klimafestivalen §112 i januar 
hadde Bragernes mange arrange-
ment, blant annet hadde vi «Grønn 
lunsj» på babysang og knøtteklubb. 
Der snakket vi med småbarnsfore-
ldrene om hvordan vi kan oppnå et 
mer miljøvennlig renhold hjemme. 
Mange av oss bruker vaskemidler 
som inneholder unødvendig mye 

kjemikalier som skylles rett i havet. Kan vi begrense bruken 
av vaskemidler, eller bruke noe annet i stedet?

HJEMMELAGET VASKEMIDDEL
På Grønn lunsj gjorde vi et eksperiment. Vi lagde et miljø-
vennlig vaskemiddel av naturlige ingredienser som vi gjerne 
har på kjøkkenet allerede: Sitron og eddik. Vi skar av det 
gule skallet av sitronen og la det i et tomt syltetøyglass. Så 
helte vi over vanlig husholdningseddik 7 %. Dette lot vi stå 
et par uker før vi tok ut sitronskallet, og vaskemiddelet var 
ferdig. Da delte vi ut vareprøver til de foreldrene som ønsket 
å prøve det hjemme. Foreldrene var positivt overrasket over 
resultatet.

Dette er et miljøvennlig, bærekraftig og allergifritt vas-
kemiddel som kan brukes til alt fra kjøkken- og gulvvask 
til bad og toalett, og det kan også brukes som tøymykner. 
Sitronskallet har en antibakteriell effekt og eddiken er 
fettløsende. Det høye syrenivået gjør at den også vasker 
bort mugg, kalk og bakterier. Dette er verdt å teste ut, det 

er både enkelt og moro! (Det lukter eddik 
mens du vasker, men lukten fordamper og 
kjennes ikke etterpå.)

ANDRE TIPS TIL ET GRØNNERE RENHOLD:
-  Mikrofiberkluter fungerer ofte godt uten 

vaskemiddel.
-  Bruk eddik i stedet for kjemiske vaske-

midler. 
-  Begrens bruken av klor, ammoniakk og antibakterielle 

midler.
-  Velg ellers vaskemidler merket med miljømerket Svanen
-  For miljøvennlig klesvask kan man bruke vaskenøtter. 

Dette er en type bær (såpebær) som inneholder saponin 
som blir til såpe i møte med varmt vann. Et godt alternativ 
til vaskemiddel som dessuten er økologisk nedbrytbart. 
Les mer om dette på www.vaskenotter.no

Ved å følge disse enkle rådene oppnår man et miljøvennlig, 
sunt og allergivennlig renhold.

Diakon Edel Gervin

SPENNENDE PROGRAM FOR KORENE:
Det er mye flott program i korene 
framover. Jenteaspirantkoret øver 
mot framføring av syngespillet om 
«Noas Ark» i februar.  Minores, det 
nystartede koret for 5.-6 åringer  øver 
mot framføring av syngespillet «Ska-
pelsen» av E. Hovland i april. Jente-
koret, Guttekoret og Ungdomskoret 
øver til den store Vårkonserten søn-
dag 24 april. Jenteaspirantkoret er 
også med på denne. Publikum kan 
glede seg til et variert program der 
korene synger både hver for seg og 
sammen, og på den måten bli et stort 
og velklingende felleskor. 

Kantoriet for voksne, har begynt å øve på Bachs Jule-
oratorium, som skal framføres neste advent.  Kantoriet 
forbereder dessuten kortur til Leipzig i  september. 

Jentekoret, Jenteaspirantkoret og Guttekoret reiser på 
sine årlige turer i mai og juni. Korturene gir  flotte opp-
levelser både musikalsk og sosialt, og kormedlemme-
ne knytter gode vennskapsbånd med hverandre.

