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BÆR HVERANDRES 
BYRDER!

I dette nummer av kir-
keposten har vi forsøkt 
å si noe om det å miste 
og sørge, og om hvordan 
vi tar avskjed ved livets 
slutt.  Det er både riktig 
og nødvendig at vi våger 
og snakke mer med hverandre om dette.

«Vær sterk min sjel i denne tid, når du har tungt å 
bære» - skriver Svein Ellingsen i en av sine salmer (nr 
478) i salmeboka. Og han fortsetter «Gi håpet rom i 
denne tid, hvor langt du enn er nede»

Det er mange ganger tungt å miste – det er ofte vondt 
å ta farvel. Vi trenger noen å dele sorgen, savnet, 
bekymringer og uro med.  Og vi trenger noen som vil 
lytte og dele de gode minnene vi bærer med oss!   

Til ettertanke «Bær byrdene for hverandre og oppfyll på de måten 
Kristi lov» sier apostelen Paulus i sitt brev til 
menigheten i Galatia.

Dette er en oppfordring til alle!  Om å bry seg 
– med familie, venner, nabo, arbeidskolleger, 
klassekamerater og andre som mister og sørger.  Et 
smil, et vennlig ord, noen minutter ved gjerdet, en 
blomst eller ferske rundstykker, et besøk, litt praktisk 
hjelp – det er så uendelig mange måter vi kan bære 
hverandres byrder på.  Vår største utfordring er at vi 
våger å ta kontakt – og ikke gå utenom.

Bær hverandres byrder!  Slik gir vi også rom for håpet 
– et håp, som for oss som kirke, er forankret i Jesu 
liv og ord.  Og det er nettopp Jesu ord til Maria, som 
sørget over at broren Lasarus var død, som er ordet vi 
(ofte) avslutter begravelser og bisettelser med: 

«Jeg er oppstandelsen og livet – den som tror på meg 
skal leve om han enn dør.  Og hver den som lever 
og tror på meg skal aldri i evighet dø».  Johannes 
evangeliet kap 11, 25-26

Lars Skagestad, sokneprest

Konfirmantleiren 2016 
Årets nye konfirmanter og ledere tilbrakte en innholds-
rik og solfylt uke på leir i Uvdal siste uke i skoleferien. 
Her ble vi bedre kjent med hverandre, kirken og hva vi 
tror på. 
 

Dagene gikk med til temasamlinger, kreativ mestring, 
måltider, kanopadling, leirkvelder, tur, påskevandring, 
litt soving (i alle fall for de fleste) og mye mer. Hver dag 
hadde sin rytme med tidebønner fire ganger om dagen. 
Vi har sunget mange salmer - både kjente og nye. 
Vi feiret også en kveldsmesse på leirstedet - med iko-
ner, lys og røkelse - og en høymesse i Uvdal stavkirke 
før vi reiste hjem til Drammen. Det er interessant å 
oppleve den åpenheten og interessen konfirmantene 
møter liturgi og salmer med, og hvor stor sans de har 
for mysteriet og tradisjonen. 
 

Søndag 28. august ble konfirmantene presentert i høy-
messen i Bragernes kirke, og dere vil møte dem ved 
flere anledninger gjennom året, blant annet som mi-
nistranter (medhjelpere) i høymessene og familiemes-
sene i kirken. 
 

Ta godt i mot konfirmantene våre og ta dem med i de-
res bønner gjennom året. 
 
Per Erik K. Brodal, konfirmantprest 
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«Den dag du gav oss 
      er til ende…»

– EN ARTIKKEL OM GRAVFERD I DEN NORSKE KIRKE

Døden og gravferd er tema vi sjelden snakker sammen 
om. Noen synes det er greit å snakke om det, mens an-
dre synes dette er vanskelig. I dette nummeret av Kir-
keposten handler noen av artiklene om disse temaene. 

Mange følelser melder seg i møte med død og grav-
ferd. De som står nærmest den som er gått bort må 
også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og 
økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant 
annet tas valg når det gjelder seremoni, gravferdsform 
og hvor det skal finne sted. Hva ønsket avdøde selv? 
Kanskje er ikke dette noe man har snakket sammen 
om. Vi håper dette nummeret av Kirkeposten kan være 
en hjelp til refleksjon og samtale, og kanskje også kon-
kret hjelp når man en dag står ansvarlig for en grav-
ferd.

Hvem har ansvar for gravferden?
Gravferdsloven sier at det kun er én person som er an-
svarlig for gravferden. I de fleste tilfeller er det naturlig 
at de nærmeste pårørende i fellesskap tar de valgene 
som skal tas, men om det skulle være uenighet, er det 
den som etter loven er juridisk ansvarlig som bestem-
mer.

Alle som er over 18 år kan skriftlig fastsette hvem som 
skal ha rett til å sørge for gravferden. Finnes ikke noen 
slik erklæring, er det de etterlatte i følgende rekke-
følge som har rett til å sørge for gravferden: ektefelle, 
barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søs-
kens barn og foreldres søsken. Samboer kan likestilles 
med ektefelle. Etterlatte kan gi avkall på retten til å 
sørge for gravferden. Dersom det ikke er noen etter-
latte dom sørger for gravferden, tar kommunen dette 
ansvaret. Slik sikres det også at alle mennesker får en 
verdig avslutning.

Begravelse eller bisettelse?
Spørsmålet om avdøde skal gravlegges i kiste på kir-
kegården (begravelse) eller kremeres og urnen settes 
ned på kirkegården (bisettelse) er en av de avgjørelse-
ne de etterlatte må ta. Da kan det være greit å vite hva 
avdøde selv tenkte om dette. Dette er et spørsmål det 
ofte er mye følelser knyttet til.

I Norge er disse gravferdsformene sidestilt og skal det 
være like muligheter til å velge blant disse to alterna-
tivene. Det betyr at kommunen er pliktig å stille til rå-
dighet nok plass både til kistegraver og urnegraver.

Bragernes kirke – i glede og sorg
Bragernes kirke er et rom for alle anledninger. Her 
feirer vi livet i takknemlighet og her samles vi i sorg 
ved livets slutt. Kirkerommet kan romme alle våre fø-
lelser og hele vårt liv. Kirkerommet er ikke et nøytralt 
og historieløst rom, men er et rom vevet inn i våre livs-
historier. Her har vi feiret dåp, konfirmasjon og bryllup, 
deltatt på gudstjenester og konserter.

