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«Vi samles til dåp i din kirke på jord, 
vi vet at du selv er tilstede.

Du innbyr oss, Gud, ved ditt hellige ord, 
du møtes oss, Herre, med nåde.»

(Norsk salmebok nr. 588. Tekst: Gerd Grønvold Saue, 1979)
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Til ettertanke
Dåpen er tema for dette 
nummer av Kirkeposten.   
Vi døper fordi Jesus har 
sagt at vi skal gjøre det.  I 
dåpen blir vi ett med Gud 
– og vi mottar Guds nåde 
helt ufortjent og uten noe 
krav. 

«En stor og mektig gave 
har Gud meg en gang 
sendt.  Han gav meg himmelriket i dåpens sakrament» 
skriver prest og salmedikter Eyvind Skeie.

Guds gave er virkelig grunn til glede, takknemlighet og 
frimodighet!  Derfor feirer vi dåp!

Dette året markerer vi at det har gått 500 år siden 
Luther slo opp de 95 tesene på kirkedøren i Wittenberg 
som så førte til bruddet med den katolske kirke.  I den 
forbindelse har jeg igjen lest Luthers lille katekismus 
og Forklaring over Luthers lille katekismus.  Språket 
er preget av den tid det er skrevet i, men den rommer 
noen perspektiver – til ettertanke.

Om dåpen står det blant annet at vi «kan litt etter litt 
glemme vår dåpspakt, motstå den Hellige Ånd, unnlate 
å be og forsømme nådemidlene, så at sinnet blir verds-
lig uten at vi merker det, eller vi kan falle i åpenbare 
grove synder». 
 
Det er altså mulig «å falle ut av sin dåpspakt».

Når vi avslutter dåpshandlingen i kirken oppfordrer 
presten foreldre og faddere til å vise omsorg for den 
døpte, lære han/hun selv å be, bruke Guds Ord og delta 
i den hellige nattverd – «så de kan leve og vokse i den 
kristne tro»!  

Både Jesus og apostlene advarte mot det som kan føre 
oss vekk fra Gud. Bort fra hans kjærlighet og nåde.   
«Bli i meg», sa Jesus, «så blir jeg i dere» (Joh. 15)  

Dette er en oppfordring til å leve nær Gud – hele livet- 
alle dager.  Da lever vi i dåpens gave!  For å avslutte 
med siste vers av en annen dåpssalme signert Gerd 
Grønvold Saue

«Så led oss, o Gud, ved din Hellige Ånd, som barn av 
ditt himmelske rike!

Ja, styr du vårt liv med din mektige hånd, og la oss få bli i 
din nåde»

Lars Skagestad, sokneprest  

Jeg heter Sol og kommer fra Åssiden. Jeg er 
26 år, og jeg er kateket. En kateket har ansvar 
for undervisning i kirken, og jeg jobber aller 
mest med barn og ungdommer. Jeg syntes jeg 
har en fantastisk flott jobb! Det er meningsfylt 
for meg. I min jobb skal jeg legge til rette for 
at barn og unge møter kirken på sine egne 
premisser, som fullverdige medlemmer og 
som kristne. Vi lærer, leker, diskuterer og gjør 
tro sammen. Jeg brenner for at barn og unge 
skal bli kjent med Jesus, og føle seg hjemme 
i sin kirke. Mitt viktigste budskap er at vi er 
skapt og elsket av Gud.

Jeg bor i Drammen, og skal gifte meg med 
min kjære Lars til sommeren. Jeg gleder meg 
til å begynne å jobbe i Bragernes! En flott me-
nighet med mye aktivitet, hvor jeg tror jeg kan 
både lære mye og bidra med mye. Jeg gleder 
meg til å bli kjent med dere alle -både små og 
store. 

Hilsen Sol Trogstad

Velkommen 
til vår nye kateket
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Hvert år døpes mellom 32.000 og 37.000 barn, 
ungdom og voksne i Den norske kirke. I Bragernes 
kirke har vi årlig ca. 100 dåpshandlinger. Det er 
alltid stort når et barn bæres 
frem til døpefonten eller en 
voksen eller ungdom bøyer 
seg over døpefonten og får tre 
håndfuller vann over hodet. 

HVORFOR VELGE DÅP? 
Det er mange grunner for 
å velge dåp. Foreldre som 
ønsker å døpe barnet sitt el-
ler voksne og ungdom som 
ønsker å bli døpt har mange 
ulike grunner for å velge dåp. 
Og det er både fint og greit. 
Dåp handler blant annet om tradisjon, tilhørighet 
og tro.

