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Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl

O helga natt
Det var nesten som et eventyr, det jeg opplevde før jul 
i fjor. Som en del av bispevisitasen i Hallingdal besøk-
te vi kunstnertunet i Leveld, og fikk være med på en 
kunstutstilling av en annen verden. Under ettermidda-
gens blå time ble vi tatt med på en utendørs utstilling 
der tekster av Jens Bjørneboe var malt på slitne låve-
vegger oppover i bygda. Det snødde lett, og vi stanset 
der det var tekster å se. Og så, den siste gråslitte ut-
husveggen mens det snødde tettere. Vi stoppet, gikk ut, 
og tok av oss lua mens vi leste: «Natten i natt er hellig/
Noe skal skje/Det som kommer fra himmelen/er ikke 
bare sne».

Vi ble beveget, stille, og leste videre mens vi satte oss 
inn i bilen: «Natten i natt er hellig/Noen skal fødes i 
natt./Vår mørke, kjølige klode/er ikke helt forlatt».

Mens eventyrene alltid begynner med setningen «Det 
var en gang», opplevde vi noe helt annerledes. Som 
om det også var malt: «Det skjedde i dag!» Akkurat så 
nært og uvirkelig. Julen ble virkelig.

På vei hjemover, etter endt visitas, var jeg både tanke-
full og takkefull. Med ett lød det fra P2: «O helga natt» 
med Jussi Bjørlings fremføring:  

«O helga natt!  
O helga stund for världen, 
då Gudamänniskan til  jorden steg ned! 
För att försona världens brott og synder, 
för oss han dødens smärta led. 
Och hoppets stråle går igjennom världen, 
och ljuset skimrar över land och hav. 
Folk! Fall nu neder och hälsa glatt din frihet. 
O helga natt, du frälsning åt oss gav.»

Tankefull og takkefull kjørte jeg hjemover etter å ha 
fått et møte med julens hemmelighet, Jesus som sann 
Gud og sant menneske. Dette avgjørende orienterings-
punktet i den kristne tro som handler om himmel og 
jord, om Gud og mennesket. Dette som profeten Jesaja 
skildret i sin natt mens han så mot lyset: 

«I det høye og hellige bor jeg 
og hos den som er knust 

og nedbøyd i ånden. 
Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv 
og gjøre de knustes hjerter levende»  

(Jes 57, 15)

La Gud komme til deg! Velsignet jul!

Mange hadde tatt veien til Bragernes kirke for å delta 
på  koptisk ortodoks-inspirert ørkenmesse og lytte til 
biskop  Biemen fra Naqada og Qus bispedømme i Egypt. 
 Biskopen kunne fortelle om situasjonen for kirken i 
Egypt og det  arbeidet kirken der driver. 

Onsdag møtte biskop Biemen barna i Bragernes kirkes 
 Minores og prestene i Drammen.  

På lørdag  reiste 
 biskopen til  Sverige, 
men hans reise følge 
 Ayman og Malak del-
tok på søndagens 
familiemesse i 
Bragernes kirke.
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Lever din blåresept her og 
få varene gratis hjemkjørt!
•  Stomi
•  Ufrivillig vannlating
•  Kateter
•  Brystproteser
•  Diabetes
•  Ernæring
•  Sårutstyr
•  Kompresjonsstrømper
•  Støttebandasjer
•  Hudpleie
•  Sko

Tlf: 32 80 80 80
Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen
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Den første Adventsfestivalen ble holdt i 1994. Festivalen har 
siden blitt et begrep i vintermørket, som et  håpets tegn fram 
mot jul.

Festivalen har et rikholdig program med messer, 
 tide bønner, konserter og mye mer helt fra 1. søndag i advent 
og fram til julaften. 

I år er festivalen helt spesiell i og med at det skal  åpnes en 
stor julekrybbe etter spansk mønster utenfor kirken. Mot-
toet for årets festival er: Nå møtes jord og himmel i barnet, 
lagt på strå! I aktivitetskalenderen i dette nummeret av 
Kirkeposten finnes hele festivalens program for de program-
postene som skjer i  Bragernes. 

Hele festivalprogrammet finnes på www.adventsfestivalen.no

Bachs Juleoratorium som åpning
I år er det Johann Sebastian Bachs mektige  Juleoratorium 
som åpner festivalen 27. november,  
1. søndag i advent, kl. 19.00. Og ikke nok med det:  Tidligere 
på ettermiddagen holdes en egen forestilling med dette ver-
ket tilrettelagt for barn. Deretter åpnes Julekrybben, før den 
store åpningskonserten senere på kvelden.  Det er Brager-
nes kantori, Bragernes kirkes ungdomskor og herrestem-
mer fra Bragernes kirkes guttekor sammen med orkester 
og solister som  framfører  musikken. 

Vi ønsker alle velkommen til en innholdsrik festival der vi 
venter på Jesu komme: i barnet, lagt på strå!

Adventsfestivalen 2016
Nå møtes jord og himmel i barnet, lagt på strå!

Engelsk tradisjon fyller 50 år!
13. desember er det nok en gang duket for 
en årlig juletradisjon. Da går Carol Service av 
 stabelen, for 50. gang. 

Kaye Westeng er en av ildsjelene bak Carol 
 Service. Hun gleder seg.

- Jeg ser alltid fram til denne tradisjonen. Da 
kommer julestemningen og julegleden for meg. 
Men til neste år må jeg nok overlate stafettpinnen 
til noen andre. 50 år som «arrangør» – med god 
hjelp - er vel i grunnen nok, smiler Kaye. 

 Den første anglikanske gudstjenesten her i 
Drammen ble holdt i kapellet i Bragernes kirke 
23. mars 1958. Det var en del briter som bodde i 
området, og helt fra 1960 til 1990-tallet  
ble det holdt jevnlige gudstjenester på 
engelsk i kapellet. Hovedmannen bak 
disse het Cecil Harper. Han var gift med 
en norsk kvinne, Hjørdis. 

Drammen Ladies Guild ble stiftet, og 
hadde sitt første offisielle møte 17. 
mars 1967.  Carol Service ble så arran-
gert for første gang 15. desember 1967, 
i kapellet på Betania ved Brakerøya. Det 
påfølgende året ble arrangørene invitert 
til å holde julemessen sin i Strømsø 
kirke, noe de satte stor pris på. Året 
etter håpet sokneprest Dahle at Carol 
Service kunne foregå i Bragernes kirke, 
og slik ble tradisjonen; annen hvert år i 
Strømsø og Bragernes kirke. I år er det 
Strømsø kirke som står for tur.