Bragernes kirke er et godt sted å være når vi skal ta 
avskjed med en av våre nærmeste, uavhengig av om vi 
velger begravelse eller bisettelse. Det er også et rom 
som egner seg godt uavhengig av hvor mange som del-
tar på seremonien. Kirken er ikke et rom som kun kan 
brukes når det forventes mange deltakere.

Det er heller ikke slik at kapellene ved krematoriet må 
benyttes når man skal ha bisettelse og kremasjon. Kir-
ken er godt egnet også da.
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Dersom man er medlem av Den norske kirke, koster 
det ikke noe å ha gravferden i Bragernes kirke. Det 
koster heller ikke noe for kirketjener, kantor og prest. 
Dette er Den norske kirkes siste tjeneste for sine med-
lemmer. Ønsker man å benytte kapellene ved kremato-
riet koster dette kr. 3.115,-.

Skal seremonien være åpen eller finne sted i stillhet?
En gravferd er i utgangspunktet en åpen og offentlig 
handling og ikke en privat seremoni. Det er fint at alle 
som på ulike måter kjente avdøde får mulighet til å ta 
farvel. Noen ganger er det av ulike årsaker ønske om 
at bare de aller nærmeste deltar og at det i etterkant 
annonseres at gravferden har funnet sted i stillhet. 
Dette er noe som i utgangspunktet bare bør skje unn-
taksvis. Ta gjerne kontakt med presten før det tas en 
avgjørelse om at det skal finne sted i stillhet.

Å være delaktig ved livets slutt
En begravelse eller bisettelse gir rom for involvering 
og deltakelse. Utover at de nærmeste – i samråd med 
kantor og prest – velger salmer og eventuelle mu-
sikkstykker eller sanger som fremføres av solist, kan 
en bidra på flere måter.

Det er for eksempel fint når en eller to fra familie eller 
vennekrets deler ut program eller salmebok ved inn-
gangen.

De pårørende kan også selv utforme minneordet, som 
de enten holder selv eller leses opp av presten. Det kan 
være lurt å tenke gjennom omfanget av minneordet, 
slik at det ikke blir for langt. Et minneord skal ikke 
være en fullstendig biografi, men er en fin måte å løfte 
frem sider ved avdøde og hendelser som har vært av 
betydning.

Det er også en mulig for de pårørende å lese sløyfene 
på blomstene som er gitt. Når det gjelder blomster, 
kan det også være et meningsfullt alternativ å velge 
at det kan gis en minnegave til et ideelt formål. Både 
prest og begravelsesbyrå kan være behjelpelig med å 
finne gode formål. Dette må da gjerne nevnes i døds-
annonsen. 

Kirkens gravferdsrituale
I gravferden tar vi farvel med den døde. Vi takker for li-
vet, overlater den døde til Gud og løfter frem håpet om 
og troen på oppstandelsen og det evige liv. Alle disse 
elementene gjenspeiles i gravferdsritualet.

Gravferdsritualet i Den norske kirke er en guds-
tjenestelig handling og består av musikk, salmer, min-
neord, bibeltekster, andakt og bønn. 

Salmer og musikk som benyttes i gravferden skal til-
passes gravferdens gudstjenestelige karakter. Se mer 
om musikken i en egen artikkel i denne utgaven av Kir-
keposten.

Eget gravsted eller minnelund?
Velger man begravelse må man velge å ha et eget 
gravsted, enten det er et familiegravsted eller et ny-
opprettet gravsted. Velger man bisettelse (kremasjon) 
kan man enten velge å ha et eget gravsted der urnen 
settes ned eller man kan velge en navnet (der et skilt 
med navnet settes på et felles monument) eller ano-
nym minnelund (uten navn). Kostnad knyttet til de ulike 
alternativene får man enten ved å kontakte Drammen 
kirkelige fellesråd (tl. 32 98 91 00) eller se på hjemme-
siden www.drammen.kirken.no.

Tiden etterpå
Som kirke ønsker vi å være tilstede for mennesker som 
har mistet noen også etter at gravferden er over. Vi er 
prester og diakoner som er tilgjengelig for samtale og 
vi kan formidle kontakt med sorggrupper som drives i 
Drammen, dersom det er ønskelig.

Mer informasjon
Ta gjerne kontakt med de ansatte (se kontaktinforma-
sjon i Kirkeposten) dersom du ønsker mer informasjon. 
Det ligger også en god del informasjon både på vår 
hjemmesiden www.bragerneskirke.no og Den norske 
kirkes hjemmeside www.kirken.no.
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Møte med sorgen
Det å miste et menneske man er glad i er en stor 
påkjenning, og en stor endring i livet. Det kan ta 
lang tid å bearbeide tapet, og å tilpasse seg end-
ringen. Det kan også gå lang tid før man igjen 
kjenner noen glede i livet. Sorg er ingen sykdom, 
men en helt naturlig reaksjon på det tapet man 
har opplevd. Men det er en vanskelig prosess!  

Det er naturlig at man 
blir veldig sliten, får 
dårlig matlyst, søvnpro-
blemer og konsentra-
sjonsvansker. Det kan 
være vanskelig å gå på 
jobb eller skole, og det 
kan være utfordrende å få 
gjort helt vanlige, daglig-
dagse ting. Følelsene kan 
skifte mellom dypt savn, 
sinne, lettelse, bitterhet, 
dårlig samvittighet og 
helt ubegrunnet selvbe-
breidelse. Mange kjenner 
også fysisk smerte, som 
hodepine, magesmerter eller andre plager. Sor-
gens mange reaksjoner kan gjerne utløses av helt 
uventede ting: En sang på radioen, en lukt som 
minner om din kjære, et uttrykk. 

Mange har skrevet bøker, sanger og dikt om hvor-
dan de kom seg gjennom sorgen, og vi kan lære 
mye av andre som har sørget før oss. Men det er 
ingen fasit på hvordan vi kan bearbeide en sorg. 
Hver person må finne sin vei, og jobbe seg gjen-
nom det. Etter hvert klarer man å veksle mellom å 
gi rom for sorgen, og å la livet gå videre.

Noen gir uttrykk for at sorgen er ensom. Det er 
som om venner og bekjente er redde for å si noe 
feil eller for å forstyrre, og derfor trekker seg 
unna. Hva er vi egentlig redde for? Tårer? Avvis-
ning? En enkemann sa til meg: «De trenger jo 
egentlig ikke å si så mye. Det holder at de er kom-
mer, så kan jeg snakke.» 