Tradisjon - dåpen er en bærende tradisjon, og 
det har den vært i landet vårt i nærmere 1000 år. 
Dåpsdagen oppleves av mange som en god og 
meningsfull feiring og en viktig dag for familie og 
venner.  

Tilhørighet - dåpen knytter oss til Gud, til Jesus 
Kristus og til fellesskapet i kirken. I dåpen blir vi 
en del av et større fellesskap: et lokalt fellesskap 
i menigheten, det større fellesskapet vi kaller Den 
norske kirke og det store fellesskapet som er Kir-
ken, som består av mennesker over hele verden til 
alle tider.

Tro - Vi døpes til den kristne tro. I dåpen legges vi 
i Guds hender i tro på Guds kjærlighet.  Slik er tro-
en en Guds gave til den døpte.

Velkomment til dåp! 
DÅP AV VOKSNE, UNGDOM OG BARN I BRAGERNES KIRKE

HVA ER DÅP? 
Dåpen er et sakrament, en hellig handling, der Gud 

tar imot oss og velsigner oss. 
Vi bruker vanlig vann, som vel-
signes. Og gjennom vannet tror 
vi at Gud virker ved Den hellige 
ånd og gir oss den største ga-
ven vi kan få. Vi får Guds kjær-
lighet og frelse. Gjennom dåpen 
blir vi en del av kirken, et fel-
lesskap som strekker seg over 
hele verden. Vi døpes til Fade-
rens, Sønnens og Den Hellige 
Ånds navn. Dåpen er en gave 
fra Gud. I dåpen hører vi Jesu 
løfte: Se, jeg er med dere alle 
dager til verdens ende. Et løfte 

som gjelder både i liv og død, ja, helt inn i evig heten.

Dåpen er noe helt grunnleggende i kirken vår. Ved 
dåpen blir du medlem av kirken. Dåpen er eneste 
medlemskriterium i Den norske kirke. Det stilles 
ingen andre krav.

BARNEDÅP 
Barnedåpen står sterkt i vår tradisjon og den er 
grunnleggende i forståelsen av hva kirken og troen 
er. Når vi døper barn viser det oss tydelig at Guds 
kjærlighet og frelse gis oss helt uten betingelser – 
av nåde. Det kreves ikke noe av oss først. 
 
Når barna er små gjør vi som foreldre en rekke velg 
for dem. Det er et valg å la barnet bli døpt, men 
det er også et valg å ikke la barnet bli døpt. Alle vil 
det beste for barna sine, og som foreldre legger vi 
grunnlag for de valg barna selv skal ta i fremtiden. 
Å døpe barna sine, er å gi dem noe godt.

Foto: Caroline Roka

JESUS SIER:
Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens 
og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20

Tekst: Per Erik K. Brodal
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Dersom foreldrene er medlem 
av Den norske kirke og barnet 
ikke døpes, står han eller hun 
som tilhørende i kirkens med-
lemsregister frem til fylte 18 
år. Når barnet blir 15 år er det 
religiøst myndig. Da bestem-
mer barnet selv om hun eller 
han vil være medlem i kirken. 
Dersom man står som tilhø-
rende og ikke blir døpt før man 
fyller 18 år, strykes man fra 
medlemsregisteret. 
 
DÅP AV UNGDOM OG VOKSNE
Det er ingen aldersgrense 
for dåp. Hvert år døpes både 
ungdom (ofte i forbindelse med konfirmasjon) og 
voksne i Bragernes kirke. Voksne som ønsker dåp 
inviteres til en samtale og eventuell opplæring i 
kristne tro.
 
Hvis du er utmeldt og vil bli medlem igjen av Den 
norske kirke, blir du ikke døpt på nytt. Er du døpt i 
et annet kristent kirkesamfunn, blir du heller ikke 
døpt på nytt.

Dåpsliturgien: eller ordningen som benyttes når 
det er dåp finner du på www.kirken.no eller ved å 
henvende deg til menighetskontoret.

Faddere: alle som skal døpes – enten de er 
store eller små – må ha minst to faddere. 
Fadderne er vitner til dåpen og perso-
ner som skal støtte den døpte opp 
gjennom livet. For å være fadder må 
man være fylt 15 år og døpt. Menig-
heten kan være behjelpelig med å 
stille med faddere.

Dåpskjole: mange barn som døpes har 
på seg en hvit dåpskjole. Hvit er festens 
og renhetens farge. Det er «den samme» 
dåpskjolen konfirmantene har på seg ved kon-
firmasjon og de som gjør tjeneste i gudstjenesten 
(eks. prest, kantor og diakon) har på seg.