Carol Service har en spesiell plass I det 
spirituelle livet i Drammen. I overkant 
av 200 mennesker møter opp hvert år, 

og prestene i Bragernes og Strømsø er alltid 
representert og deltar i gudstjenesten. 

Så hjertelig velkommen til Carol Service tirs-
dag 13. desember kl. 19 i Strømsø kirke! I år 
lover Kaye at 50-årsjubileet skal markeres 
med noe ekstra godt på kirkekaffen. 

- Det er bare å glede seg, smiler Kaye, og 
legger til:

- Jeg ønsker alle leserne av Kirkeposten en 
riktig god jul og et velsignet nytt år! Dess-
uten vil vi damene i Drammen Ladies Guild 
takke Drammen prosti og den Anglikanske 
kirke for godt samarbeid gjennom mange år. 

Kaye Westeng gleder seg til årets markering av 
50-årsjubileet til Christmas Carol Service.
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Mange har et forhold til den tradisjonelle julekrybben 
med Maria, Josef og Jesusbarnet – sammen med en 
okse, et esel og noen sauer foruten noen hyrder og tre 
vise menn.  Denne julekrybben har sitt hovedmotiv fra 
det som hendte på selve juleaften.

I vår nye julekrybbe – så møter vi den store fortellingen 
som begynner med engelen Gabriel som besøker Ma-
ria og forteller henne at hun skal bli mor til Guds egen 
sønn. Derfra fortsetter fortellingen om Maria som be-
søker kusinen Elisabeth, om Josef som også får besøk 
av en engel, om reisen fra Nasaret til Betlehem, om 
det himmelske englekoret som overrasker forskrem-
te gjetere, om tre vise menn som har reist fra fjerne 
Østen for å finne en konge, om fødselen julenatt – og 
senere flukten til Egypt.
Alt dette og mer til får plass i den store julekrybben 
på ca. 48 kvm.  Her er de ulike hendelsene omkranset 
av fjell og hus – og hverdagsliv, med bakere, fiskere, 
snekkere, romerske soldater og egyptiske handels-
menn.  Det er mange store og små håndlagede figurer 
og mye spennende å se.

Julekrybben i Bragernes er inspirert av den spanske 
julekrybben som kalles Belén.  Noe tilsvarende vil man 
finne i flere søreuropeiske land nå i adventstiden.   Det 
som en gang startet med Frans av Assisi, (tidlig på 
1200 tallet) da han lagde den første kjente julekrybben, 
fyller nå kirketorg og katedraler i mange fasonger og 
størrelser.  Noen enkle – andre svært kunstneriske.  
Innholdet i vår krybbe er produsert av en spansk Belén 
fabrikk i Murcia, Spania. I midten av november vil to 
spanjoler hjelpe oss å sette den opp.
 
Men vi har også hatt god hjelp av lokale krefter til å 
bygge selve krybben. Elever ved Åssiden videregående 
skole har bygget «golvet». Glassmester Vestskog og 
seilmaker Høeg har sørget for at utstillingen tåler vær 
og vind.  Og mange har gitt en hjelpende hånd med å 
rigge og bære!  

Julekrybben er finansiert ved mange bidrag. Foruten 
Kirkerådet som er den største bidragsyteren, har føl-

gende gitt sine bidrag; OVF (Opplysningsvesents fond) 
Lyckes fond, Ebbes legat, Ødegård A/S, Andreassen 
Elektro, Viseguttkontoret Bragernes menighetsråd, 
samt overskudd fra Adventsfestivalen 2015.  En stor 
takk for alle bidrag!

Julekrybben ble offisielt åpnet 27.november av biskop 
Per Arne Dahl og Ambassaderåd Jorge Cabrera fra 
den Spanske ambassaden. Også varaordfører Yousef 
Gilani og barn fra menigheten var til stede. 

Vi har sendt ut invitasjoner til barnehager og skoler, og 
menigheter i Drammen, Eiker, Lier og Nord Jarlsberg 
prosti.  Vi håper at mange besøker Julekrybben og 
gleder seg over den!  Og kanskje blir det også litt ser-
vering av gløgg og pepperkaker – og et glødende bål å 
varme seg ved når dere tar turen.

Følg oss gjerne på facebook  … der kommer det 
regelmessig oppdateringer.C

Ny stor julekrybbe i Bragernes
Søndag 27.november – 1.søndag i advent – tennes ikke bare det første 

lyset i adventsstaken, men vi åpner også den store julekrybben for hele 
 Drammen og omegn.  Den vil stå ved Bragernes kirke og være tilgjengelig 

helt fram til første søndag i januar!

TEKST OG FOTO: LARS SKAGESTAD



Deler ut blomster før jul
I fjor prøvde vi noe nytt i førjulstiden, vi delte ut 
blomster til alle som hadde mistet en ektefelle i 
løpet av det siste året. Dette vil vi gjøre i år også. 
Det kan være veldig tungt å gå inn i julehøytiden 
alene, etter å ha mistet sin livsledsager. Derfor 
ønsker vi å gi en oppmuntring og et besøk fra 
kirken, med gode ønsker og en blomst. Vi har 
også tid til en prat dersom det er ønskelig.

Vi ringer før vi kommer, og avtaler et tidspunkt 
som passer. Det er selvsagt gratis å motta blom-
stene, og helt frivillig å ta mot både besøk og blomst. Det 
blir diakonen, prestene og frivillige som kommer rundt 
med blomster.

Mvh diakonen

Korene i Brager-
nes har hatt en flott 
 semesterstart  denne 
høsten og ser fram 
til lysmesser og kon-
serter i  adventstiden. 
Etter nyttår starter korene opp igjen og har noen ledige 
plasser i alle kor.

Kor er gøy! Kor gir musikalske oppleveler og nye venn-
skap og reiser på årlige turer i inn,- og utland. 

Nå kan DU bli en av de nye medlemmene.

