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Barnekoret Minores har gledet oss alle gjennom året 
som har gått. Nå tar den blide gjengen en velfortjent ferie. 

Vi ønsker alle våre lesere en deilig sommer! 
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Til ettertanke
TAKK – til alle som 
 engasjerer seg i ar-
beidet i Bragernes 
menighet.   Uten dere 
ville vi bare klare en 
brøkdel av det vi gjør 
i dag.  Enten du sitter 
vakt i Åpen kirke, baker 
kake til kirkekaffen, sitter i utvalg/styre eller råd, 
stiller opp som voksenkontakt på «etter skoletid», 
er kirkevert eller klokker på våre messer,  eller 
vakt på våre konserter,  – og slik kunne vi nevne 
mange flere tjenester og oppgaver i menigheten – 
 UANSETT:  sammen når vi lengre!  Uten dere ville 
vi bare klare en brøkdel av det vi gjør i dag.

I KIRKENS FØRSTE ÅR – var det svært få betalte 
ansatte.   Men mennesker ble berørt – og gav vi-
dere det de sjøl hadde mottatt.  Det skjedde ikke 
uten omkostninger eller uten offer.  Mange ofret 
mye – noen sitt eget liv!  Slik krysset evangeli-
et stadig nye grenser og menigheter ble dannet.    
Det ble til oaser av liv – der brødet ble delt, sår ble 
leget og håp ble skapt!   

Som menighet i dag øser vi av den samme livgi-
vende kilde – til liv og tjeneste.  Han har kalt oss - 
og med frimodighet kan vi tjene Gud og vår neste.

PAULUS og apostlene var helt avhengig av de fri-
villige.   «Dere er Guds medarbeidere» sa Paulus!  
Vi har ulike oppgaver og tjenester – men alle er vi 
Guds medarbeidere! Han var stolt av dem, og opp-
muntret dem til å holde ut i alle slags prøvelser og 
utfordringer.   

Det er med glede og takknemlighet at vi ser de 
mange frivillige som engasjerer seg i menigheten.  
Og vi ønsker at stadig flere opplever gleden ved 
å høre til, både når de tar imot og når de deler.  
Bragernes menighet er et sted å dele tid, krefter, 
ressurser og engasjement.   Det er din menighet – 
her hører du til – og menigheten trenger deg. 

Lars Skagestad,  sokneprest

LANDFALLØYA KAPELL SOLGT
Torsdag 10. mars feiret vi den siste guds-
tjenesten i kapellet, med prester fra Brager-
nes og Åssiden. Det var en sterk opplevelse. 
Etter å ha vært med i mange år, var det ve-
modig og rart å vite at det nå var slutt. 

Kapellet er nå ryddet, og de nye eierne har 
overtatt. Jeg så på da klokkene ble hentet. 
Nauen Klokkestøperiet heiste dem ned og inn 
i bilen. Nauen skal ta vare på dem, og hvis alt 
går etter planen, kommer klokkene til å ringe 
i nye Spikkestad kirke fra høsten 2017. Andre 
ting er lagret forskjellige steder, og Bispe-
dømmekontoret har kontroll over det. 

Med vennlig hilsen Hanna Moen
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Medarbeider i menigheten
I Bragernes menighet er vi mange medarbeidere. 
Jeg liker ordet medarbeider. Vi arbeider sammen. 
Mennesker i alle aldersgrupper som har ulike 
oppgaver. Noen er lønnet, de fleste er ulønnet. Noen er 
i sving ofte, andre en gang i blant. Noen jobber alene, 
andre i fellesskap. Noen går med kirkeposten, noen 
er leder på konfirmantleir, noen sitter i menighetsråd, 
noen ber for menigheten. Noen leder søndagsskole, 
noen er bidrar på formiddagstreff. Noen strikker og 
syr, andre er kirkevert i åpen kirke, for å nevne noe. 
Til sammen gjør disse medarbeiderne utrolig mange 
årsverk, og utgjør et stort fellesskap – en mangfoldig 
og levende menighet.

Vi ønsker at menigheten skal være et fellesskap man 
kan kjenne tilhørighet til. Et fellesskap hvor man blir 
ønsket velkommen og blir sett på som en ressurs. Et 
sted man kan komme med ideer og være med på å 
bygge noe sammen. Hvor man kan utfordres, utrustes 
og lære nye ting. Hvor man kan oppleve at man betyr 
noe for andre og får oppleve mestring. 