Døpefont: ordet døpefont kommer av det samme 
ordet som fontene, altså en kilde. I en av dåps-

 
SLIK GÅR DU FREM OM DU 
 ØNSKER Å BLI DØPT  ELLER 
DØPE BARNET DITT
Ta kontakt med kirken for 
å få avklart det du lurer på. 
Bragernes menighetskontor 
kan kontaktes på bragernes@
drammen.kirken.no eller på 
32 98 91 80. Du kan også kom-
me innom menighetskontoret i 
Kirkegaten 7.

Finn aktuelle søndager. I Bra-
gernes menighet har vi dåp i 
de aller fleste gudstjenester på 
søn- og helligdager. Oversikt 
finner du i Kirkeposten og på 

hjemmesiden. Unntaksvis har vi også dåpshand-
linger utenom gudstjenesten.

Meld inn dåpen enten på kirkens hjemmeside 
bragerneskirke.no eller på telefon 32 98 91 00.
I god tid før selve dåpsdagen blir du/dere invitert 
til en dåpssamling i kirken. Der møter du/dere 
noen av kirkens ansatte for en kort gjennomgang 
av dåpen.
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salmene våre synger vi «Så la oss synge i glede, 
nå er Guds Ånd oss sendt. Vannet blir kilden til 
livet. Her har et under hendt.»

Dåpsvannet: i dåpen brukes vanlig vann fra 
springen. Vannet velsignes, og så bruker 

Gud vannet for å gi oss noe større. Vi 
trenger vann for å leve, og Gud bruker 
vannet for å gi oss evig liv.

Korstegnet: i dåpen tegnes korsteg-
net over oss, slik at vi alltid skal vite 

at vi hører Gud til. Det er dette korset 
vi tegner opp igjen og minnes når vi 

korser oss eller presten gjør korsets 
tegn over oss i velsignelsen på slutten av 

hver gudstjeneste.

Dåpsfesten: mange ønsker å feire dåpen med en 
fest der man samler familie og venner. Dette er 
det mulig å gjøre veldig enkelt, slik at det ikke 
medfører store kostnader. 

Foto: Anders Bergersen
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I salmeboken fra 2013 finner 
vi 17 salmer under kapittelet 
«Dåp». Dåpssalmene hand-
ler om dåpshandlingen og 
dåpens innhold og mening. 
De ulike dåpssalmene tar 
for seg dåpen på ulikt vis og 
sett fra ulike perspektiver. 
Salmemelodiene og tekstene 
til dåpssalmene våre er like 
mangfoldige som historien 
selv. Det er en nordnorsk fol-
ketone som får farge Petter 
Dass sin «Kristus kom med 
vann og blod» på nr 579. Me-
lodiene på salmene nr 580 
«Alltid vil jeg glad bekjenne» og 583 «Anden over 
vatnet sveiv» er skrevet i barokken, mens vi finner 
et mer samtidig uttrykk i både tekst og melodi på 
nr 589: «Sov, du lille, sov nå godt, du er døpt ditt 
hår er vått.» 

To vekselsanger er det også funnet plass til i ka-
pittelet som omhandler dåpen; nr 587 «La barna 
komme til meg og hindre dem ikke» og nr 590 «En 
stor og mektig gave har Gud meg en gang sendt». 
Disse salmene er tenkt sunget med en forsanger 
eller kor i musikalsk dialog med menigheten. Vi 
finner altså et vidt spekter av tekstlig variasjon og 
musikalske spennvidde i dåpssalmene våre. Det 
gir oss muligheten til å variere salmevalget utfra 
dåpsanledning, kirkeårstid og ellers andre hensyn 
i en gudstjeneste.

Noen av dåpssalmene har vist seg mer populære 
og synges mer enn andre. Svein Ellingsens salme 
nr 586 «Fylt av glede over livets under» er hans 
mest brukte salme. Kombinert med Egil Hovlands 
melodi har den blitt en av de aller mest sungne 
salmene overhodet i kirken i Norge. Denne sal-
men forutsetter dåp av spedbarn, og ser dåpen 
fra dåpsfamiliens perspektiv i første del: «...med 

«Så la oss synge i glede, 
nå er Guds Ånd oss sendt». 

Dåpssalmer i salmeboken

et nyfødt barn i våre hender, 
kommer vi til deg som gav 
oss livet». Salmens andre 
del viser menighetens per-
spektiv: «Ved ditt verk, ved 
Kjærlighetens vilje, er vi født 
på ny til liv i Kristus.» I tillegg 
til en god og relevant salme-
tekst, er naturligvis salme-
melodien avgjørende for hvor 
mye en salme brukes. «Fylt 
av glede over livets under» 
hadde opprinnelig en melodi 
av Knut Nystedt, men Egil 
Hovlands melodi, som kom til 
senere, har bidratt sterkt til 

at  salmen har blitt så innsunget.  