Korene øver i Bragernes kirke:
Minores,  1. klassin-
ger og året under 
skolestart – onsdager 
kl.16.30–17.10

Jenteaspirantkoret,   
2. klasse – 4. klasse  
torsdager kl.17.00– 
18.00

Jentekoret, 5. klasse – 8. klasse 
torsdager kl.18.00–19.30

Ungdomskoret, 9. klasse – ca 20 
år – torsdager kl.19.30–21.30

Kontakt dirigent Beate 
 Strømme Fevang 905 67 055

Gutteaspirantkoret, 2. og 3. 
klasse, onsdager kl.17.00–17.45

Guttekoret, fom 4. klasse, 
 onsdager kl.17.30–18.45

Kantoriet, voksne, onsdager 
kl.19.00–21.15

Kontakt dirigent Jørn Fevang 
975 66 762
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Hva har skjedd siden sist …
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Den kjente musikalen The Sound of Music på studioscenen, 
Drammens teater lørdag 15. oktober ble en stor opplevelse. 
 Bragernes kirkes jentekor og ungdomskor sammen med 
band under ledelse av Trond Nilsen, hadde satt sammen en 
variert og fin forestilling. Lene K. Johansen fra Buskerud 
teater sto for regien og med Von Trapp barn fra jentekoret 
og Maria og nonner fra ungdomskoret, ble det en morsom og 
variert forestilling. Dirigent og musikalsk ansvarlig var kore-
nes dirigent, Beate Strømme Fevang. Foto: Einar Låker

Guttekoret har tilbrakt et fint og sosialt døgn på sportskapellet på Tverken. Det 
ble tid til både grilling på bål, quiz, gjemsel ute i mørket, en liten øvelse ... 

Mange kom for å feire høymesse med fire 
dåp, nattverd og markering av Drammen 
Sanitetsforenings 120-årsjubileum. I høy-
messen ble jubileet markert på flere måter, 
medlemmer fra Sanitetsforeningen deltok 
og det ble tatt opp et takkoffer til Sanitets-
foreningens arbeid for vanskeligstilte barn 
og unge i Drammen.
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Hva har skjedd siden sist … Mange tok veien til Bragernes kirke på Høsttakkefesten. 
Minores og Bragernes kirkes jenteaspirantkor 
sang vakkert, et lite barn ble døpt og en fin 
gjeng med fireåringer fikk utdelt ”Min kirke-
bok” og lærte bort sangen «Hvem har skapt alle 
blomstene» til dem som var tilstede. Kirken var 
vakkert pyntet med frukt og grønnsaker, som 
korbarna delte ut ved utgangen. Mange hadde 
også tatt med seg hermetikk og tørrvarer til mat-
utdelingen.

Konfirmantgjengen har vært på fortellerkveld i Bragernes 
 kirke. Her fikk de møte ulike fortellinger fra Kirkens historie  
– både i ord og toner.

Noen glimt fra Kantoriets tur til Leipzig.

Høymesse med sanitetsforeningen.
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November
Lørdag 26. november
10.30 - 15.00 Julemarked i 
menighetshuset.

Søndag 27. november 1. søndag i 
advent
11.00 Høymesse. Dåp. Nytt kirkeår! J. 
G. Rheinberger: Messe. Kapellan Per 
Erik K. Brodal, kantorene Jørn Fevang, 
Beate S. Fevang og Anders E. Dahl. 
Bragernes kirkes solistensemble, dir. 
Helge Harila.

16.30 Juleoratoriet for barn. Bachs 
Juleoratorium for barn. En fortelling 
med musikkutdrag. Bragernes kantori, 
ungdomskor og herrestemmer fra 
guttekoret, orkester, solister og 
skuespiller Hanne Brincker. Barn 
under 12 år fri entré, voksne kr. 100. 

17.15 Åpning av julekrybbe utenfor 
kirken. Varaordfører Yousuf Gilani, 
ambassaderåd Jorge Cabrera med 
familie, biskop Per Arne Dahl og 
sokneprest Lars Skagestad.

19.00 Adventsfestivalens 
åpningskonsert. J. S. Bach: 
Juleoratorium (kantatene 1-3). 
Bragernes kantori, ungdomskor 
og herrestemmer fra guttekoret. 
Sammensatt orkester. Tone Braaten, 
sopran, Anne-Carolyn Schlüter, alt, 
Vidar Helkås, tenor, Halvor Melien, 
bass, dir. Jørn Fevang. Bill. Kr. 300 på 
menighetskontoret og ved inngangen.

Se www.adventsfestivalen.no for hele 
festivalperioden.

Mandag 28. november
19.00 Drammen kirkeforum i 
menighetshuset. Dr. teol. Halvor 
Moxnes: «Ikke rase, klasse eller kjønn. 
Glimt fra nyere forskning i Det nye 
testamentet.» Sunniva Fevang sang. 
Enkel bevertning. Fri entré. 

AKTIVITETSKALENDER
26. november 2016 – 28. februar 2017

Kalenderen omfatter alle arrangementer som gjennomføres i Bragernes kirke, og av menigheten og som er 
åpne 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, oppslagstavler, avisannonser, Facebook, og 
abonnér gjerne på «Bragernes kirke-post», menighetens elektroniske nyhetsbrev som sendes ut hver uke. 

Påmelding: kirkeposten@drammen.kirken.no

Tirsdag 29. november
12.00 Hverdagsmesse. Orgelmusikk av 
Max Reger.

18.30 Ørkenmesse etter koptisk 
tradisjon.Nattverd, røkelse. Innrøkning 
kl. 18. Prostiets ansatte og frivillige.

Onsdag 30. november
08.15 Morgenbønn i kapellet

08.30 Skolegudstjeneste for Børresen 
skole

21.00 i St. Laurentius katolske kirke. 
Tidebønn før natten. Medlemmer av 
Bragernes kantori.

Desember
Torsdag 1. desember 
12.00 Middagsbønn

19.00 Konsert i regi av Kirkens 
bymisjon på verdens Aidsdag. Fri entré.

Fredag 2. desember
11.00 Hyggebingo i Café Album

18.00 Jul Anno 1600. Ensemble 
Freithoff: Caroline E. Dahl, Helen Wold, 
Vegard Lund og Daniel Sæther. 
Bill. kr. 150.

Lørdag 3. desember
19.00 Sanger ved årets slutt. 
Rebekka Bakken, Bendik Hofseth, 
Kjetil Bjerkestrand og Georg (Jojje) 
Wadenius. Bill. Kr. 375 inkl. avgift på 
billettservice.no. Gratis for ledsager 
med bevis. NB! Dørene åpnes 18.45.

Søndag 4. desember 2.søndag i advent 
Menneskerettighetssøndagen
11.00 Høymesse. Dåp. Søndagsskole. 
Konfirmanter deltar. Kapellan Per Erik K. 
Brodal og kantor Beate Strømme Fevang.

17.00 Lysmesse. Prost Kjell Ivar 
Berger og kantor Jørn Fevang. 
Bragernes kirkes minores og jente- 
og gutteaspirantkor. Syngespillet «Til 
Betlehem» av Jørn Fevang. Fredrik 
Klepper Eriksen, klarinett. Fri entré.

19.00 Konsert med Drammens 
damekor, Mannskoret Barden og 
Drammens Mannskor. Solister: 
Eva Landro, Marit Sehl, Galina 
Trintsoukova. Dir. Marija Pavlovic. 
Fri entré.