Fra drøm til virkelighet
I 2012 kom en ivrig dame inn på diakonens kontor. Jeg 
kjente henne ikke fra før, men hun hadde en drøm 
hun ville dele med meg. Hun var opptatt av miljøvern, 
og særlig dette med ren, økologisk mat og urban 
dyrking. Hun lurte på om kirken ikke ville være med 
på et dyrkeprosjekt. Jeg syntes ideen var interessant, 
men så ikke helt for meg hvordan vi skulle gjøre det. 
En kjøkkenhage på kirkebakken virket litt spesielt! 
Men vi satte oss ned og snakket sammen, og etter 
hvert falt brikkene på plass. Vi kom på at vi hadde en 
bakgård som nesten ikke ble benyttet fra før. Her ble 
Albumhagen etablert. Vi dannet en hagegruppe som 
fikk ansvar for driften. Flere hageentusiaster kom 
etter hvert til oss, og ville være med på laget. Noen av 
menighetens grupper ble involvert i såing og vanning, 
og mange oppdaget etter hvert hagen som en grønn 
oase midt i byen. Initiativtakeren hadde en god ide, og 

hjalp oss til å se noen muligheter vi ikke hadde tenkt 
på. Nå har Albumhagen en sentral plass i vår hverdag 
og menighet. Den har blitt en ny møteplass og en 
arena for mestring og gode opplevelser. Her har vi hatt 
mange kurs og temakvelder, og menigheten har fått en 
tydeligere grønn profil. Alt dette takket være en ukjent 
ildsjel som turte å dele sin drøm. 

Vi tror at det finnes mange slike ideer, drømmer, og 
ukjente ildsjeler i menigheten. Vi ønsker å høre på 
disse drømmene. Mange av dem kan kanskje bli til 
virkelighet! Kanskje kan vi skape noe sammen, som vi 
ikke visste om før vi møttes.

Vår drøm er at menighetsfellesskapet skal være et 
fellesskap som engasjerer. Som gjør at vi får lyst til å 
bidra med noe, og at det føles givende. Frivillighet er 
ikke noe vi gjør for å hjelpe de ansatte, eller for å hjelpe 
kirken. Det er en naturlig del av å tilhøre en menighet, 
og vi tror at alle kan bidra med noe.

Diakon Edel Gervin

Er du glad i hagearbeid?
Da vil vi høre fra deg! Hagegruppa i Albumhagen 

ønsker seg enda flere medarbeidere! Når vi 
er mang e går arbeidet som en lek! Vi dyrker 

økologiske urter og grønnsaker til Café Album og 
blomster til insektene. I drivhuset har vi tomater og 

agurker. Vi trenger særlig noen som kan komme 
innom og vanne på sommeren, og delta på noen av 
våre dugnader på våren og høsten. Bli med, det er 
gøy og sosialt! Du bestemmer selv hvor mye du vil 

bidra med.

Hagegruppa, ved diakon Edel Gervin 



4

Det nærmer seg ferie for gutte- og jentekorene 
i Bragernes. Det har vært mange høydepunkt 

i løpet av året, og vi kan nevne julekonsert, 
evensong, konsert med Wenche Myhre, Maj Britt 
Andersen og flere familiemesser.

Etter en flott vårkonsert, nærmer det seg 
innspurten mot årets korturer. Jentaspirantkoret 
reiser til Tusenfryd, og deretter til Elverum med sang i 

Elverum Kirke.

Guttekoret reiser til Riga og kommer til å ha konsert 
i blant annet Domkirken der. 

Jentekoret reiser til Sverige 
og Danmark. Koret kommer 
til å synge konsert med 
Det danske pigekor, og tar 
også turen innom Tivoli i 

København. Ungdomskoret 
reiser til Wien og synger 

blant annet i den praktfulle 
Stephansdomen.

Til høsten tar korene i mot nye medlemmer. Ta kontakt! 
Korene gir musikalske opplevelser og gode vennskap. 

HAR DU MØTT våre tre små venner, kirkemusene,  
i Bragernes kirke? 
De gjemmer seg på stadig nye 
plasser i  kirken: på en søyle, 
en ovn eller et annet sted. Ta 
gjerne en oppdagelsesferd i 
kirken og se om dere får øye 
på dem.  Musene våre har 
enda ikke fått noe navn. Det 
må de jo ha, og nå kan du 
sende inn dine forslag til  
tina.brodal @gmail.com innen 
1. august. Kanskje det er du 
som bestemmer  
navnene på våre 3 søte 
 venner? Lykke til!
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Det har vært en travel periode for Menighetsrådet (MR) 
hittil i 2016 og her er et par av sakene vi har hatt fokus 
på;

Delegater på Ungdommens Bispedømmemøte 
Alle menigheter 
oppfordres hvert år 
til å sende minst 2 
delegater hver i al-
dersgruppen 15 – 30 
år  til Ungdommens 
Bispedømmemøte 
(UBDM) i begynnel-
sen av mars.  I år 
deltok Fredrick I. 
Doak og Lars Petter Juriks fra Bragernes. Formålet er 
at unge i menigheten skal få vokse som ledere, samt 
få kunnskap om kirken og om rekruttering til kirkelig 
arbeide . 