En salme som ikke forutsetter spedbarnsdåp er nr 
588 «Vi samles til dåp i din kirke på jord». Denne 
kan brukes ved feks dåp av konfirmanter. 588 om-
handler dåpen mer generelt «I Kristus vi renses, 
vår synd slettes ut, du døper oss, Herre, i nåde». 
Melodien er fra midten av 1800-tallet, skrevet av 
den danske komponisten og organisten Johann 
Peter Emilius Hartmann. Denne melodien dukker 
opp flere ganger i salmeboken. Teksten er skrevet 
på 1970-tallet av den norske salmedikteren Gerd 
Grønvold Saue. 

Saue står også bak teksten til en av de aller mest 
populære nyere dåpssalmene våre: «Det skjer 
et under i verden». Saues tekst er skrevet på 
1990-tallet og Kjell Mørk Karlsen har satt melodi 
til. Denne salmeteksten kommuniserer til oss på 
en annen måte enn endel eldre salmetekster som 
omhandler dåpen: «Det skjer et under når barnet 
møter oss hud mot hud». Siste strofe oppsumme-
rer dåpens betydning for oss: «Så la oss synge i 
glede, nå er Guds Ånd oss sendt, vannet blir kilde 
til livet, her har et under hendt.»
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Tekst: Anders Eidsten Dahl
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Babysang
Babysang passer for barn under 1 år. Det er et enkelt 
opplegg som varer i ca. 30 min, og som gjøres likt hver 
gang. Vi setter oss i ring på gulvet, med babyene på 
fanget eller på et stort teppe. Vi bruker sanger, rim 
og regler, farger, rytmer og bevegelser som gir barna 
stimuli og glede. Det er morsomt å se reaksjonene 
til babyene når vi tar navnerunden og synger en sang 
for hvert enkelt barn. Når vi synger om havet, lager vi 
bølger over alle barna med et blått teppe. Vi danser 
babysamba , rister på rytmeegg og slår oss løs. Hver 
gang avslutter vi med å blåse såpebobler mens vi lytter 
til velsignelsen. Da faller alle til ro, og fascineres av 
boblene som svever gjennom rommet. Denne stunden 
er laget for å gi både barna og de voksne en god opp-
levelse. Babyene synes å ha stor glede av babysangen, 
de gjenkjenner etter hvert både hverandre og sine ynd-
lingssanger.

Knøtteklubb
Knøtteklubben fungerer som en åpen barnehage for 
barn i alderen 0-3 år. Foreldrene er der sammen med 
barna hele tiden. Her får barna leke og utfolde seg 
sammen med andre barn. Noen familier er med på 

TORSDAG ER SMÅBARNAS 
formiddag i menighetshuset

Babysang og Knøtteklubb
På torsdager er det et yrende liv på menighetshuset. Da samler vi de minste barna til 

lek og sang, mat og fellesskap. Mange mødre og fedre i permisjon benytter seg av dette 
tilbudet, og finner fellesskap og vennskap med andre småbarnsforeldre. Barna ser også 
ut til å finne hverandre, i lek og samspill. Det er åpent fra 10 til 13 hver torsdag, unntatt 
i skolens ferier. Kl. 11 deler forsamlingen seg i to, da er det babysang i peisestua for de 

minste og samlingsstund for litt større barn på knøtteklubben i storsalen.

 knøtteklubben i flere år, og er slik med på å skape et 
godt og trygt miljø for både store og små. Dette er også 
et godt sted å komme til hvis man ikke har bodd så 
lenge i byen. Her blir man kjent med andre familier og 
blir en del av fellesskapet. 

Etter at begge gruppene har hatt sangstund spiser 
babysang og knøtteklubb felles lunsj i storsalen. Alle 
tar med matpakke, og menigheten serverer kaffe, te og 
frukt. Dette er et hyggelig høydepunkt der vi prater og 
pludrer rundt bordet, store og små i skjønn forening. 
Etter lunsjen er det tid for mer lek og moro. Når klok-
ken nærmer seg 13 rydder vi sammen leker og utstyr, 
og takker for denne gang!

Gratis tilbud
Det koster ikke noe å delta på babysang og knøtte-
klubb. Det er heller ingen påmelding. Det er gratis 
parkering utenfor kirken under alle våre arrangement, 
og man trenger ikke parkeringsbevis. Dersom du øn-
sker mer informasjon kan du følge oss på Facebook: 
«Bragernes Babysang» og «Bragernes Knøtteklubb». 
Velkommen til mange hyggelige formiddager i Brager-
nes menighetshus!