Kanskje vi alle må utfordre oss selv til å ta kontakt 
med de vi kjenner som er i sorg. Strekke ut en 
hånd. Gi en klem og si at vi synes det er trist det 
som har skjedd. «Jeg er her hvis du trenger meg!» 
Hvis de ikke orker, er det greit. Da vet de i hvert 
fall at vi tenker på dem. At vi er på laget deres. 

Ønsker du noen å snakke 
med?
Både diakonen og 
prestene i menigheten er 
tilgjengelige for samtaler. 
Du kan komme til konto-
ret eller vi kan komme til 
deg. Vi er også tilgjenge-
lig til faste tidspunkt hver 
uke i åpen kirke. Man 
trenger ikke å ha store 
eller spesielle problemer 
får å ha en samtale, og du 
bestemmer selv hva du 
vil snakke om.

Dersom du har ønske om 
å delta i en sorggruppe, kan du ta kontakt med 
«Sorg og omsorg» på Drammen Frivillighetssen-
tral på Landfalløya. Sorg og Omsorg tilbyr kontinu-
erlig sorggrupper, og tilbudet er gratis. Gruppene 
ledes av frivillige som selv har opplevd tap. Grup-
per består vanligvis av 4-6 deltakere som møtes 
en til to ganger i måneden. Sorg og Omsorg er et 
samarbeid mellom kirken, kommunen, sykehuset 
og Humanetisk forbund og omfatter både Dram-
men og nabokommunene. 

I sorggrupper møter man mennesker som har 
opplevd lignende tap som seg selv. Mennesker 
som kan kjenne seg igjen i din historie, og som 
forstår og anerkjenner dine reaksjoner og følelser.

Blomster til etterlatte før jul 
Den første julen uten sin kjære kan være vanskelig 
for mange. I fjor prøvde vi noe nytt: Vi delte ut en 
blomst til alle som hadde mistet sin ektefelle det 
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siste året. Dette ble tatt så godt imot at vi viderefører ordningen. Før jul kommer diakonen, presten eller 
en frivillig i menigheten hjem til deg som har mistet en ektefelle siden sist allehelgensdag, for å gi en 
blomst og med et ønske om en fredfull jul. Vi har også tid til en prat dersom du ønsker det.
Et kinesisk visdomsord har fulgt meg gjennom mange år som diakon. Jeg synes det sier noe fint om 
sorgen. 

Kinesisk visdomsord: 
Sorg er som en trekant som dreier rundt i hjertet 
med spisser som risper. 
Det gjør vondt, forferdelig vondt til trekantenes spisser er avslitt 
og det bare er en kule igjen, 
som glir rundt uten smerte. 
Sorg er en prosess som tar tid, men den tar slutt. 
Hvor lang prosessen er beror på hva vi har mistet, 
hvilke ressurser vi selv har og hvilken støtte 
vi mottar fra omgivelsene våre. 
 
Men når gleden over det du har hatt, 
overskygger savnet av det du har mistet, når du vet at du aldri ville 
unnvært det du har tapt, selv om du var klar over at du en gang kanskje 
måtte gi slipp på det,da er trekantens spisser avslitt og kulen blir en skatt, 
en perle i ditt hjerte.

Diakon Edel Gervin

BLOMSTER I SORGEN - Onsdag 2. november kl 18-20 

Ønsker du å lage en fin krans til Allehelgen? Bli med på kurs i kransebinding i  
Skoger kapell. Kursholdere fra Hageland Skoger vil demonstrere og hjelpe til.  
De stiller også med alt materiell. I løpet av kvelden blir det noen musikalske innslag og 
enkel bevertning. 

Kurset er åpent for alle og gratis, man betaler kun for materialene man benytter i  
kransen. 

Påmelding innen fredag 21.oktober til diakon Beate Schmidt:  
schmidt@drammen.kirken.no eller til kirkekontoret tlf. 32 98 91 00. Skyss ved behov.

Diakon Edel Gervin
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Kirken synger ofte og mye, og kirkehusene våre 
er alltid fylt av klang når vi samles der. Sangen 
stiger mot hvelvingen ved de store anledninger i 
livet, og det synges også ved mindre samlinger og 
ved hovedgudstjenestene. Musikken begeistrer, 
lovpriser klager og trøster.

 Ikke minst legger kirken vekt på musikk ved 
gravferd. Musikken er et viktig element når vi 
overgir våre kjære i Guds hender. Mange har gitt 
uttrykk for at nettopp musikken er viktig i disse 
sammenhengene: den bærer oss, trøster oss og 
hjelper oss til å rope til Gud i vår fortvilelse.

Den gir oss følelse av fellesskap.

Kirkemusikerne er alltid tilgjengelige for å gi 
råd om hva som kan fremføres av orgelmusikk, 
solosanger, solostykker og salmer. Kantorene gir 
også råd om solister som kan engasjeres.

Vi legger stor vekt på at musikken skal bidra til 
at begravelsen blir vakker og nær, og ikke minst 
derfor er det viktig med levende musikk som 
fremføres i rommet. Ferdiginnspilt musikk brukes 
derfor i utgangspunktet ikke.

Vi oppfordrer alle som drar omsorg for gravferd å 
ta kontakt ad musikken i gravferd. Kirkemusikerne 
er der nettopp for at kirkens medlemmer skal 
kunne benytte vår kompetanse.

En sa om musikken i en gravferd han hadde  
vært i: «Da Pie Jesu av Lloyd Webber lød i 
kirkerommet og sluttet med ordene Dona eis 
requiem, (gi dem evig hvile) var det en sterk 
opplevelse av trøst. Jeg kunne gå videre i livet».

Musikk i begravelser



8

September
Torsdag 1. september 
12.00 Middagsbønn

Fredag 2. september 
11.00 Hyggebingo i Café Album

Lørdag 3. september 
13.00 Orgelhalvtime ved Anders 
Eidsten Dahl. Musikk av Hindemith, 
Krenek og Valen. Fri entré.

Søndag 4. september – 16. søndag 
i treenighetstiden. Diakoniens dag
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Per 
Erik K. Brodal, kantor Jørn Fevang, 
diakon Edel Gervin. Søndagsskole. 
Gruppe fra Bragernes kantori.

Tirsdag 6. september 
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 7. september 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 8. september 
12.00 Middagsbønn

Fredag 9. september
Norge lengst mot nord» Knut A. 
Andersen forteller og viser bilder. 

Lørdag 10. september 
10.00 – 13.30: Orgelsafari i 
Drammen sentrum.  
kl. 09.50. Se egen notis for program 
13.00 Orgelhalvtime ved Inger-Lise 
Ulsrud. Musikk av Bach, Reger og 
improvisasjoner. Fri entré.
13.30 Servering av kaffe og kaker.