Tirsdag 6. desember
12.00 Hverdagsmesse. Orgelmusikk.

19.00 Him te jul med Vidar Johnsen 
og Chris Medina. Bill. Kr. 390 ekskl. 
kortgebyr og levering via 
www.billettportalen.no

Onsdag 7. desember
08.15 Morgenbønn

21.00 i St. Laurentius katolske kirke. 
Tidebønn før natten. Medlemmer 
Bragernes kantori.

Torsdag 8. desember
12.00 Middagsbønn

19.30 Venit Rex! Konsert med 
Bragernes kirkes jentekor, guttekor 
og ungdomskor. Dir. Beate S, Fevang 
og Jørn Fevang, Anders E. Dahl, 
orgel, strykere og obo. Bill. kr. 100 ved 
inngangen. Barn under 12 år gratis.

Fredag 9. desember
11.00 Formiddagstreff i Café 
Album. Morten Løberg Strand 
fra Misjonsutvalget forteller om 
menighetens misjonsprosjekt.

19.00 Konsert med Filadelfia 
hornorkester. Erling Strøm, orgel, 
David Strøm, trompet og Pål A. 
Grimstad Worren, dir. Bill. kr. 120 ved 
inngangen.

Lørdag 10. desember
18.30 Konsert med Hanne Krogh og 
Tenorer: Thomas Ruud og Jan Erik 
Fillant. Stig E. Hundsnes, trompet. 
Bill. kr. 465 inkl. avgift via billettservice.
no og ved inngangen.
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Søndag 11. desember 3.søndag i 
advent 
11.00 Høymesse. Dåp. Søndagsskole. 
G. Ph. Telemann: kantaten «Vor des 
lichten Tages Schein». Sokneprest 
Lars Skagestad, kantor Anders E. Dahl, 
Caroline E. Dahl, blokkfløyter, Daniel 
Sæther, kontratenor, Anne Stine Dahl, 
barokkcello.

17.00 Konsert Stille Natt. Alexander 
Rybak, Maria Haukaas Mittet, Marian 
Aas Hansen, Hans Petter Moen, Rune 
Larsen, Jon-Willy Rydningen og Olav 
Torget. Bill. kr. 450 inkl. avgift på 
billettservice.no, Narvesen, 7-Eleven og 
ved inngangen.

Mandag 12. desember
19.00 Konsert med elever fra St. 
Hallvard videregående skole. 
Bill. kr. 150 (voksne), 100 (student). 
Barn under 12 år gratis.

Tirsdag 13. desember
12.00 Hverdagsmesse. Orgelmusikk av 
Max Reger.

18.00 Konsert med Megabandet. Bill. 
kr. 150 ved inngangen.

19.00 i Strømsø kirke: Carol service 
i Drammen 50 år! Dr. Brian Russell, 
John Chapman, medlemmer av St. 
Edmund’s Church Choir. Fri entré. 

Onsdag 14. desember
08.15 Morgenbønn

18.00 Deilig er jorden. Anita Skorgan, 
Rein Alexander, Håkon Iversen og 
Hallgrim Bratberg. Bill. kr. 430 inkl. 
avgift på billettservice.no.

21.00 i St. Laurentius katolske kirke. 
Tidebønn før natten. Medlemmer 
Bragernes kantori.

Torsdag 15. desember
12.00 Middagsbønn

Fredag 16. desember
11.00 Julemiddag i Café Album. Besøk 
av kapellan Per Erik K. Brodal.

Lørdag 17. desember
18.00. Klassisk jul med unge utøvere. 
Halvor Festervoll Melien, baryton, Melis 
Jaatinen, mezzosopran, Guro Kleven 
Hagen, fiolin, Sandra Lied Haga, cello, 
Thormod Rønning Kvam, piano. Bill. 
kr. 250/stud. kr. 100 ved inngang. Barn 
under 12 år fri entré.

Søndag 18. desember 4.søndag i 
advent
11.00 Høymesse med ni lesninger. Dåp. 
Søndagsskole.  Medlemmer Bragernes 
kantori. 
Sokneprest Lars Skagestad og kantor 
Jørn Fevang.

19.00 Vår jul med Maria Arredondo, 
Torstein Sødal, Martin Halla, Drammen 
og Sande Soulchildren. Bill. kr. 390 inkl. 
avgift på billettservice.no. Barn tom 16 
år kr. 275. 

Mandag 19. desember
17.30 Julenatt med Trine Rein, 
Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, 
Frøydis Grorud og Trond Lien. Bill. kr. 
395 inkl. avgift på billettservice.no.

Tirsdag 20. desember
11.00 Barnehagegudstjeneste

12.00 Hverdagsmesse. Orgelmusikk av 
Max Reger.

18.00 Konsert med Knut Reiersrud og 
Iver Kleive. Bill kr. 300 via tikkio.com.

Onsdag 21. desember
08.15 Morgenbønn

10.00 Skolegudstjeneste for Øren skole

21.00 i St. Laurentius katolske kirke. 
Tidebønn før natten. Medlemmer 
Bragernes kantori.

Torsdag 22. desember
09.00 Skolegudstjeneste for Bragernes 
skole

12.00 Middagsbønn

18.00 og 20.30 Julekonsert med 
Helene Bøksle, Sindre Hotvedt, Markus 
Lillehaug Johnsen og Jonas Kilmork 
Vemøy. Bill. kr. 415 inkl. avgift på 
billettservice.no. Barn 6-12 år kr. 220.

Fredag 23. desember
23.00 Midnattskonsert. Julen synges 
inn. Bragernes kirkes solistensemble, 
Birgitte Stærnes, fiolin, Anders E. Dahl, 
orgel, Jørn Fevang, dir. Bill. kr. 200 ved 
inngangen, med studentbevis kr. 50.

Lørdag 24. desember Julaften
12.00 Hamborgstrøm. Prost Kjell Ivar 
Berger

12.00 Losjeplassen. Sokneprest Lars 
Skagestad

13.45 Julaftensgudstjeneste. 
Sokneprest Lars Skagestad, kantorene 
Beate S. Fevang, Jørn Fevang og 
Anders E. Dahl. Magnus Aa. Oseth, 
trompet. Jenteaspirantkoret.
15.00 Julaftensgudstjeneste. Kapellan 
Per Erik K Brodal, kantorene Beate 
S. Fevang, Jørn Fevang og Anders 
E. Dahl, Magnus Aa. Oseth, trompet, 
gutteaspirantkoret og guttekoret.

16.15 Julaftensgudstjeneste. Prost 
Kjell Ivar Berger, kantorene Beate S. 
Fevang, Jørn Fevang og Anders E. Dahl. 
Magnus Aa. Oseth, trompet, jentekoret 
og ungdomskoret.