Tekst: Edil Gervin
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NyTT fra menighetsrådet

Søndag 19 mars ble det arrangert Menighetsmøte.  
Det var ca 40 fremmøtte i Storsalen, og møtet ble 
innledet med en «årskavalkade» med bildeover-
sikt over alle de forskjellige aktivitetene i menig-
heten siden forrige møte. Under kyndig ledelse av 
Lars Skagestad ble Årsrapport og regnskap gjen-
nomgått og kommentert. 

Diakonen vår Edel Gervin orienterte også forsam-
lingen om det nye, spennende Kirkepark-pro-
sjektet.  I tillegg orienterte Åse Trydal om 
 Kari-senteret  og samarbeidet vårt med den kop-
tiske vennskapsmenigheten vår i Naqada og Qus 

Bispedømme i Egypt.

Vi takket også av Eva 
Brekke Voss – en dame 
med stort hjerte og en-
gasjement - som nå går 
over i pensjonistenes 
rekker. Lykke til videre 
Eva – du vil bli savnet av 
mange her i Bragernes!

Menighetsrådet vil også 
takke de fremmøtte for 

deres engasjement.  Menighetsmøtene er en viktig 
møteplass og  lyttepost for oss og alle dere som 
har valgt oss til å representere dere.

Cafe Album er nå historie, dessverre. Vi vil gjerne 
rette en ekstra stor takk til ansatte, medlemmene i 
Cafe Album-styret og til alle frivillige som bidratt til 
driften og god stemning opp gjennom alle  årene.

1 mai ble kafé-driften avviklet, men noen av akti-
vitetene, som Arbeidsstuen og Formiddagsstreff/
Bingo, vil fortsette i de samme lokalene frem til 
sommeren. Fra slutten august vil disse aktivite-
tene skje i Menighetshuset.

Dermed går vi inn i en meget spennende om-
byggings- og omstillingsperiode resten av 2017. 
Menighetsrådet ved Husstyret har gitt Arkitekt-
gruppen Drammen AS oppdraget med å utarbeide 
skisser og planer for ny bruk av arealene i første 
etasje i Albumgården, samt oppgradering/reno-
vering av kontorlokalene i underetasjen av Menig-
hetshuset.

Husstyret er fortsatt i forhandlinger med en  mulig 
leietaker. Målet er å få på plass en leieavtale før 
sommerferien, som vil gi Bragernes menighet 
langsiktige og sikre leieinntekter for mange år 
fremover, noe hele menigheten vil kunne nyte godt 
av. 

Dessverre kan det bli en god del støy og støv 
 under selve ombyggingsperioden, og vi beklager 
at det vil bli en belastende periode fremover. Imid-
lertid er vi overbevist om at slutt-resultatet blir 
veldig bra for både beboere og brukere av lokale-
ne.Våren er også Konfirmanttid!  I år var det hele 
51 konfirmanter, fordelt på lørdag og søndag 13 og 
14 mai.

Menighetsrådet benytter derfor anledningen til 
nok en gang å gratulere alle konfirmanter og 
 deres foresatte med den store dagen – og ønsker 
dere alle lykke til videre i fremtiden!

Vi håper selvsagt at vi fortsatt får se dere her i 
 kirken og i menigheten i mange år fremover.

Til slutt ønsker vi dere alle 
en riktig god sommer!

Tekst: Bjørg Juriks
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Juni
Torsdag 1. juni
12.00 Middagsbønn

Fredag 2. juni
11.00 Formiddagstreff i Café Album.

Søndag 4. juni Pinsedag
11.00 Høytidsmesse.  
Menighetens ansatte og frivillige. 

Mandag 5. juni  2. Pinsedag FN: 
 Verdens miljødag
12.00 Gudstjeneste i Tverken sports-
kapell.

Tirsdag 6. juni
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 7. juni
08.15 Morgenbønn

Torsdag 8. juni
12.00 Middagsbønn

18.30 Konsert med Bragernes kirkes 
jentekor. Orgel/klaver Anders Eidsten 
Dahl, dir. Beate Strømme Fevang. Åp-
ning av  reformasjonsmarkering 2017. 
Fri entré.

Søndag 11. juni Treenighets søndag  
Skaperverkets dag
11.00 Friluftsgudstjeneste i det grønne 
utenfor kirken. Prost Kjell Ivar Berger 
og kantor Jørn Fevang.

Mandag 12. juni
09.00 -17.30 cirka. Dagstur til Verdens 
ende og Borre kirke.