Søndag 11. september – 
17. søndag i treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Per 
Erik K. Brodal, kantor Bodil Viken. 
Søndagsskole. 

AKTIVITETSKALENDER
1. september – 30. november 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, annonser og 
abonnér gjerne på «Bragernes kirke- epost» som er et gratis, ukentlig nyhetsbrev. 

Påmelding: kirkeposten@drammen.kirken.no

Tirsdag 13. september 
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 14. september 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 15. september 
12.00 Middagsbønn

Fredag 16. september 
11.00 Hyggebingo i Café Album.
 
Lørdag 17. september 
13.00 Orgelhalvtime ved Halgeir 
Schiager. Presentasjon av CD-
platen: «God Save The King». 
Verkene på CD-en er variasjoner 
over kjente melodier skrevet av 
komponister som i dag stort sett 
er glemt, men som ble regnet 
som betydelige i sin samtid. 
Flere av verkene er førstegangs 
innspillinger. Fri entré.

Søndag 18. september – 
18. søndag i treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest 
Lars Skagestad, kantor Beate 
Strømme Fevang. Knut Erik 
Skarpaas og Agnar Holme fra 
Sjømannskirken medvirker. 
Søndagsskole.

14.00 – 15.00 Rolig klavertime ved 
Morten Golimo. Fri entré.

Mandag 19. september 
17.30 – 19.00 i Albumhagen: «Høst 
i hagen for store og små». Vi høster 
grønnsaker og koser oss med 
grønnsakssuppe.

Tirsdag 20. september 
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 21. september 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 22. september 
12.00 Middagsbønn

Fredag 23. september 
11.00 Formiddagstreff i Café Album. 
Mannekengoppvisning fra Chic 
Mote.

Lørdag 24. september 
19.00 Konsert med 
Cæciliaforeningen 
og St. Hallvards 
studentkor ledet av 
Steffen Kammler. 
Mirjam Shirin 
Kammler trio. 
Klassisk reportoar 
inkl. Mauersberger 
og Jennefeldt. 
Milad Amouzegar 
med ensemble 
spiller iransk musikk. Billetter kr. 
200 på www.drammensacred.no

Søndag 25. september – 
19. søndag i treenighetstiden
11.00 Familiemesse. Dåp. Prost 
Kjell Ivar Berger, kantor Anders 
Eidsten Dahl. Jentekoret. Beate 
Strømme Fevang, dirigent.

Tirsdag 27. september 
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 28. september 
08.15 Morgenbønn
18.00 I menighetshuset: Foredrag 
i fermentering av grønnsaker i 
anledning Øko-uka. Bragernes 
menighetshus

Torsdag 29. september 
12.00 Middagsbønn

Fredag 30. september 
11.00 Hyggebingo i Café Album.

Mirjam Kammler
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Oktober
Lørdag 1. oktober 
13.00 Orgelhalvtime med Guttorm 
Guleng. Musikk av Reger. Fri entré.
 
Søndag 2. oktober – 20. søndag 
treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest 
Lars Skagestad, kantor Anders 
Eidsten Dahl.
 
Tirsdag 4. oktober 
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 5. oktober 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 6. oktober 
12.00 Middagsbønn

Fredag 7. oktober 
11.00 Formiddagstreff i Café Album. 
Jazz fra gamle dager med Andreas 
Laursen Dreier, kontrabass, og 
Bjørn Vidar Solli, gitar.

Lørdag 8. oktober 
13.00 Orgelhalvtime 
ved Aare-Paul 
Lattik. Musikk  
av Bach, Süda og 
Guilmant.  
Fri entré.

Søndag 9. oktober –  
21. søndag i treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Prost Kjell 
Ivar Berger, kantor Jørn Fevang. 
Solist Sunniva Fevang.
 
Tirsdag 11. oktober 
12.00 Hverdagsmesse
18.30 Ørkenmesse etter koptisk-
ortodoks tradisjon. Røkelse, ikoner 
og nattverd. Biskop Bimen fra 
Naqada og Qus bispedømme i Egypt 
deltar. Innrøkning fra kl. 18.00

Onsdag 12. oktober 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 13. oktober 
12.00 Middagsbønn

Fredag 14. oktober 
11.00 Hyggebingo i Café Album.

Lørdag 15. oktober 
13.00 Orgelhalvtime ved Dagfinn 
Klausen. Fri entré.
18.00 Beethovens 9. symfoni. 
Konsert ved Drammen 
Symfoniorkester. Medvirkende 
Oslo Filharmoniske kor. Solister: 
Marit Sehl, Julia Gusek, Øystein 
Stensheim og Øystein Skre. 
Dirigent: Thomas Rimul. Billetter: 
kr. 250 på ticket.no, kr. 300 ved 
inngangen. Barn under 12 år gratis.

Søndag 16. oktober – 22. søndag i 
treenighetstiden
11.00 Familiemesse. Dåp. 
Høsttakkefest. Utdeling av 
4-årsbok. Kapellan Per Erik K. 
Brodal, kantorene Jørn Fevang og 
Beate Strømme Fevang, Minores og 
Jenteaspirantkoret synger. Biskop 
Bimen fra den koptisk-ortodokse 
kirke i Egypt deltar.

14.00 – 15.00 Rolig klavertime ved 
Morten Golimo. Fri entré.

Tirsdag 18. oktober 
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 19. oktober 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 20. oktober 
12.00 Middagsbønn

Fredag 21. oktober 
11.00 Formiddagstreff i Café Album. 
Atle Sønstebø, fløyte, og Geir-Otto 
Nilsson, gitar, presenterer gamle 
og kjente melodier.

Lørdag 22. oktober 
13.00 Orgelhalvtime ved Marilyn 
Brattskar. Musikk av Bach, Ned 
Rorem, Louis Böelmann m.fl. 
Fri entré.

Søndag 23. oktober – 23. søndag i 
treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest 
Lars Skagestad, kantor Beate 
Strømme Fevang. Søndagsskole.
Gruppe fra Bragernes kantori.

Tirsdag 25. oktober 
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 26. oktober 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 27. oktober 
12.00 Middagsbønn

Fredag 28. oktober 
11.00 Hyggebingo i Café Album.

Lørdag 29. oktober 
13.00 Orgelhalvtime ved Otto Christian 
Odland. Musikk av Reger. Fri entré.