MR var så heldige å få en orientering om hvilke 4 ho-
vedtemaer/saker som det ble fokusert på under siste 
møte;

 • Kalt til å kalle
 • Økumenikk
 • Handlekraft og nestekjærlighet 
 • Valget 2015

I tråd med det som ble drøftet på UBDM, kom Fred-
rick og Lars Petter med en klar oppfording til MR om 
å satse mer på ungdomsarbeid fremover, for de som 
ikke favnes av allerede eksisterende tilbud for ung-
dommene i Bragernes. Dette er et område det sittende 
MR nå vil jobbe mer aktivt for å få til. Fredrick og Lars 
Petter er nå også utnevnt som representanter til Tros-
opplærings-utvalget.

Sønsdagkollekt via mCash
Det er ikke alltid man har med seg kontanter, og man-
ge har derfor etterlyst tilbud hvor man kan gi bidrag via 
mobiltelefon. MR har nå åpnet for muligheten til  å gi 

takkoffer/kollekt til dagens for-
mål ved bruk mCash på mobilen. 
I praksis betyr dette at man kan 
gi sitt bidrag mens man er i kir-
ken eller etter at man har kom-
met hjem. Det kreves imidlertid 
at man har lastet ned appen på 
forhånd, https//my.mca.sh/s/
UkAGI/m/733vys eller at man skanner QR-lenken som 
publiseres i programmet og som finnes på postere i 
kirken. Ta kontakt med MR v/Bjørg Juriks eller en av 
kirkevertene dersom du har spørsmål om ordningen.

Prosjekt Julekrybbe
Dette er et nytt prosjekt som ledes av sokneprest Lars 
Skagestad.  Ideen har han tatt med seg fra sin tid som 
sjømannsprest i Spania, hvor enhver by/landsby med 
respekt for seg selv hadde en Belén eller julekrybbe, 
som alle kunne glede seg over. 

Drammen kommune har flere ganger etterlyst tiltak/
prosjekter i tilknytning til Adventsfestivalen, som kan 

NyTT fra menighetsrådet

▼
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være til glede for hele Drammens befolkning også 
utenfor selve kirkerommet, og julekrybben vil være et 
tiltak som er helt i tråd med dette ønsket.

Mesteparten av finansieringen er alt på plass, og vi har 
også fått ja fra andre bidragsytere som  Åssiden Videre-
gående skole, om at de gjerne hjelper til med oppset-
ting av krybben. Etter planen skal julekrybben være på 
plass til åpningen av årets Adventsfestival i slutten av 
november, og tanken er at skoler, barnehager og hele 
Drammen skal kunne glede seg over dette flotte tablå-
et i adventstiden.    

Årsmøtet i Bragernes Menighet ble avholdt søndag 
10 april rett etter gudstjenesten. Det hele startet med 

HUSET BAK KIRKEN
Bragernes Kirke blir ofte benyttet som kulturarena og 
konsertlokale. Det mangler tilfredsstillende gardero-
ber og toaletter i vår gamle, flotte kirke, og tilbudet 
til artistene er ikke det beste. Gjennom årene har det 
grodd fram et større og større behov, og mange ulike 
aktiviteter ønsker seg plass, - i et nytt hus. 

To arkitektstudenter har bidratt med et flott forslag til 
beliggenhet og arkitektur, Peer Bull-Hansen og Hilde-
gunn Grønningsæter. Huset er tegnet inn i bakkant av 
kirken, bygget inn i jordvollen. Arkitektene har tenkt en 
linje fra torget og opp Kirkegaten, med det nye bygget 
sentrert bak kirken. Dette gjør at huset ikke dominerer 
bybildet, men først virkelig synes når man ser det fra 
siden eller kommer opp på kirkebakken. 

Bragernes kirke bruker mye ressurser på kirkemusikk, 
og har over 150 korsangere i alle aldre. Kan huset bli 
et regionalt kirkemusikksenter? Skal bygget inneholde 
en kafé? Skal menighetens ansatte ha kontor der? 
Hvor mange garderober behøves? Noen foreslår rom 
for rekreasjon, rom for flerkirkelig samarbeid, rom for 
konserter med klassisk musikk, musikkinnspillinger, 
og annet. Det som er sikkert er at byggets arkitektur, 
romløsning og bruk ikke er fastsatt, og veien frem til 
ferdigstillelse er lang og har mange involverte parter 
som skal høres.   

kirkekaffe for de vel 38 fremmøtte. Deretter gikk mø-
teleder og MR-leder Morten Løberg Strand gjennom 
årsrapporten og årsregnskapet for 2015 for Bragernes.

Det var stort engasjement blant deltakerne i salen, 
med kommentarer og replikk-utveksling til de forskjel-
lige punktene i årsrapporten. Fullstendig referat/proto-
koll fra årsmøtet ligger på menighetskontoret og vil bli 
lagt ut på nettsiden til Bragernes Menighet.