Søndag 25. desember 1. juledag
11.00 Høytidsmesse.  Dåp. Menighetens 
ansatte. Bragernes kantori. Magnus 
Aanestad Oseth, trompet.

Mandag 26. desember 2. juledag
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Lars 
Skagestad og kantor Jørn Fevang

Tirsdag 27. desember
12.00 Hverdagsmesse
Onsdag 28. desember
08.15 Morgenbønn

Torsdag 29. desember
12.00 Middagsbønn

Lørdag 31. desember Nyttårsaften
23.00 Midnattsmesse. Kapellan 
Per Erik K Brodal og kantor Beate 
Strømme Fevang

Januar
Søndag 1. januar Nyttårsdag
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Per 
Erik K. Brodal og kantor Anders 
Eidsten Dahl

Tirsdag 3. januar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 4. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 5. januar
12.00 Middagsbønn

Fredag 6. januar
11.00 Juletrefest i Café Album. Besøk 
av Chris Pender.
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Søndag 8. januar Kristi 
åpenbaringsdag
11.00 Familiemesse. Dåp. Sokneprest 
Lars Skagestad, kantorene Jørn Fevang 
og Beate Strømme Fevang. Minores og 
barn fra Lys Våken.

12.15 Juletrefest i menighetshuset

Tirsdag 10. januar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 11. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 12. januar
12.00 Middagsbønn

Fredag 13. januar
11.00 Hyggebingo i Café Album

Søndag 15. januar 2.søndag i 
åpenbaringstiden.
11.00 Høymesse. Dåp. Søndagsskole. 
Kantate av G. Ph. Telemann «Heilige 
drei Könige – Ihr Völker, hört». 
Kapellan Per Erik K. Brodal, kantor 
Anders Eidsten Dahl, kontratenor 
Daniel Sæther, blokkfløyter Caroline 
Eidsten Dahl og Anne Stine Dahl på 
barokkcello.

Tirsdag 17. januar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 18. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 19. januar
12.00 Middagsbønn

Fredag 20. januar
11.00 Formiddagstreff i Café Album.
 
Søndag 22. januar 3.søndag i 
åpenbaringstiden
11.00 Klimamesse. Dåp. Søndagsskole. 
Kapellan Per Erik K. Brodal, diakon 
Edel Gervin og kantorene Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang. 
Gruppe fra kantoriet.

Tirsdag 24. januar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 25. januar
08.15 Morgenbønn
19.00–21.00 i foajéen Papirbredden: 
«Det gode liv i nullutslippssamfunnet». 
Foredrag ved Kristin Halvorsen, 
direktør i Cicero, tidligere statsråd. 
Drammen kirkeforum i samarbeid med 
Naturvernforbundet, Fagforbundet og 
Besteforeldrenes Klimaaksjon. Del av 

Drammen Klimafestival. Fri entré.
20.45 Evensong. Bragernes kantori. 

Torsdag 26. januar
12.00 Middagsbønn

Fredag 27. januar
11.00 Hyggebingo i Café Album.

Søndag 29. januar 4. søndag i 
åpenbaringstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Søndagsskole. 
Sokneprest Lars Skagestad og kantor 
Jørn Fevang. 

Tirsdag 31. januar
12.00 Hverdagsmesse

Februar
Onsdag 1. februar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 2. februar
12.00 Middagsbønn

Fredag 3. februar
11.00 Formiddagstreff i Café Album

Lørdag 4. februar
13.00 Orgelhalvtime ved Anders Eidsten 
Dahl. Musikk av F. Martin, Ch. Ives og 
A. Heiller. Fri entré.

Søndag 5. februar 5.søndag i 
åpenbaringstiden
11.00 Kyndelsmesse. Dåp. 
Søndagsskole. Kapellan Per Erik 
Brodal, kantor Beate Strømme 
Fevang og Frimurerkoret. Kirkekaffe i 
Frimurerlosjen.

Tirsdag 7. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 8. februar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 9. februar
12.00 Middagsbønn

Fredag 10. februar
11.00 Hyggebingo i Café Album.
 
Lørdag 11. februar
13.00 Orgelhalvtime ved Philip Smith 
Madsen. Musikk av N.W. Gade og J.P.E. 
Hartmann. Fri entré.

Søndag 12. februar Såmannssøndagen
11.00 Høymesse. Dåp. Søndagskole. 
Guttekoret. Sokneprest Lars 
Skagestad, kantorene Anders Eidsten 
Dahl og Jørn Fevang.

Mandag 13. februar
19.00- 21.00 Drammen kirkeforum 
i Bragernes menighetshus. «Nåde 
deg, Martin!» Foredrag i forbindelse 
med Reformasjonsjubiléet ved biskop 
Per Arne Dahl. Lett servering ved 
inngangen. Fri entré.

Tirsdag 14. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 15. februar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 16. februar
12.00 Middagsbønn

Fredag 17. februar 
11.00 Formiddagstreff i Café Album.

Lørdag 18. februar
13.00 Orgelhalvtime ved elever fra 
musikklinjen på St. Hallvard vgs. Fri 
entré.

Søndag 19. februar Kristi 
Forklarelsesdag
11.00 Familiemesse. Dåp. 
Jenteaspirantkoret. Kapellan Per Erik 
K. Brodal, kantorene Jørn Fevang og 
Beate Strømme Fevang

Tirsdag 21. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 22. februar
08.15 Morgenbønn
18.15 Evensong. Bragernes kirkes 
guttekor.

Torsdag 23. februar
12.00 Middagsbønn

Fredag 24. februar
11.00 Hyggebingo i Café Album.

Lørdag 25. februar
13.00 Orgelhalvtime ved Ingrid Berg 
Tobiassen. Musikk av H. Ødegaard,  
C. Tournemire og J.S. Bach. Fri entré.

Søndag 26. februar Fastelavenssøndag
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Lars 
Skagestad og kantor Anders Eidsten 
Dahl.

Tirsdag 28. februar 
12.00 Hverdagsmesse.
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Hva skal vi gi?
Det går mot jul, og planlegging av 
årets julegaver melder seg. Hva skal 
vi gi? Det er hyggelig både å gi og å 
motta julegaver, og ekstra hyggelig 
er det når gaven har en personlig 
vri. I følge Framtiden i våre hender 
ønsker nordmenn seg opplevelser i 
julegave. Opplevelser og tid sammen 
med familie og venner. Her er noen 
kreative gaveforslag som også er 
klimavennlige:

 • Gi kulturelle opplevelser: Billetter til konsert, 
teaterfore stilling, jazzkveld, gå på museum, dansekurs, 
fotballkamp eller restaurant.