09.00 avreise fra kirketrappen ved Bra-
gernes kirke. 

10.30 Omvisning Borre kirke. Rund-
stykke og kaffe.

AKTIVITETSKALENDER
1. juni – 31. august 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

14.00 Middag og dessert på Spiseriet, 
Verdens ende
Etter maten kan en vandre en tur på 
Verdens ende eller besøke utstillingen 
«På kanten av havet».

16.00 Avreise til Drammen.

Ca. 17.30 Ankomst Drammen.
Arr.: Menighetene i Den norske kirke 
i Drammen. Reiseledere: diakonene 
Signe Myklebust, Edel Gervin, Tjøstolf 
A. Vittersø, Beate Schmith og Tonie E. 
Steffensen. Pris kr. 500 pr. person beta-
les på bussen og inkluderer reise, om-
visning i kirken, utstilling, kaffe og mat. 
Prisen er beregnet på full buss. Bin-
dende påmelding innen 6. juni til Edel 
Gervin:  gervin@drammen.kirken.no,  
tlf.: 32 98 91 80.

Tirsdag 13. juni
11.00 Hverdagsmesse

Onsdag 14. juni
08.15 Morgenbønn

Torsdag 15. juni
12.00 Middagsbønn

19.00 Konsert med Bragernes kirkes 
ungdomskor. Orgel/klaver Anders Eids-
ten Dahl, dir. Beate Strømme Fevang. 
Fri entré.

Søndag 18. juni  2. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Sokneprest Lars Ska-
gestad og kantor  Anders Eidsten Dahl.

Tirsdag 20. juni
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 21. juni
08.15 Morgenbønn

Torsdag 22. juni
12.00 Middagsbønn

Søndag 25. juni  3. søndag i 
 Treenighetstiden 
11.00 Høymesse. Prost Kjell Ivar Ber-
ger og kantor Bodil Viken.

Tirsdag 27. juni
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 28. juni
08.15 Morgenbønn

Torsdag 29. juni
12.00 Middagsbønn

Juli
Søndag 2. juli  4. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Sokneprest Lars Ska-
gestad og kantor Bodil Viken.

Tirsdag 4. juli
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 5. juli
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. Elmo Consen-
tini, på flygel og orgel, presenterer 
lyttervennlig musikk av bl.a. Chopin, 
Rachmaninoff og Pierné. Consentini 
har konsertert over hele Europa og de-
ler av Asia og vært solist med en rekke 
orkestre. Fri entré.

Torsdag 6. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 9. juli  5. søndag i 
 Treenighetstiden 
11.00 Høymesse. Sokneprest Lars Ska-
gestad og kantor  Anders  Eidsten Dahl.

Tirsdag 11. juli 
12.00 Hverdagsmesse. 
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Onsdag 12. juli  
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. Enrico Presti 
spiller musikk av italienske kompo-
nister, samt musikk av Franz Liszt og 
 Dimitri Shostakovich. Presti har en in-
ternasjonal karrière som konsertorga-
nist og holder nå til i Bologna. Fri entré.

Torsdag 13. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 16. juli Aposteldagen.  
6. søndag i Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Sokneprest Lars 
 Skagestad og kantor Bodil Viken.

Tirsdag 18. juli
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 19. juli
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. Sunniva Fevang, 
sang, Eivind Holmboe Leifsen, sakso-
fon og Maren Sofie Nyland Johansen på 
akkordion. Fri entré.

Torsdag 20. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 23. juli  7. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Prost Kjell Ivar Ber-
ger og kantor Bodil Viken.

Tirsdag 25. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 26. juli
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. 
Duo A Corda (Martin Haug, gitar og 
 Birgitte Stærnes, fiolin) spiller som-
merlig vakker og sprudlende musikk, 
fra flere epoker og sjangere. Det blir 
klassiske perler som nylig er funnet, 
og spansk og latinamerikansk musikk, 
i tillegg til utdrag fra et dansk samtids-
verk. Fri entré.  

Torsdag 27. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 30. juli  8. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Kapellan Per Erik K. 
Brodal og kantorene Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang.

August
Tirsdag 1. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 2. august
08.15 Morgenbønn

Torsdag 3. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 6. august  9. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Kapellan Per Erik K. 
Brodal og kantor Groa Hreinsdóttir.

Tirsdag 8. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 9. august
08.15 Morgenbønn

Torsdag 10. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 13. august  10. søndag i Tree-
nighetstiden
11.00 Høymesse. Kapellan Per Erik K. 
Brodal og kantor Anders Eidsten Dahl.