MR synes årsmøtene er et viktig lyttepunkt og binde-
ledd mellom menigheten og MR. Her får vi innspill og 
tilbakemeldinger som er svært nyttige, og som vi øn-
sker å ta med oss videre i vårt arbeide fremover.  

I år er en prosjektgruppe under etablering, og den skal 
bestå av representanter fra menighetsrådet, staben 
og frivillige. Gruppen er så vidt i gang, og har laget en 
grov skisse av fremdriften. Det behøves flere frivillige, 
så hvis du har erfaring med byggeprosjekter, offentlige 
anskaffelser, eller annen relevant erfaring – ta kontakt!



Torsdag 9. juni
12.00 Middagsbønn

Fredag 10. juni
10.00 Avreise fra kirketrappen: 
Sommertur til Norderhov kirke og 
Ringerikes Museum. Pris kr. 250 
inkluderer busstur, omvisning og 
lunsj. Tilbake i Drammen ca. kl. 
15.30. Billetter kjøpes i Café Album.

Søndag 12. juni  4. søndag i 
 treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Prest Jan 
Otto Eek, kantor Anders Eidsten 
Dahl.

19.00 Kammerkoret Schola Cantor-
um og Drammen Symfoniorkester 
framfører Antonin Dvoraks «Stabat 
Mater». Dirigent Tone Bianca Spar-
re Dahl. Solister: operasangerne 
Mariann Fjeld Solberg, Ingunn 
Kilen, Magnus Staveland og Nata-
nael V. Uifãlean. Billetter kr. 250 
(student/honnør kr. 150) på www.
ticketco.no og ved inngangen.

Tirsdag 14. juni
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 15. juni
08.15 Morgenbønn

Torsdag 16. juni
12.00 Middagsbønn

19.00 Sommerkonsert. Bragernes 
kirkes ungdomskor. Beate Strømme 
Fevang, dirigent, Anders Eidsten 
Dahl, orgel. Fri entré.

Juni 
Onsdag 1. juni 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 2. juni
12.00 Middagsbønn

18.30 Sommerkonsert. Bragernes 
kirkes jentekor. Beate Strømme 
Fevang, dirigent, Anders Eidsten 
Dahl, orgel. Fri entré.

Fredag 3. juni
11.00 Hyggebingo i Café Album

Lørdag 4. juni
18.00 Jubileumskonsert. Buskerud 
ungdomsstrykeorkester (Buso) 
feirer 25 år med verker av Vival-
di, Dvorak og Grieg. Dirigent Dag 
Øystein Berger. Solister: Hallvard 
Høgemo, fiolin, og Tiril Bjørnør 
Rosland, cello. Billetter kr.150 (barn 
gratis) ved inngangen.

Søndag 5. juni   3. søndag i treenig-
hetstiden  Skaperverkets dag
11.00 Høymesse med dåp på Elve-
bredden Bragernes, amfiet neden-
for bryggeriet. Kapellan Per Erik K. 
Brodal, kantor Jørn Fevang.

Tirsdag 7. juni
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 8. juni
08.15 Morgenbønn

20.00 Messe med Whitbourns 
«Son of God Mass» og musikk av 
Telemann, Abbott m.fl. Brager-
nes  kantori og instrumentalistene 
Hedvig Holst, Lena Rist-Larsen og 
Signe A. Domogalla. Dirigent Jørn 
Fevang. Anders Eidsten Dahl, orgel. 
Fri entré.

Fredag 17. juni
11.00 Sommeravslutning og grill-
fest i Albumhagen med besøk av 
Vidars Musikk.

Søndag 19. juni   5. søndag i 
 treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
Per Erik K. Brodal, kantor Beate 
 Strømme Fevang.

Tirsdag 21. juni
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 22. juni
08.15 Morgenbønn

Torsdag 23. juni
12.00 Middagsbønn

Søndag 26. juni   6. søndag i 
 treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Prost Kjell 
Ivar Berger, kantor Bodil Viken.

Tirsdag 28. juni
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 29. juni
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert «Tryllefløy-
ten». Duo A Corda i samspill med 
fløytist Cecilie Løken.
Billetter kr. 100 ved inngangen.

AKTIVITETSKALENDER
1. juni – 31. august 2016

     Kalenderen omfatter alle arrangementer som gjennomføres i Bragernes kirke, og av menigheten og som er 
åpen for alle. Når ikke annet er oppgitt, skjer arrangementene i kirken.

  
  Vær oppmerksom på at det kan bli forandringer i programmet. Følg med på menighetens nettsider, 

Facebook, oppslagstavler og annonser. Abonnér gjerne på «Bragernes kirke-epost» som er gratis, kommer 
ukentlig og inneholder informasjon om hva som skjer de nærmeste dagene. 

Påmelding: kirkeposten@drammen.kirken.no
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Duo A Corda
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Torsdag 30. juni
12.00 Middagsbønn

Juli 
Søndag 3. juli  7. søndag i 
 treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokne-
prest Lars Skagestad, kantor Jørn 
Fevang.