 • Gi naturopplevelser som giver og mottaker kan gjøre 
sammen, gjerne beskrevet på et hjemmelaget kort: ski-
tur, fisketur, sopptur eller sykkeltur.

 • Gi bort tjenester, gjerne beskrevet på et kort: hagehjelp, 
barnevakt, sykurs, snømåking, øvelseskjøring osv.

 • Rettferdige gaver: Hos organisasjoner som Kirkens 
Nødhjelp og Røde Kors m.fl. kan man kjøpe gaver som 
støtter humanitært arbeid andre steder i verden. Les 
mer på www.gaversomforandrerverden.no og www.gi.ro-
dekors.no.

 • Gi bort hjemmelagede ting: Mat (syltetøy, chutney, 
bakst, krydderoljer, konfekt, sild), klær (hjemmesydd, 
omsydd, strikket), fotoalbum, dikt, dekorasjoner, strik-
kede kluter, støpte lys osv. Man trenger ikke være veldig 
kreativ og kunstnerisk for å lage en fin julegave.

 • En personlig innpakning er også hyggelig! Det kan være 
fint å bruke gråpapir, avispapir eller noen vakre og far-
gerike sider fra pent brukte magasiner. Vanlig julepapir 
lar seg dessverre ikke resirkulere, så det er det fint å 
unngå. Tar man vare på gaveposer, esker og fin em-
ballasje man har fått fra andre kan det også være fint å 
gjenbruke. Så kan man pynte med silkebånd, kongler, 
en liten grankvist eller andre fine ting. Det kan bli veldig 
dekorativt og personlig.

I perioden 18.-28.januar 2017 arrangeres Klimafestivalen 
§112 for tredje gang i Drammen. En landsdekkende fes-
tival som søker å vekke et engasjement i folket og inspi-
rere til handling i klimasaken. Det blir et flott og variert 
program i Drammen denne gang også, med klimaguds-
tjenester, foredrag, temakvelder, byttefester, forfatterbe-
søk, CO2-fri byvandring og mye mer. Kirkene i Drammen 
er en viktig bidragsyter i festivalens program, og ønsker 
å være en tydelig stemme i klimadebatten. Som kirke har 
vi et forvalteransvar – vi skal verne om skaperverket! Det 
blir klimamesse i Bragernes kirke (og flere andre kirker) 
søndag 22.januar kl.11. Se www.klimafestivalen112.no for 
detaljert program, eller følg med på annonsering, plakater 
og i sosiale medier.

Koselige og 
hjemmelagede julegaver
Nå går vi inn i adventstiden. Hvorfor ikke bruke 
disse ukene til å lage noen morsomme og ikke 
minst smakfulle julegaver? Her er noen tips.

Marsipan med valnøtter og 
nougat
400 g marsipan rå, minst 50% 
mandler  
100 g  valnøtter kjerner  
100 g  nougat  
Smeltet sjokolade   
 
Slik gjør du
1. Legg til side noen små nøttekjerner til pynt. Hakk resten 
og kna sammen marsipan, Baileys og nøtter. 

2. Skjær nougaten i 30 like store biter. Del marsipanen i 30 
like store biter og rull dem til kuler.Trykk kulene litt flate, 
legg en bit nougat på hver og form marsipanen rundt nouga-
ten. 

3. Smelt sjokoladen og rull kulene i sjokoladen. Pynt med 
en halv valnøttkjerne. Oppbevar konfekten kjølig, men helst 
ikke i kjøleskap.

Nam…..

Snølykter
Disse superhyggelige lyktene lager du 
rask, gjerne sammen med noen små 
hjelpere. Du kan bruke glass av ulike 
type, alt fra syltetøy- til tacoglass. Det er 
bare å vispe sammen eggehvite med en 
gaffel, og pensle glassene på innsiden 
med hviten med en pensel. Hell så noen 
gode spiseskjeer med sukker i glasset, 
ta på lokket og rist godt. Da vil sukkeret 
fordele seg i glasset og feste seg til 
eggehviten. Vær raus med sukkeret.  
Ta av lokket, og la lykten stå å tørke et 
døgn. Dette kan du bli hekta på….

Lys med kanelstenger
Hvorfor ikke pynte kubbelys av ulik stør-
relse med kanelstenger og bind en hys-
sing rundt? Enkelt, billig og ikke minst 
superdekorativt. Dessuten lukter det 
nydelig…
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«….med dem vil også vi forene våre røster…»

Kirken har alltid sunget. Gjennom sangen forenes et fel-
les uttrykk for troen, den syngende menighet uttrykker i 
fellesskap tro, tvil, undring, takknemlighet, glede og sorg. 

Menneskestemmen er selve «ur-instrumentet», den mest 
grunnleggende musikalske uttrykksform som vi lærer å 
bruke så og si fra før vi er født. Og sangen er noe av det 
siste som viskes ut av minnet før vi selv går ut av tiden.

Tross skiftende tider og skiftende trender har salme-
sangen overlevd. Den er et av de viktigste bindeleddene 
mellom fortid og nåtid. Salmen kombinerer to kunstverk 
som skaper noe større enn seg selv. I salmen møtes et 
dikt og en komposisjon og går opp i en høyere enhet. Når 
en salmetekst og melodi har samme affekt, «følelsesut-
trykk» blir helheten større enn summen av enkeltdelene.

Selv om kirken alltid har sunget, ble den første salme-
boken først utgitt i 1524. Martin Luther var opphavs-
mannen. I en tid hvor de fleste ikke kunne lese selv, var 
salmesangen en effektiv metode for læring. Kombinasjo-
nen melodi og tekst festes bedre i hukommelsen enn det 
bare å lære seg en  tekst. Blant annet derfor heter den 
Norske salmeboka «Norsk salmebok. For kirke og hjem.» 
Salmeboka er også hjemmets andaktsbok. Og ikke bare 
gjennom salmene, men også ved at en stor del av salme-
boka er viet bønner og liturgier. 

Vanligvis deles salmer i tre hovedgrupper: lovsanger og 
takkesalmer, bønnesalmer og betraktningssalmer. Sal-
mene i våre gudstjenester speiler alle disse tre katego-
riene avhengig av hvor i gudstjenesten de synges og hva 
salmen er et svar på, eller en forberedelse til. 