Søndag 30. oktober – 24. søndag i 
treenighetstiden.  Bots- og bønnedag
10.15 Skriftemålsgudstjeneste 
i kapellet i anledning Bots- og 
bønnedag. Kapellan Per Erik K. 
Brodal.
11.00 Høymesse. Dåp. Feiring av 
Sanitetsforeningens 120 års jubileum. 
Kapellan Per Erik K. Brodal, kantor 
Jørn Fevang. Gruppe fra Bragernes 
kantori. Sanitetsforeningen medvirker. 
Søndagsskole.

Mandag 31. oktober 
19.00 Salmekveld i Bragernes kirke. 
Misjonsutvalget. Korgruppe. Orgel/
flygel Jan Jørgen Skarre.

November
Tirsdag 1. november 
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 2. november 
08.15 Morgenbønn
10.00 – 17.00 Salgsmesse i Café 
Album. Kafé og salg av håndarbeid og 
lodd.

Torsdag 3. november 
12.00 Middagsbønn
10.00 – 14.00 Salgsmesse i Café 
Album. Kafé og salg av håndarbeid og 
lodd.

Lørdag 5. november 
13.00 Orgelhalvtime. Erling W. 
Aasgård spiller Regers koralfantasi 
over «Ein feste Burg ist unser Gott». 
Fri entré.

Søndag 6. november – 
25. søndag i treenighetstiden. 
Allehelgenssøndag
11.00 Høymesse. Dåp. Prost Kjell Ivar 
Berger, kapellan Per Erik K. Brodal, 
kantor Beate Strømme Fevang, diakon 
Edel Gervin. Kantoriet, dirigent Jørn 
Fevang. Søndagsskole.
 

Aare-Paul Lattik
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kl.19.00 Ung Allehelgenskonsert.
Bragernes kirkes ungdomskor, 
Tor Kessel, sang, Anne Stine  Dahl, 
cello, Anders Eidsten Dahl, orgel.
Dirigent Beate Strømme 
Fevang. Støttet av Buskerud 
begravelsesbyrå. Fri entre

Tirsdag 8. november 
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 9. november 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 10. november 
12.00 Middagsbønn

Fredag 11. november 
11.00 Formiddagstreff i Café Album. 
Torsdagsgutta fra Drammens 
Mannskor synger for oss.

Lørdag 12. november 
13.00 Orgelhalvtime. Sigurd Øgaard 
spiller Regers koralfantasi over 
«Wachet auf, ruft uns die Stimme». 
Fri entré.

Søndag 13. november – 26. søndag 
i treenighetstiden. De forfulgtes 
søndag
11.00 Familiemesse. Dåp. 
Sokneprest Lars Skagestad, kantor 
Anders Eidsten Dahl, Bragernes 
kirkes guttekor og dirigent Jørn 
Fevang.

Tirsdag 15. november 
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 16. november 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 17. november 
12.00 Middagsbønn
19.00 Konsert med Sølvguttene 
og Drammen symfoniorkester. 
Dirigent Fredrik Otterstad. Variert 
og vakkert program med fokus på 
Mendelssohn.

Fredag 18. november  
11.00 Hyggebingo i Café Album.

Lørdag 19. november 
13.00 Orgelhalvtime. Mariko Takei 
spiller Regers koralfantasi over 
«Wie schön leuchtet uns der 
Morgenstern». Fri entré.

Søndag 20. november – 27. søndag 
i treenighetstiden
11.00 Misjonsmesse. Dåp. 
Misjonsutvalget presenterer det 
nye misjonsprosjektet. Prost Kjell 
Ivar Berger, kantor Anders E. Dahl. 
Gruppe fra Bragernes kantori.
 
14.00 – 15.00 Rolig klavertime ved 
Morten Golimo. Fri entré.

Tirsdag 22. november 
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 23. november 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 24. november 
12.00 Middagsbønn

Fredag 25. november 
11.00 Formiddagstreff i Café 
Album. «Per Arne Faye forteller om 
Juleoratoriet av J. S. Bach.

Lørdag 26. november 
10.30 – 15.00 Julemarked i 
menighetshuset. Åpne dører fra 
kl. 10.30.

Søndag 27. november – 1. søndag i 
advent
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
Per Erik K. Brodal, kantorene 
Beate Strømme Fevang, Jørn 
Fevang og Anders Eidsten Dahl.
Solistensemblet. Søndagsskole.

16.30 Juleoratoriet for barn.
17.00 Åpning av julekrybben
19.00 Åpning av adventsfestivalen
J. S. Bachs Juleoratorium. 
Bragernes kantori, Bragernes 
kirkes ungdomskor, Guttekorets 
herrestemmer.
Dirigent Jørn Fevang

Tirsdag 29. november 
12.00 Hverdagsmesse
18.30 Ørkenmesse etter koptisk-
ortodoks tradisjon. Røkelse, ikoner 
og nattverd. Ansatte og frivillige i 
Den norske kirke. Innrøkning fra 
kl. 18.00

Onsdag 30. november 
08.15 Morgenbønn

ORGELSAFARI I DRAMMEN SENTRUM
Lørdag 10. september kl 10:00 – 13:30

MEDVIRKENDE: 
Leif Asle Hagen, guide, Svein Anders Aasen, kantor i Strømsø menighet, 
Anders Eidsten Dahl, kantor i Bragernes menighet, Edel Merete Gervin, 
diakon i Bragernes menighet, Kristin Økseter, koordinator for «Åpen 
kirke» i Bragernes

Kl 09:50 oppmøte ved Strømsø kirke

Kl 10:00 Orientering om Strømsø kirke, Aasen orienterer om orgelet, 
kort konsert. 

Kl 10:30 Avgang til fots retning Strømsgodset kirke. Leif guider på et 
par punkter på veien.

Kl 11:00 Orientering om Strømsgodset kirke, Dahl orienterer kort om 
orgelet, kort konsert. 

Kl 11:30 Avgang Strømsgodset retning Drammen krematorium, store 
sal. Hagen guider underveis.

Kl 11:50 Orientering om krematoriet, Dahl orienterer om orgelet, kort 
konsert. 

Kl 12:30 Lett bevertning ved Bragernes kirke. 

Kl 13:00 Orgelhalvtime ved Inger-Lise Ulsrud. Musikk av Bach, Reger 
og improvisasjoner. Fri entré.