Tirsdag 5. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 6. juli
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. Gitaristene 
Anders Clemens Øien og Thomas 
Kjekstad i samspill.
Billetter kr. 100 ved inngangen. 

Torsdag 7. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 10. juli   8. søndag i 
 treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Prost Kjell 
Ivar Berger, kantor Anders Eidsten 
Dahl.

Tirsdag 12. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 13. juli
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. Den polske 
konsertorganisten Bogdan Narloch 
viser hva som bor i orgelet i Bra-
gernes kirke. Billetter kr. 100 ved 
inngangen.

Torsdag 14. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 17. juli  9. søndag i 
 treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Prost Kjell 
Ivar Berger, kantor Bodil Viken.

Tirsdag 19. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 20. juli
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. Håvard 
Svendsrud, Norges eneste fulltids 
trekkspiller. Billetter kr. 100 ved 
inngangen.   

Torsdag 21. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 24. juli  10. søndag i 
 treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Prost Kjell 
Ivar Berger, kantor Jørn Fevang.

Tirsdag 26. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 27. juli
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert med Runi 
Wold-Kristiansen på harpe. Billet-
ter kr. 100 ved inngangen.

Torsdag 28. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 31. juli   11. søndag i 
 treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
Per Erik K. Brodal, kantor Beate 
 Strømme Fevang.

August 
Tirsdag 2. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 3. august
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. Cellisten 
Anne Stine Dahl i samspill med 
organist Anders Eidsten Dahl pre-
senterer musikk originalskrevet for 
besetningen. Billetter kr. 100 ved 
inngangen.   

Torsdag 4. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 7. august  12. søndag i 
 treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Per 
Erik K. Brodal, kantor Anders Eids-
ten Dahl.

Tirsdag 9. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 10. august
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. Transalpin 
– reiser over Alpene rundt år 1700. 
Barokkmusikk av komponister 
som har krysset Alpene. Barok-
kensemblet Circles: Astrid Kirsch-
ner, barokkfiolin, Gunnar Hauge, 
 barokkcello, Gunnhild Tønder, 
 orgel/cembalo. Billetter kr. 100 ved 
inngangen.

Anders Clemens Øien

Bogdan Narloch

Astrid Kirschner

Gunnar Hauge



Torsdag 11. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 14. august   13. søndag i 
treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest 
Lars Skagestad, kantor Bodil Viken.

Tirsdag 16. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 17. august
08.15 Morgenbønn

Torsdag 18. august
12.00 Middagsbønn

Lørdag 20. august 
13.00 Konsert. Blokkfløytisten 
 Caroline Eidsten Dahl og organisten 
James D. Hicks urframfører et helt 
nytt verk av Kjell Mørk Karlsen for 
blokkfløyte og orgel. Fri entré.

Søndag 21. august 14. søndag i 
 treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest 
Lars Skagestad, kantor Anders 
Eidsten Dahl.

Tirsdag 23. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 24. august
08.15 Morgenbønn

Torsdag 25. august
12.00 Middagsbønn

Fredag 26. august
11.00 Formiddagstreff i Café Album

Søndag 28. august    15. søndag i 
treenighetstiden
11.00 Høymesse. Presentasjon av 
konfirmantene. Kapellan Per Erik 
K. Brodal, kantor Jørn Fevang. 

Tirsdag 30. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 31. august
08.15 Morgenbønn

Sommerkonsertene 2016
Sommerkonsertene i Bragernes kirke, onsdager kl 2100. 
Bill kr 100,- ved inngangen. 

Drammen kommune har siden tidlig 1900-tallet støttet sommerkonserte-
ne økonomisk, men nye retningslinjer gjør at vi ikke får støtte for serien i 
2016. Vi velger likevel å gjennomføre serien som planlagt, men må da ta 
inngangspenger for å dekke noe av tapet fra tilskuddet vi har fått tidligere. 

Onsdag 29. juni kl 2100. «Tryllefløyten».
Duo A Corda i samspill med fløytist Cecilie Løken. 
Trioen spiller musikk fra det tidlige 1800-tallet, samt en vakker Triosonate 
av Telemann. I tillegg spiller Løken Debussy, fløytesolo 

Onsdag 6. juli kl 2100. Gitaristene Anders Clemens Øien og Thomas 
Kjekstad i samspill. Duoen har både hver for seg og i samspill internasjo-
nale karrierer, men har sin tilhørighet fra distriktet vårt. 

Onsdag 13. juli kl 2100. Den polske konsertorganisten Bogdan Narloch 
viser hva som bor i orgelet i Bragernes kirke. 

Onsdag 20. juli kl 2100. Trekkspilleren Håvard Svendsrud er Norges 
eneste fulltids trekkspiller med en aktiv karriere som utøver, plateprodu-
sent, og pedagog. 