Salmene vi synger i dagens gudstjeneste er også en reise 
i musikkhistorien. Vi synger tekster fra tidlig-kristen tid 
gjennom feks Ambrosius´ tekst fra 300-tallet i salmen 
«Folkefrelsar til oss kom», til tekster og melodier skrevet 
godt inn på 2000-tallet. Og kanskje er noe av det mest 
spennende med salmen som kunstform er at den stadig 
fornyes, det skrives også salmer i dag og det vil skrives 
salmer i morgen. 
 
Salmeboka har hentet salmer fra hele den verdensvide 
kirke, fra Afrika, Asia, Australia, og tekster og melodier 
knyttet til vår egen tid og hverdag. Fra Island synger vi 
«Ja, du er konge, Jesus Krist», fra de vestindiske øyer 
synger vi «Kum ba yah, my Lord» og fra Norge synger vi 
«Nå har vi vaske golvet». Eksemplene er uendelige. Tenk 
hvilken skatt dette er! Å få dele vår stemme med hele 

verden slik slekter har gjort før oss og gjør sammen med 
oss! 

De fleste av oss har hatt opplevelser gjennom kunst og 
musikk, og det å istemme en sang i fellesskap med andre 
kan skape kunstopplevelser som tar oss ut av tid og 
rom. Mange komponister og diktere opp igjennom tiden 
har hatt og har denne unike evnen til å skape udødelige 
salmer. Hva som treffer og berører hver enkelt av oss vil 
også variere hvor i livet vi befinner oss.

Salmer som er skrevet tett på begivenheter som vi ikke 
står midt i akkurat nå, kan også få ny aktualitet senere. 
Se på salmen «Guds menighet er jordens største un-
der» skrevet av Ronald Fangen i 1942. Tenk hvilken kraft 
ordene «Mens verdensriker stiger og de synker» må ha 
hatt når dette ble sunget i 1942. Denne salmen har fått 
en renessanse ved at Arild Sandvolds originalmelodi har 
blitt gjeninnført ved siden av Anfinn Øiens fra 1967. Begge 
melodiene kler teksten godt, men skaper likevel ulike 
affekter. 

Salmevalget i en kirkelige handling balanseres mellom 
gammelt og nytt, kjent og ukjent. En typisk utfordring er 
feks når en salme peker seg ut som et opplagt valg som 
respons til et liturgisk ledd, men melodien er ukjent. Det 
kan være krevende å legge opp et salmevalg som treffer 
bredt nok i menigheten. Det å møte på for mange ukjente 
salmer i en gudstjenestefeiring kan virke fremmedgjø-
rende og frustrerende, og vi som forvalter salmeskatten 
må tenke pedagogisk og helhetlig. Men det er inspire-
rende å huske at alle melodier har vært nye en gang. Før 
Lindemans kjente melodi på «Et barn er født i Betlehem» 
ble skrevet i 1870 sang man salmen med melodien fra 
1400-tallet. Det som i dag er allemannseie har en gang 
vært ukjent. 

Salmeboka fra 2013 er en fantastisk skatt av små og store 
kunstverk som vi som kirke er så heldige å få forvalte. 
Tv-sendingen «Salmeboka minutt for minutt» viste hvor 
bred apell og hvilken folkelig forankring salmene har. Ved 
å bli presentert for hele salmeboka på den måten fikk 
man en følelse av hvilken enorm skattkiste salmeboka er. 
Disse kunstverkene gir oss mulighet til å synge med hele 
den verdensvide kirke sammen i nåtid og i fortid.

Salmenes betydning
TEKST: ANDERS EIDSTEN DAHL
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NyTT fra menighetsrådet
Så langt har det vært en flott høst for Me-
nighetsrådet, med mange forskjellige ak-
tiviteter, blant annet med besøk av biskop 
Biemen med følge på Ørkenmessen 11. 
oktober.

Undertegning av avtalen med NMS om nytt 
misjonsprosjekt i Litauen søndag 25 sep-
tember er også ett av høsten høydepunkter, 
samt besøket fra Sjømannskirken 18 sep-
tember. Søndag 6 november var det også 
kirkekaffe i Peisestuen, i anledning Alle 
Helgens dag,

De av dere som har vært innom kirken vår 
de seneste ukene,  har sikkert lagt merke 
til at altertavlen nå er fjernet for konserve-
ring.  Det er derfor flott å se den på plass 
igjen nå, helt skinnende og ren – og godt 
bevart for mange år fremover. 

Det er nå også mulig å benytte Vipps-appen 
til offergaver eller til andre donasjoner til 

Bragernes Menighet.  Vi ønsker å understreke at dette kun 
er et supplementerende tilbud,  for de som ønsker å benytte 
denne type tjenester. 

Menigheten er nå inne i en periode med budsjettplanlegging 
for 2017.  Neste års budsjett blir litt mer utfordrende enn 
tidligere år, blant annet fordi Bragernes Menighet nå må 
levere inn selvangivelse og skattlegges på enkelt deler av 
virksomheten, på lik linje med andre selskaper. De ansatte 
ved Kirkekontoret og medlemmer av Økonomiutvalget er 
allerede godt i gang med dette arbeidet, da budsjettforslaget 
for 2017 må vedtas av Menighetsrådet i desember i år. 

I første kvartal 2017, vil Menighetsrådet også starte arbeidet 
med ny Virksomhetsplanen for 2017 - 2019.  

Menighetsrådet vil også minne om det tradisjonelle Jule-
markedet som finner sted lørdag 26 november  kl 1030 – 
1500 på Menighetshuset.  I år blir det både de tradisjonelle 
bordene med utlodning , tombola og kafeteria, men også 
noen nye innslag. Det vil bli salg av julekaker, små modeller 
av julekrybber, juleblomster (løker), håndlagede julelys og 
tovede sitteunderlag av «resirkulerte» ullgensere og ull-
pledd.  Kanskje blir det også noen flere overraskelser denne 
dagen!? Og korene vil selvsagt bidra med flott sang, slik at vi 
kommer i riktig førjulsstemning!

Tilslutt vil menighetsrådet oppfordre alle til å besøke den 
nye, flotte Belén Julekrybben som nå er på plass på kirke-
bakken!  Sogneprest Lars Skagestad er pådriver og leder for 
prosjektet, og mange andre lokale aktører bidrar også i dette 
spennende prosjektet. Dette blir en årlig tradisjon  i forbin-
delse med adventstiden og skal være til glede for store og 
små i  hele Drammen og omegn!  

Ha en velsignet adventstid  
alle sammen!