KL 13:30 Servering av kaffe og kaker
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Albumhagen
Jeg stikker nesa ned i la-
vendelen og snuser inn. 
For en fantastisk lukt! 
Oreganoen blomstrer 
også vakkert nå! Noen 
humler surrer fra blomst 
til blomst, og ser ut til å 
kose seg. Der ser jeg en 
stor squash som er klar 
for høsting, jeg tar den for-
siktig av for å gi den til kokken sammen med noen 
røde tomater fra drivhuset, en liten agurk og litt ny-
plukket persille. «Her er ferske råvarer fra hagen», 
sier jeg begeistret inn vinduet til Café Album, og 
Per Kristian kommer ut for å ta imot. Før jeg går til-
bake til kontoret, tar jeg med meg noen bunter løp-
stikke, oregano og mynte, som jeg skal henge opp 
til tørk. De blir fine å ha utover vinteren. Kanskje 
noe av det kan selges på julemarkedet? 

«HØST I HAGEN FOR STORE OG SMÅ» 
Mandag 19.september ønsker vi små og store vel-
kommen til en lærerik ettermiddag i Albumhagen! 
Vi skal høste grønnsaker og urter fra hagen, og 
varme oss på økologisk grønnsakssuppe. Vi skal 
også lære om hva som skjer med grønnsaker, 
planter, jord og små dyr når det blir frost og vinter. 
Ta gjerne med deg en grønnsak du har dyrket selv. 
I «fortellerhjørnet» deler vi erfaringer fra dyr-
kingen. Husk å ta med varme klær. Vi unner oss 
et lite værforbehold denne dagen, dersom det er 
voldsomt regnvær, avlyser vi arrangementet. Den-

ne kvelden arrangerer vi sammen med Konnerud 
Hagelag og Brede Holst.

FOREDRAG OM FERMENTERING
En kjent utfordring i kjøkkenhagen er å bevare og 
konservere avlingen, slik at den kan nytes hele 
vinteren. Denne høsten vil vi lære mer om fermen-
tering.  

Fermentering er en gammel metode for konser-
vering av mat som har kommet frem i lyset igjen 
de siste årene. Gjennom denne teknikken oppnår 
maten høy holdbarhet og det dannes sunne pro-
biotiske bakterier som gjør godt for magen. Ons-
dag 28.septembe byr vi på et foredrag om fermen-
tering av grønnsaker i samarbeid med Buskerud 
Sopp- og nyttevekstforening i anledning ØKOUKA.

ØKOUKA  
ØKOUKA går av sta-
belen uke 39. Dette 
er en feiring av norsk 
økologisk mat og for-
midler både råvarer, 
kunnskap og inspira-
sjon. Bragernes menighet deltar stolt i ØKOUKA 
for tredje år på rad. Vår økologiske kjøkkenhage 
har blitt en arena for kunnskapsformidling innen 
økologisk dyrking. I tillegg til kurs om fermente-
ring inviterer vi til åpen hage hele ØKOUKA. Café 
Album byr også på noen økologiske godbiter den-
ne uka. Hva med å nyte en økologisk eplekake og 
nytraktet kaffe ute i hagen, akkompagnert av la-
vendelduft og summende insekter? Velkommen!

Døpte
01.5.2016 Oliver Kvam
01.5.2016 Caroline Lin Kleverud
08.5.2016 Theo Børnick-Tråsdahl
15.5.2016 Adrian Lundby Mathisen
22.5.2016 Martine Langeland Moldvær
22.5.2016 Arn Månsson
22.5.2016 Iben Marie Henrud Schou
29.5.2016 Hedda Olaisen
29.5.2016 Sofie Olstad
29.5.2016 Evie Alvilde Grønningen Holthe
05.6.2016  Mathias Mykebust Frantzen  

(Elvebredden Bragernes)
05.6.2016 Mille Jacobsen (Nedre Eiker kirke)
12.6.2016 Sondre Petersborg Nordahl
12.6.2016 Oliver Rosenvinge Anderssen
12.6.2016 Ea Otilie Nålby Sandberg
19.6.2016 Hedda Skar Jørgensen
19.6.2016 Elliot Volden Stormo
19.6.2016 Elsa Volden Stormo

10.7.2016 Håkon Kroken
17.7.2016 Kaja Eriksrud Lie
24.7.2016  Christoffer Trondhjem Skoglund (Kanebogen kirke, 

Harstad)

Vigde
14.5.2016 Andrea Liv Lagos og Rune Beheim
28.5.2016 Annicken Valseth og Morten Nino Mercader Dahl
04.6.2016 Benedicte Hagen Spydevold og Svein Flater
11.6.2016 Jenny Marianne Hoff og Trond Øyvind Eriksen
11.6.2016 Anniken Andersen og Geir Håvard Myhre
18.6.2016 Stine Rønsholm Erichsen og Marius Iversen
24.6.2016 Monika Strøm og Petter Sørlie
25.6.2016 Marte Sæthre Berg og Petter Grahl-Jacobsen
02.7.2016 Lisell Ulrichsen og Pål Gjemmestad
02.7.2016 Cecilie Kristine Bing og Jon Arne Skarra
16.7.2016 Miriam Fuglesang Enersen og André Sundvoll
16.7.2016 Victoria Aksberg og Øystein Enersen Pedersen
26.7.2016 Christina Danielsen og Jan Erik Persvang Schelander
29.7.2016 Jannicke Døvre og Erlend Bjørndalen Eikrem
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NyTT fra menighetsrådet

Det har vært noen sommerstille måneder for Menighets-
rådets medlemmer, etter en hektisk innspurt før sommer-
ferien, men Menighetsrådet rakk allikevel å få plass en del  
viktige vedtak, som det blir spennende å følge opp utover 
høsten.

I løpet av vårhalvåret har det har vært en gjennomgang av 
styrer og utvalg, og før sommerferien rakk vi å få på plass 
de siste medlemmene og representantene til disse. Samti-
dig har vi også hatt en gjennomgang og oppdatering av man-
datene til de forskjellige styrene og utvalgene. De enkelte 
styrene og utvalgene er viktig for utførelsene av Menighets-
rådets mandat og virkeområde, og vi ser derfor frem med 
stor glede til å fortsette det gode samarbeidet med alle de 
fantastiske støttespillerne som har takket ja til å stille opp 
og gi av sin egen tid!

Før sommeren kom det tilsagn fra Riksantikvaren at det var 
bevilget midler til konservering av altertavlen i Bragernes 
Kirke.  Konserveringen vil skje i løpet av høsten, og dette vil 
nok prege kirkerommet en del, men vi håper allikevel at det-
te vil være til minst mulig sjenanse, når altertavlen fjernes 
og erstattes med en midlertidig kopi eller annet alternativ.