Onsdag 27. juli kl 2100. Sommerkonsert med Runi Wold-Kristiansen på 
harpe.

Onsdag 3. august kl 2100. Cellisten Anne Stine Dahl i samspill med 
 organist Anders Eidsten Dahl presenterer musikk originalskrevet for 
 besetningen.

Onsdag 10. august kl 2100. Transalpin - reiser over Alpene rundt 1700.
Barokkmusikk av komponister som har krysset Alpene, noen i retning 
nord-sør, noen i omvendt retning: sør-nord. 
Barokkensemblet circles:
Astrid Kirschner, barokkfiolin
Gunnar Hauge, barokkcello
Gunnhild Tønder, orgel/cembalo

Lørdag 20. august kl 1300. 
Konsert med blokkfløytisten Caroline E. Dahl og organisten James D. 
Hicks: 
Hicks, organist med base i New Jersey, med en forkjærlighet for nordisk 
musikk- fikk høre Dahls CD ”Blockbird” med norsk musikk for blokk-
fløyte. Dette inspirerte han til å ta kontakt med både Karlsen og Dahl – 
og resultatet vil urframføres i Bragernes kirke 20. august: et helt nytt verk 
av Kjell Mørk Karlsen for blokkfløyte og orgel.
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Døpte

Februar 
14.2 Raymond Prince Amara (Tangen kirke)
14.2 Oscar Halvorsen-Hanstad
14.2 Live Osa Mila
21.2 Julie Fredrikke Stenersen
28.2 Alina Sibilla Gevelt

Mars 
13.3 Amelia Selvig Corneliussen
13.3 Phillip Tyssøy-Jacobsen
13.3 Emilia Johansen Geirholt
13.3 Gregers Korsbøen Huse
26.3 Marie Helene Hantula Bergan
26.3 Sigve Thorbergsen Reedtz

April 
3.4 Hannah Windingstad Fossen
10.4 Arthur Alexander Moen
10.4 Lilly Høyem Heiestad
10.4 Oda Høyem Heiestad
17.4 Maria Frida Madelen Temtemoen Garcia
17.4 Solenn Panimdim Ølstad
24.4 Oliver Heggernes
24.4 William Helgevold
24.4 Krister Adrian Garan Olsen

Velkommen til å gifte 
deg i Bragernes kirke – 
 uansett hvem du er!
Kirkemøtet vedtok i april at den norske kirke skal 

få en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede 
par.  Samtidig understreket kirkemøtet at 

det er to likeverdige syn på ekteskap i 
kirken, og at det skal være rom for 

begge syn.   Begge syn er også 
representert i Bragernes 

og vi ønsker å presisere 
 følgende:
 

Bragernes kirke er åpen 
for alle som ønsker å gifte seg 

der. For likekjønnede par blir det-
te etter planen mulig fra våren  2017 

– etter at Kirkemøtet har vedtatt det nye 
vigselsritualet.    Kirkerådet får forslaget 

til behandling på sitt møte i mai i år. Til høsten 
skal biskopene godkjenne liturgien. Så blir den 
endelig vedtatt på Kirkemøtet – Den norske kirkes 
«storting» – i januar neste år.
 
Hilsen staben i Bragernes menighet
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 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

Påskedag ble feiret med Bachs H-mollmesse som 
liturgisk musikk, fremført av Bragernes kirkes 
solistensemble og orkesteret Barokkanerne under 
ledelse av dirigent Jørn Fevang.

Følg gjerne med på nettsiden vår www.bragerneskirke.no. 
Bragernes kirke, menighetshuset og alle korene har egne 

facebooksider. Gå gjerne inn å lik oss!
C
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Ta vare på det du har!
Å reparere noe du er glad i er bra for både deg og 
miljøet. Akkurat nå har Naturvernforbundet en fin 
kampanje som heter «Ta vare på det du har!». La deg 
inspirere til å forlenge brukstiden til klær, sko, møbler, 
inventar, ski, sykler og mye annet!

Det materielle forbruket vårt medfører store ressurs- 
og miljøbelastninger. Den gode nyheten er at du ved 
å ta vare på det du har istedenfor å kjøpe nytt, på en 
enkel måte kan redusere miljøpåvirkningen fra eget 
forbruk.

Ved å ta vare på det du har istedenfor å kjøpe nytt bi-
drar du til:

Redusert press på verdens landarealer 
Ved å forlenge levetiden til det du allerede har isteden-
for å kjøpe nytt, bidrar du til redusert press på verdens 
landarealer gjennom redusert etterspørsel etter nye 
varer.

Mindre forurensning 
Mange av leddene som inngår i produksjonen av ulike 
varer er forbundet med forurensende utslipp til vann, 
luft og jord. 

Lavere energiforbruk 
Mye energi går med til å holde produksjonen av varer 
i gang. Fra uttak av naturressursene, til selve produk-
sjonsprosessen samt transport av varer til butikkhyllene.