Tirsdag 15. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 16. august 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 17. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 20. august  11. søndag i Tree-
nighetstiden
11.00 Høymesse. Sokneprest Lars 
Skagestad og kantor Beate  Strømme 
Fevang.

Tirsdag 22. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 23. august
08.15 Morgenbønn

Torsdag 24. august
12.00 Middagsbønn. 

Søndag 27. august  12. søndag i Tree-
nighetstiden
11.00 Høymesse. Presentasjon av 
konfirmantene. Kapellan Per Erik K. 
Brodal og kantorene Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang. Gruppe fra 
ungdoms koret.

Tirsdag 29. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 30. august
08.15 Morgenbønn

Torsdag 31. august
12.00 Middagsbønn

5. juli. Elmo Cosentini har en konsertert over hele Europa og deler av Asia og vært 
solist med en rekke orkestre. I Bragernes vil han spille både flygel og orgel, og 
presenterer lyttervennlig musikk av bla Chopin, Rachmaninoff og Pierné. 

12. juli Enrico Presti har en internasjonal karriere som konsertorganist og holder nå 
til i Bologna. På konserten i Bragernes spiller han musikk av italienske komponister 
i tillegg til musikk av Franz Liszt og Dimitri Shostakovich. 

19. juli. Sunniva Fevang, sang, Eivind Holmboe Leifsen, saksofon og Maren Sofie 
Nyland Johansen på akkordion.

26. juli. Duo A Corda (Martin Haug, gitar og Birgitte Stærnes, fiolin) spiller 
sommerlig vakker og sprudlende musikk, fra flere epoker, og sjangere.

Det blir klassiske perler som nylig er funnet, selsvagt spansk og latinamerikansk 
musikk, og utdrag fra et dansk samtidsverk.

Vi spiller komponister som Antoine de Lhoyer, Niccolo Paganini, Pablo de Sarasate, 
Enrique Granados, Poul Ruders, i tillegg til milongas og noen virvlende czardas. 

Konsertene er støttet av Norsk Kulturråd.

Sommerkonsertene 
i Bragernes kirke. Onsdager kl 21:00. Fri entré.



Hva har skjedd 
siden sist …

Bragernes lå badet i sol under årets skisprint!

Bach-konsert i regi av Ad Fontes

De eldste barna i Ekornheia barnehage var hjertelig 
til stede da de besøkte kirken nå i vår. Noen turte til 

og med å gå opp i tårnet!

Vi gratulerer alle vårens konfirmanter med den store dagen.  
Takk for et flott år!
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Døpte
5.2.2017 Sarah Steinskog
12.2.2017 Aria Charlene 
 Fernandez-Eriksen (Åmot kirke)
26.2.2017 Vilja Hveding Lysaker
26.2.2017 Adrian Hæhre Lystrup
26.2.2017 Aileen Utengen 
 Pretorius
26.2.2017 Andrea Mariell Smeby 
Wiulsrød
26.2.2017 Sigrid Holst-Svendsen
5.3.2017 Alexander Wergeland 
Ingason
5.3.2017 Nora Hermine  
Berentsen Prag
12.3.2017 Louise Brattland Borg
12.3.2017 Maryam Moen-Faris
19.3.2017 Maren Thyholdt Øhren

Vigde
4.3.2017 Selamewit Tewelde Teklie og Arne-Otto Eng
22.4.2017 Christina Henrud og Stian Schou
29.4.2017 Ingeborg Ulvund Barlaup og Ola Haug Gautneb

9.4.2017 Patrick Andreas 
Sirnes Engen
30.4.2017 Edvin 
 Haagensen Karlsen
30.4.2017 Imme-Marie 
Bergan Løvås

Reformasjons-
markering i  
Bragernes kirke  
– vi viser utstillingen   
«… å se med egne 
øyne».
Denne utstillingen er del av 
Østlandsutstillingen 2017, 

og Bragernes kirke er en av 3 kirker 
i Norge som har fått æren av å vise 

«...å se med åpne øyne». Til sammen 
vil 5 verker av Birgit Brab,  Helen Eriksen, Anni Fiil, Renée 
Pötzscher og Claudia Reinhardt bli vist i kirkerommet i 
perioden 8–31 juli. Åpningstidene vil følge Åpen kirke.

Det legges opp til offisiell åpning torsdag 8 juni, i tilknyt-
ning til jentekorets konsert. 

18 juni blir det Kunstvandring fra/til kirken og Buskerud 
Kunstsenter. Denne dagen inviteres alle i menigheten til 
omvisning og eget opplegg, rett etter gudstjenesten. 

Vi håper også at byens barnehager vil besøke utstillingen, 
og det vil bli arangert egne omvisninger for disse.