Også en del liturgiske møbler og utstyr i kirkerommet, slik 
som lesepult, stake til dåpslys og annet, har fått seg en opp-
friskning med reparasjon av slitasje og et nytt strøk maling. 
Arbeidet er blitt utført på frivillig basis av Arne Haugseth 
som også er mannen som for en del år tilbake laget disse 
mange av disse gjenstandene. 
 
Menighetsrådet gleder seg nå til å ta fatt på oppgavene igjen 
etter sommeren.  Det blir mange fine gudstjenester i høst, 
med deltakelse fra ulike organisa-
sjoner. En av disse er søndag 18. 
september, hvor vi får besøk av 
Sjømannskirken og det blir selv-
sagt kirkekaffe med vafler etterpå!  
Av andre aktiviteter vi ønsker å 
nevne, er den tradisjonelle kirke-
kaffen på Allehelgens-søndagen, 
samt Julemarkedet som finner 
sted lørdag 26. november i Menig-
hetshuset.  Håper derfor at vi vil 
se dere på flere av de mange plan-
lagte aktivitetene i menigheten 
utover høsten!

NYTT MISJONSPROSJEKT!
Misjon - det er å bringe evangeliet om Jesus Kristus videre; 
med ord - men også ved å gi mat i sultne mager og gi varme 
til de som fryser. Ved å tørke noen tårer og tenne lys i en 
mørk verden. Vi kan skrive og snakke, men vi trenger også 
villige føtter og hender. Det er mye å gjøre, og vi trenger at 
hele menigheten stiller opp om dette. Med ord, føtter, hen-
der - og med sang, kan vi gjøre dette sammen! Dette er hele 
menighetens prosjekt. 

Det nye misjonsprosjektet for Bragernes er menighetsplan-
ting i Estland. Vi vil støtte opp om to menigheter utenfor ho-
vedstaden Tallin: St. Thomas menighet i byen Saku, og Maria 
Magdalena menighet i byen Mustamae. Begge menighetene 
er tilknyttet Den Estiske Lutherske kirke.

Misjonsprosjektet blir i samarbeid med Det Norske Misjons-
selskap. NMS 

Misjonsavtalen undertegnes i kirken søndag 25. september. 
Etterpå arrangerer misjonsutvalget en stor kirkekaffe i me-
nighetshuset. Der kommer det mer informasjon om prosjek-
tet. Vi ønsker alle hjertelig velkommen dit! Reidun Andersen 
Weberg vil være der på vegne av NMS.

Misjonsutvalget består nå av disse fire: Elin Stubberud, 
Vigdis Halden, Morten Løberg Strand og Anne Grethe Julie 
Finstad.

Med vennlig hilsen fra
Anne Grethe Julie Finstad
Leder av misjonsutvalget.
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De tre jentekorene var på flotte korturer dette året også. Først ut var jenteaspirant-
koret som dro til  Elverum og  Tusenfryd, mens  jentekoret dro til København. Der 
sang  jentene  konsert sammen med Det danske Pigekor . Selvsagt besøkte vi og Ti-
voliet. Flotte opplevelser både sosialt og  musikalsk.

Til slutt reiste ungdomskoret til Wien. Her kan du lese en liten reiseskildring fra 
 Jannicke Døvre.

Tirsdag 21. juni satt ungdomskoret seg på flyet til Wien. Vi var 18 jenter og 5 voksne som 
reiste nedover. På kvelden spiste vi middag, og ble litt bedre kjent i området ved hotellet 
og med hverandre. På onsdag sang vi konsert i vakre Stephansdomen. Publikummere 
var det nok av, og de var mektig imponert over de unge jentene fra Norge. For jentene 
var det en stor opplevelse å synge i en så stor og flott katedral, til tross for at det ble 
varmt i kappene med godt over 30 grader ute. Etter konserten ble det lunsj og shopping 
før turen gikk til «Haus der Musik», et interaktivt musikkmuseum. Her fikk vi prøvd ut 
mange ulike musikalske sider, lest oss opp på musikkhistorie og noen prøvde seg 
til og med som dirigenter. På kvelden spiste vi middag på Griechengasse, en velkjent 
restaurant hvor alle de store komponistene har spist og signert autografer på veggene. 

Neste dag hadde vi en rolig morgen før det etter lunsj var klart for øvelse og konsert 
i Peterskirche. Vi var så heldige å ha med Eivind Berg på orgel begge dagene. Både 
øvelsen og konserten var godt besøkt, og jentene overgikk seg selv i fremførelsen. Bent 
Møller som var på ferie i Wien var trofast publikummer og fotograf både her og dagen 
før. Han var også med på vinnerlaget i quizen på kvelden. Denne dagen fikk vi god tid til 
avslapping og fritid, noe som var fint ettersom det var sol og varmt. Litt penger ble også 
brukt i Wien sine velfylte handlegater. På kvelden spiste vi på hotellet og hadde quiz. 

Den siste dagen hadde vi en guidet busstur rundt i Wien som ble avsluttet med en rund-
tur på vakre Schönbrunn. Dette var den varmeste dagen, men jentene holdt motet oppe 
og sang konsert på trappen utenfor slottet i stekende sol og heldigvis litt vind. Mange 
mennesker stoppet  opp og ble imponert over sangen. Det var moro. En gruppe fra Sør-
Korea var spesielt imponert over musikken. Etterpå spiste vi i den vakre hagen, før vi 
reiste tilbake til sentrum for en siste handletur.  Det var en sliten, men glad gjeng som 
landet på Gardermoen sent fredag kveld.

Guttekorguttene  
feiret i år St. Hans med tur 
til Riga. 23. juni reiste i alt 34 
personer; gutter, voksensan-
gere og foreldre til denne 
vakre byen. Guttene fikk opp-
leve milelange badestrender 
i sommervarme dager med 
over 30 grader, god mat, St. 
Hansfeiring langs elvebred-
den og vandring i byen. Koret 
fikk også se bydeler som stod 
urestaurerte fra Sovjettiden; 
et gløtt inn i fortiden.

Koret sang en stor konsert i vakre Old St. Gertruds kirke. Denne kirken minnet om 
Bragernes i størrelse, og det var mange tilhørere. Fiolinisten Per Kristian Skalstad 
var ”som vanlig” med når guttekoret er på tur. For koret er det et ekstra løft å få 
jobbe sammen med han og med kantor Anders Eidsten Dahl. Søndagen sang gut-
tekoret høymesse i Riga dom. Høyt oppe på orgelgalleriet i denne kjempestore kir-
ken med enorm akustikk klang guttestemmene fra Drammen fantastisk. En ekstra 
opplevelse var det å høre Per Kristian og Anders spille Grieg under nattverdhand-
lingen. Anders spilte på et av Europas største orgler. Sangpedagog Marija Pavlovic 
var også med på turen. Hun har blitt en viktig person for guttekoret det siste året.