Redusert vannforbruk 
Mange varer produseres gjennom produksjonsproses-
ser som krever store mengder vann, for eksempel bo-
mull. Store deler av verdens bomullsproduksjon fore-
går i tillegg i områder hvor vann allerede er en knapp 
ressurs.

Redusert press på verdens ikke-fornybare naturres-
surser 
Ikke alle naturressurser er fornybare. Økt forbruk av 
elektroniske artikler har ført til økt etterspørsel etter 
disse begrensede naturressursene.  

Lavere klimagassutslipp 
Transport av varer står for betydelige klimagassut-
slipp. I tillegg er fremstillingen av råstoffene og selve 
produksjonsprosessene knyttet til klimagassutslipp 
fordi dette ofte er energikrevende prosesser.

Mindre avfall 
Ved å ta vare på det du har istedenfor å kaste det, re-
duserer du avfallsmengden din. Produksjonen av varer 
er også knyttet til produksjonen av avfall i form av rest-
produkter fra produksjonsprosessene. I tillegg er de 
fleste produkter godt emballert, noe som gir enda mer 
avfall.

Teksten er hentet fra www.tavarepadetduhar.no.  
Les mer om kampanjen der og bli inspirert!

Diakon Edel Gervin

For et halvt år siden satte 
vi i Åpen kirke ut en kurv 
med garn og strikkepinner 
i kirken. Vi var blitt leve-
ringssted for Ull&Omtanke 
Modum. De samler inn de 
strikkede lappene og syr 
dem sammen til vakre, 
varme lappetepper som 
de gir til mennesker som 
er rammet av kreft. I mars 
kjørte jeg til Vikersund 
med to store bæreposer 
med strikkede lapper. 
Den ene posen er stort 

sett strikket av kirkeverter som sitter vakt i Åpen kirke. Den 
andre bæreposen kom det ei dame innom kontoret mitt med 
en dag. Hun synes tiltaket var så fint og viktig at hun hadde 
sittet hjemme og strikket. Dette er en frivillig tjeneste som 
mange flere kan delta i! Det ligger mye omsorg og varme 
i disse teppene som blir gitt videre og slik varmer noen av 
dem som er i en tung og vanskelig livsfase. 

Ull&Omtanke Modum består av Anette Johansen og Tonje 
Madeleine Andersen som begge er sykepleiere. Da jeg lever-

te lapper hos Tonje, fikk jeg en utfordring å ta med tilbake 
til Drammen. Kanskje noen i her vil starte opp Ull&Omtanke 
Drammen så vi kan nå enda flere med varme ulltepper? 

Så har du lyst til å strikke lapper, bruk mønsteret på denne 
siden og legg lappene i kurven i bokhjørnet i kirken. Vi tar 
gjerne imot garn hvis du har. Det må være rent ullgarn. Det 
kan og legges i kurven eller gis til en kirkevert i Åpen kirke. 
Tar du imot utfordringen og vil høre mer om hva som skal 
til for å starte Ull&Omtanke Drammen, så ta kontakt med 
Kristin Økseter, oekseter@drammen.kirken.no tlf. 45014438.

OPPSKRIFTEN ER ENKEL!
- Legg opp 9 masker på pinne nr 5

- Strikk rett fram og tilbake (rillestrikk) til 
lappen måler 21 cm

- Fell av

- Fest trådene

- NB! Strikk alltid første maske!

- Bruk garn av ull som varmer og som er fri 
for syntetiske stoffer
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Hva har skjedd siden sist …

I februar var guttekoret på tur til Tverken! Disse dagene står det sosiale høyest 
på agendaen! Stikkord er vennskap, fellesskap, latter, pølsegrilling, kortspill og 
moro! Guttene ser alltid fram til disse turene. 

Våren er her og sommeren står for tur. 
Det betyr bryllup i Bragernes kirke. I 
midten av april var derfor kommende 
bruder og brudgommer invitert til Bru-
deparsamling i kirken. Over 30 par kom. 
Der møtte de både kantor Jørn Fevang, 
sokneprest Lars Skagestad og kapellan 
Per Erik Brodal. Og selvsagt måtte det 
øves litt!

Også i år var konfirmantene med på å samle inn penger 
til Kirkens nødhjelp. Engasjerte konfirmanter samlet 
inn hele kr. 39.345,- i årets Fasteaksjon. Til…

I mars ble Menighetsrådet og staben i Bragernes menighet 
enda bedre kjent gjennom et felles menighetsrådsmøte. Det 
ble tid både til fag og til kos og skravling. Vi gleder oss til videre 
samarbeid i årene som kommer! 