Døpte
07.8.16  Emilie Louise Rathsack Bakke
14.8.16  Olivia Bjørnson
14.8.16  Christian Bratseth-Myrvang
14.8.16  Oliver Aaby-Thollefsen
21.8.16  Charlotte Sophie Fulford
21.8.16  Melina Krogh-Sharoni
21.8.16  Victor Nathaniel Pape
21.8.16  Truls Engen
28.8.16  Hannah Feindt Buchmiller
28.8.16  Vår Eilin Lohne Leembruggen
28.8.16 Leo Price Lødemel
 4.9.16  Johan Adamsen
 4.9.16  Jesper Adamsen
04.9.16  Thomas Ketnuam Borge
10.9.16  Arne Matheo Vuorisalo
11.9.16  Mathias Lien Nordahl
11.9.16  Jakob Utengen Florvaag
11.9.16  Frida Borge Hoff
18.9.16  Hannah Aurora Kophamer
18.9.16  Ida Merete Telila Hansen
25.9.16  Mathias Skaug Sørli
25.9.16  Lærke Wam Schäfer
2.10.16  Ella Bakken Mohn
2.10.16  Bethinè Øen Skjørtvedt
2.10.16  Sebastian Schüffner Horne
2.10.16  Norah Åsbryn Bjørnerud
9.10.16  Liv Ski Hofstad (Åssiden kirke)

Vigde 
06.8.16  Aina Karina Nylund Sørensen og Magnus Antony Løver 
13.8.16  Veronica Olsen Holth og Lasse Otto Aakervik 
27.8.16  Vivian Llarena og Daniel Llarena 
27.8.16  Heidi Sandaunet Bjørgen og Magnus Bjørmark 
 3.9.16  Julie Gustavsen Pedersen og Markus Weierud 
24.9.16  Heidi Fredrikke Haraldseth Blichfeldt og Emil Kristoffersen 
1.10.16  Maya Sellin og Ragnar Jacobsen 
8.10.16  Monika Elizabet Strzelecka og Mats Christoffer Hole

 9.10.16   Tuva Ski Hofstad (Ås-
siden kirke)

16.10.16  Alfred Berg Hermanrud
16.10.16   Elsie Reinfelt (Stord 

Kyrkje)
23.10.16  Nina Ladehaug Hopland
23.10.16  Trude Ladehaug Røed
23.10.16  Klaus Olstad
30.10.16   William Holmberg 

 Hveding
30.10.16  Ester Louise Bratholt
30.10.16   Fanny Louise Gjesdal 

Udgaard
30.10.16  Olava Frise Winness



Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen
Telefon 32 83 31 59
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SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
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Engene 22, 3012 Drammen
Tlf.: 32 83 88 90

Støtt våre 
 annonsører.

DE STØTTER OSS!

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

Kontakt våre erfarne 
eiendomsmeglere!

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

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

Magasinet i Drammen
Du finner oss fortsatt på

Torget Vest, 2. etg., Drammen



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 og annonser 
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» 
Onsdag for barn i 4. – 7. klasse 
fra kl. 13 – 15.30. 
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

Kantoriet (voksne)
Onsdag kl. 19.00 – 21.15
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



Kristin betyr så mye for alle oss som er en del av 
Bragernes menighet, og Bragernes menighet betyr 
så mye for Kristin! Nå venter nye oppgaver på henne i 
Tromsø. Men vi sier ikke farvel, bare på gjensyn!

Kristin Økseter sin vei inn i Bragernes menighet var 
som teologistudent i februar 2013. 

- Jeg husker jeg kom inn i kirkerommet for første gang 
og tenkte at: Oj, her er det stort, mektig og vakkert. 
Dette blir skummelt! Det ble 4 fantastiske uker. Utfor-
drende og intens, men samtidig trygt -  som å komme 
hjem, forklarer Kristin. 

Da hun et halvt år senere flyttet til Drammen, meldte 
hun seg som frivillig med en gang. Siden den gang har 
Kristin vært involvert i mer eller mindre alt som skjer i 
Bragernes kirke. 

- Nettopp fordi jeg kom inn som teologistudent, så har 
jeg vært så utrolig heldig at jeg har fått bli med på ting 
som i utgangspunktet ikke er frivillige oppgaver. Det 
jeg tror folk forbinder meg med er Åpen kirke hvor vi 
har utvidet åpningstiden til 6 timer, 5 dager i uken. Der 
har jeg de siste 2 årene hatt en 20 % prosjektstilling. 

- For meg forandret Åpen kirke mitt syn på kirken. Jeg 
hadde på mange måter gitt opp kirken. Jeg tenkte at 
kirkebenkene kom til å være tomme om noen år. Mitt 
møte med Åpen kirke på Sagene i Oslo viste meg at jeg 
tok feil, forklarer Kristin, som er glad hun tok feil. 

Kristin er opptatt av at når vi setter opp kirkedørene, så 
bruker folk kirken. 

- Ved å gjøre kirken tilgjengelig, så bringer vi kirken inn 
i menneskers hverdag og er ikke lenger noe som bare 
er tilgjengelig søndag fra 11 til 13. Som en sa: «Det er 
ikke så ofte jeg er i kirken, men det at kirkedørene står 
åpne betyr så mye. Lyset fra kirken som lyset ut. De 
åpne kirkedørene forandrer hele området.»

Bragernes kirke har betydd så mye for Kristin at det 
nærmest er vanskelig å sette ord på det.  

- Det Bragernes kirke, menighet og gode kollegaer har 
gitt meg, har forandret meg. Det har gjort meg sterke-
re, modigere og styrket troen på kirken. Sagene kirke 
åpnet opp for troen til kirken. Bragernes kirke har be-
kreftet det - og gitt meg redskaper, erfaringer, kunn-
skaper og motivasjon til en videre tjeneste i kirken, 
forteller den engasjerte damen, som i tillegg til har 

vært frivillig inn i samtalegruppe, konfirmantarbeid, 
gudstjenesten, organisert Fellesmiddag.  Hun har bi-
dratt inn i adventsfestivalen og som frivillig inn i sta-
ben. Hun vikarierte også som trosopplærer fra januar 
til august i år.

Hva veien videre bringer, det vet ikke Kristin. Hun sy-
nes det viktige er å leve i nuet og være tilstede i hver-
dagen. Å være tilstede i møte med mennesker. Å være 
tilstede i møte med livet – både når det er godt og når 
det utfordrer.

– «Må din vilje skje» er veien min – også videre, pre-
siserer Kristin! Vi i Bragernes menighet er i alle fall 
svært takknemlige og ikke minst glad i Kristin!

På gjensyn, 
Kristin! 

TV-aksjon som gikk av stabelen 23.oktober ga 
 følgende resultat for Bragernes, det vil si Øren og 
nedre Bragernes sammen: kr. 241.890.- i 2016, 
mot kr. 188.328.- i 2015. 

Hjertelig takk til alle som har bidratt til et godt 
 resultat