Etter tre dager vendte guttene nesen mot Norge og sommerferie. Rigaturen gir 
oss inspirasjon til å ta fatt på nye oppgaver i guttekoret når høsten kommer. Gutte-
korsang gir store opplevelser.

Bragernes kirkes jente,- og 
ungdomskor besøker  
”Sound of music”.
–  Opplev kor og solister i ny og spen-

nende setting.
– Band under ledelse av Trond Nilsen
– Regissør: Lene Johansen Kløvstad
– Dirigent: Beate Strømme Fevang

Forestillinger Drammens teater, 
 Studioscenen lørdag 15. oktober  
kl 15.30 og 18.00.
Billetter kr. 200,- og 150,-.

Vårens korturer for jentekorene
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Engene 22, 3012 Drammen
Tlf.: 32 83 88 90

Kontakt våre erfarne 
eiendomsmeglere!

Tlf. 32 21 96 00
Eiendomsmegler Dahl AS
Besøksadresse: 
Erik Børresens allé 9, 
3015 DRAMMEN
Sentralbord: 32 21 96 00 
Fax: 32 21 96 01
Se våre internettsider: 
www.dahlas.no

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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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



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



AV PROST KJELL IVAR BERGER

Middag kl.22.30? Det stemte. Høytidelig invitert til en 
middag hos en muslimsk familie som skulle feire av-
slutningen på dagens faste (iftar-måltidet) – og gjerne 
ville ha gjester. Og da kunne man selvsagt ikke spise 
før det var lov. Så da ble det 22.30. 28.juni 2016.

Det jeg ikke visste, var at huset hadde tatt imot den 
mest betydningsfulle Imam for palestinerne i Jeru-
salem (som også viste seg å være professor i religi-
onshistorie), samt Erkebiskop Theodosios, «Atallah 
Hanna», den gresk-ortodokse leder for patriarkatet i 
Jerusalem. Tidligere talsmann for PLO i Norge, Omar 
Sabri Kitmitto, var også invitert og flankerte erkebisko-
pen på venstre side. Rundt oss svirret velvillige tjenere, 
som viste seg å være verten Nassers sønner, mens 
kone og ungdommelige døtre regjerte kjøkkenet og 
hadde stelt til de utroligste retter med lam, kylling, ris, 
linsesuppe, salater, sauser, brød og dadler. Folk kom 
og gikk, fylte huset og magen og dro igjen mens vi satt 
og nøt en smakfull og rikholdig meny med god tid. Jeg 
trengte ikke mer mat på to dager. Det var første gang 
jeg spiste iftar.

Men måltidet innholdt så mye mer enn mat. Her var 
det åndelig forbrødring av kristne og muslimer. Vi holdt 
taler, fortalte historier og utvekslet vennskapelige 
setninger. Omfavnelser og fotografering var viktige 
ingredienser. Jeg vendte hjem til Drammen midt på 
natten med både glede og smerte. Svært mett av mat. 
Men mer beriket av gjestfrihet, vennskap, åpenhet og 
forventning om solidaritet med palestinernes fortvilte 
situasjon i Midt-Østen. Historien var en tragedie. Men.

De er ikke et duknakket folk. De har møtt på ydmykel-
ser i fleng fra 1947 og til i dag. Krigene og murene har 
forsøkt å knekke dem, gang på gang. Men de holder 
fast på stoltheten og håpet. Kristne og muslimer, alle 
palestinere, står sammen i dette trassige håpet om 
at rettferdigheten vil seire – en dag. De er våre brødre 
og søstre. De har tatt vare på stedene Jesus levde og 
døde. De har holdt gudstjenester i sine små og store 
kirker helt til nå. Nå er de under press. Nå står de at-
ter en gang med ryggen mot veggen ...eller skal vi si 
muren, skammens mur som staten Israel nå deler opp 
landet med. Noen ønsker et araberfritt Israel. En full-
stendig forflytting av store folkegrupper. Igjen. Knesset 

fatter stadig nye lover 
som reduserer handle-
frihet og rettferdighet.

Vi hadde fem år med urett 
og lovløshet her i landet. Det 
er blitt prentet inn i oss som noe 
vi ikke skal glemme, ikke kan glemme. Det er 70 siden 
vi kjente det i fem år. De har kjent uretten i snart 70 år, 
og  erfarer den fortsatt hver dag. Skal vi da stille krav 
om at de skal glemme, tilgi og forsone – uten å få en 
eneste beklagelse? Bare nye kuler, nye bomber og nye 
murer. 

Noen tviholder på at jødene er Guds utvalgte og har 
rett til landet, slik jeg selv lærte av min bibeltro beste-
far. Men hvor i all verden står det at de dermed har rett 
til å undertrykke, drepe og kontrollere sine medborge-
re? Eller at de skal ha landet alene? 

Middag med Jerusalem med både ettersmak og etter-
tanke. Det var det det ble. Jeg tygger ennå.

MIDDAG MED JERUSALEM 

Vil du være frivillig?
«Etter skoletid» er et ukentlig tilbud om leksehjelp for barn 
fra 4. til 7. klasse. Tilbudet holdes på Bragernes menig-
hetshus, og starter opp onsdag 31. august. Det starter 
kl. 13:15 og holder på til 15:30. Stadig flere barn 
kommer, og i vårsemesteret var det godt over 
30 barn til stedet.

Vi trenger derfor både flere ”matfikse-
re” og leksehjelpere! En ”matfikser” må 
møte opp ca. kl. 12 da maten må gjøres 
ferdig før barna kommer, mens leksehjelper-
ne kan møte omtrent samtidig med barna. 

Interessert? Kontakt menighetspedagog Eva Brekke 
Voss, mob.: 911 82 798, e-mail: voss@drammen.kirken.no 
for flere opplysninger.

Sokneprest Lars Skagestad har fått innvilget 
studie permisjon for å ta arbeidsveilederutdanning 
på deltid de neste tre årene.  Første del starter i 
høst og han vil være delvis fraværende i 4 uker i 
perioden 10.oktober til 6.november.  Det vil bli satt 
inn vikar til enkelttjenester.