Noen glimt fra den stille uke og påsken i Bragernes kirke. 
Mange fant veien til seminaret som ble arrangert i mars, der 
Peter Halldorf holdt foredrag om «Liturgiens spiritualitet». 
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Hva har skjedd siden sist …

Nå i mai blir 54 ungdommer konfirmert i Bragernes kirke. Dette er en 
engasjert og flott gjeng som både stab og frivillige i menigheten har satt 
stor pris på å bli kjent med! Gratulerer med den store dagen, og ikke 
minst – vi gleder oss til å møte dere igjen her i menigheten. 

TAKK TIL BARNEKO-
RENE OG UNGDOM-
SKORET for det som 
virkelig ble vårens 
vakreste konsert. 
Repertoaret spente 
fra flere ulike Mag-
nificat til sanger fra 
Les Miserables. Kor, 
solister, musikere, 
sangpedagoger og 
kantorer gjorde en 
kjempeinnsats.  
Over 400 fikk med seg 
denne flotte konser-
ten. 

Det er spennende å være Tårnagent i Bragernes kirke. 10 
ivrige agenter gikk på skattejakt – og de våget seg faktisk 
helt opp i kirketårnet. Sammen ble de bedre kjent med alt 
som finnes i kirken vår og hva som skjer her.  
VI ER TÅRNAGENTER VI!

Minores fremførte syngespillet Skapelsen i Familiemessen i 
Bragernes kirke søndag 24. april. Det vrimlet av bjørner, fugler, 
kaniner, snegler og andre dyr. Det vrimlet av bjørner, fugler, 
kaniner, snegler og andre dyr. Til og med en hai svømte ned-
over midtgangen. Tre små barn ble døpt, jenter fra jentekoret 
og konfirmanter leste tekster og hadde oppgaver.  



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

EY | Revisjon | Skatt og avgift | Transaksjoner | 
Rådgivning

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

Støtt våre 
 annonsører.

DE STØTTER OSS!

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

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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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 A. 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

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

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

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



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

BARNA ER SÅ VIKTIGE!
Om du har vært på søndagsskolen i Bragernes 
kirke fra tid til annen, har du garantert møtt Sig-
ne. Hun har nemlig vært fast leder ved Søndags-
skolen i en årrekke, og for henne kommer alltid 
barna først.

Signe kom flyttende til Drammen i 1991. Hun be-
gynte å gå i Bragernes kirke, og etter et par år ble 
hun spurt om hun ville stille til valg for Menighets-
rådet.  

- Jeg ble både glad og litt skremt på samme tid, 
minnes Signe.

- Glad fordi noen hadde sett meg. Skremt fordi jeg 
visste så lite om hva et Menighetsråd egentlig drev 
med.  Men jeg tok sjansen og sa ja! Det har jeg 
aldri angret på, selv om arbeidet i Menighetsrådet 
innebar mye mer arbeid enn jeg hadde forestilt 
meg på forhånd, ler Signe, før hun raskt legger til:

- Men jeg lærte utrolig mye, og jeg fikk en tilhørig-
het i nærmiljøet, noe som er helt avgjærende for 
en innflytter. 

Etter hvert begynte også Signe som søndagsskole-
lærer.

- Jeg har nok aldri hatt noe ønske om å være læ-
rer, men litt undervisning har bare vært godt for 
meg! 

Jeg er opptatt av barnas plass i gudstjenesten og 
i menigheten, og jeg tenker det er så viktig hvor-
dan vi møter barna, at vi tar dem imot på deres 
premisser og viser dem hvor viktige de er for oss 
i menigheten og for kirken, understreker den av-
troppende søndagsskolelæreren.

Signe er alltid blid, alltid mild – klar til å hjelpe. 
Hun har tatt imot og undervist mange små men-
nesker i sin tid som søndagsskolelærer, og det er 
alltid trygt og godt å bli tatt imot av henne. Signe 
ser alle, og hun har alltid med seg noen spesielt 
utfordrende oppgaver til de største barna. For alle 
skal jo føle seg velkommen og tatt på alvor. 

Til sommeren gir altså Signe seg altså som leder 
for Søndagsskolen, men det betyr ikke at hun gir 
seg som frivillig, langt ifra. Nå venter andre opp-
gaver på den engasjerte damen. 

- Nå er jeg med i “Åpen kirke”. Det er virkelig et 
flott tiltak som innebærer at Bragernes kirke er 
åpen mange timer hver dag. Besøkstallene viser 
at mange benytter seg av dette, forklarer Signe og 
smiler.

For henne og mannen, Frank, har Bragernes me-
nighet blitt et viktig tilknytningspunkt i lokalmiljø-
et og et sted for fellesskap og samvær med andre 
mennesker.

- Når man er frivillig, får man jo et blikk ut over 
sin egen lille andedam. Det tror jeg er veldig viktig 
og ikke minst sunt, avslutter Signe.

Signe Abrahamsen fortjener en stor og varm takk for sin fan-
tastiske innsats for de yngste medlemmene i Bragernes menig-
het. 