Beate Fevang

KVINNENES INTERNASJONALE BØNNEDAG.
Årets K.I.B er laget av bønnedagskomiteen på Cuba:  
”Ta  imot  barna. Ta imot meg”. I flere år har jeg represen-
tert Bragernes menighet i en komite med kvinner fra ulike 
kirkesamfunn. Fredag 4.mars kl.11.30 møtes vi i Misjons-
sambandet i Konnerudgt. Alle interesserte er velkommen.

Hilsen Kaye Westeng.
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Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen
Telefon 32 83 31 59

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

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
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Drammen - Lier

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

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

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

Magasinet i Drammen

Støtt våre  annonsører.
DE STØTTER OSS!Nedre Storgt. 13, 3015 Drammen

Tlf.: 32 83 23 57

Konfirmant- og
familiefotografen

Hoffotografen
Christine Hoff

N.Storg. 20, 3015 Drammen (tidl. «Gjerde»)
Tlf. 32 83 21 07



Menighetsstaben

Prost KJELL IVAR BERGER 
berger@drammen.kirken.no 
Tlf. arbeid 32 98 91 13

Sokneprest 
LARS H. SKAGESTAD
skagestad@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 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 K. 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
    

KIRKEPOSTEN utgis av Bragernes menighet Redaksjon: Lars Skagestad, Tina Fagerhus Brodal, 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

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

Babysang: Hver torsdag kl. 11 i 
menighetshuset, unntatt i skolens 
ferier. Kontaktperson: Diakon 
Edel Gervin

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

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. 

ANDRE ARRANGEMENTER



LANDFALLØYA KAPELL ER SOLGT
Landfalløya Kapell er solgt for 3,2 millioner til et 
ektepar fra Oslo som ønsker å drive religiøst ar-
beid for barn, unge og eldre i kapellet.

Når alt er gjort opp av salget vil summen bli delt 
mellom Åssiden og Bragernes menigheter.

INGE EIDSVÅG TIL 
KIRKEFORUM
Mandag 14. mars 
kommer den kjente 
forfatteren, fore-
dragsholderen, kå-
søren og skoleman-
nen Inge Eidsvåg til 
Drammen Kirke-
forum. Han vil holde 
foredrag om følgende tema:
”GODHETSTYRRANIET – HVORDAN TAR VI IMOT 
FLYKTNINGENE?”

Flyktningstrømmen til Europa, og til Norge, har 
utløst heftig debatt og sterke følelser. Få er bedre 
egnet til å ta opp dette spørsmålet enn humanis-
ten Inge Eidsvåg. Et panel vil utfordre til samtale 
og debatt etter Eisvågs foredrag. 

Tid: Mandag 14.mars fra 19-21
Sted: Bragernes menighetshus
Enkel bevertning ved inngangen. 

DRAMMEN KIRKEFORUM
Under Klimafestivalen § 112 i januar satte Dram-
men kirkeforum klimasituasjonen på plakaten! 
Hovedgjest var Nina Jensen, generalsekretær i 
WWF-Norge, og hun holdt et flammende foredrag 
over temaet ”Klimakrisen - hva gjør vi?” Kort opp-
summert formidlet hun: «Det haster, det koster og 
det nytter!» Ragnhild Briseid bidro med kraftfullt 
klaverspill og fremførte Kjempeviseslåtten av Ha-
rald Sæverud. Det var også en paneldebatt med 
Kristine Bjella Stavn fra Fagforbundet, Sandra So-
tkajærvi fra Framtiden i våre hender og prost Kjell 
Ivar Berger. 

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

 ÅPEN KIRKE. KOM INNOM!
 Bragernes kirke er åpen seks dager i uken. 
  
 Tirsdag, onsdag, torsdag og
 lørdag 12.00 - 18.00,
 fredag 12.00 -13.00
 søndag 10.00 - 18.00

Tirsdag er diakon tilgjengelig for samtale 12.00 – 15.00
Torsdag er prest tilgjengelig for samtale   12.00 – 13.00