Følg med på nettsidene våre, Facebook og  kirke-eposten 
for mer informasjon.

Bragernes kirke er åpen mange dager i uken – takket være 
våre flotte og engasjerte kirkeverter. Her er vertene samlet i 

menighetshuset.

Jenteaspirantene sang så nydelig på årets misjonsbasar – til 
stor glede for publikum.

En flott kveld - Baden-kantate med Kantoriet i forbindelse med 
Strømsø kirkes 350-årsjubileum.



Før det blir sommer og ferie for 
korene i Bragernes, reiser de på 
hver sine  korturer. Dette året rei
ser guttekoret til Trondheim, jen
tekoret til Sverige, ungdomskoret 
til Barcelona og jenteaspirant
koret til Tusenfryd.  Minores har 
allerede hatt sin avslutning på 
Lekeland i Drammen. De andre 
korene har sine turer i slutten 
av mai og juni. Korturer skaper 
samhold og felleskap og gir gode 
musikalske opplevelser.

Korene har også hatt flotte 
 prosjekter tidligere i år. Vi kan nevne kantori
et,  som har sunget en kantate av Conrad Baden 
med solister og orkester  under jubileums
feiringen  i Strømsø kirke. Vi kan også nev
ne  jenteaspirantkoret og jentekorets store 

Noen glimt fra et aktivt kor-miljø

Astrid Lindgren forestilling i Børsen med «sanger 
fra Astrid Lindgrens verden».

Korene tar inn nye medlemmer i alle kor til 
 høsten – Bli med – KOR ER GØY!

Foto: Terje Bruun Pedersen
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Fra Astrid Lindgren-forestillingen i Børsen. For en fantastisk kveld!

I Minores har vi det gøy! Er du 5 eller 6 år, og vil være med å synge i kor? Da håper vi 
du tar kontakt!



GJESTFRIHET
En sjelden gang får vi spørsmål om tiggerne som sitter på 
kirketrappa.   Vi vil derfor understreke at de har fått lov til 
dette.  Gjennom deres nærvær får vi en ubehagelig men 
nødvendig påminnelse om mange som trenger vår opp-
merksomhet, vår respekt vår tid og våre gaver. Det er flott 
med alle som tar seg tid til en oppmuntrende hilsen – og 
når det er naturlig å gi dem en gave.

Lars Skagestad
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Grønn hverdag for store 
og små
Å være småbarnsforeldre er en herlig og spennende 
tid, men det kan være utfordrende å finne gode og bæ-
rekraftige hverdagsrutiner. Forbruk og avfallsmengde 
øker, energiforbruk og transport likeså. Vi kaster ek-
sempelvis over 60.000 tonn bleier hvert år, tungt ned-
brytbart avfall som ikke lar seg resirkulere. Her kom-
mer noen tips som kan være med å begrense forbruk 
og avfallsmengde i småbarnsfasen:

Tøybleier 
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) 
har innført en støtteordning for innkjøp av tøybleier. 
Dersom man ønsker å begynne med tøybleier til bar-
net, kan man få refundert inntil 2.000 kr. av utgiftene 
per barn under to år. Ta vare på kvitteringer ved inn-
kjøp, så får man dekket det i ettertid. Dette gjør det 
lettere for mange å velge tøybleier, som er et godt valg 
for å begrense avfallsmengden. Det er også et billigere 
alternativ enn å kjøpe engangsbleier. Hvis du vil lese 
mer om støtteordningen, se www.rfd.no.

Klemmeposer 
Det er populært med klemmeposer med smoothie og 
annen barnemat. Slike poser bidrar til mye avfall, og 
de er ikke så lette å gjenvinne. Da kan det være et godt 
tips å kjøpe klemmeposer som kan brukes flere gan-
ger, som man fyller med hjemmelaget smoothie, grøt, 
og annen mat. Nå finnes flere gode alternativ på mar-
kedet, poser som åpnes og fylles i bunnen, og som kan 
vaskes i oppvaskmaskin. Dette sparer miljøet for mye 
avfall!  

Kaffekapsler 
Dersom du bruker kaffemaskin med kapsler er det 
stor mulighet for at du kan resirkulere kapslene. Sjekk 
hjemmesidene til din kaffeleverandør om de har et 
resirkuleringsprogram. Tassimo kaffekapsler kan for 
eksempel resirkuleres via Terra Cycle, og Bragernes 

Menighet tar imot slike kapsler i vår lille gjenvinnings-
stasjon i kontortiden.

Gjenbruk av klær 
Det blir veldig mye barneklær og –utstyr. Mye av det 
blir fravokst nesten før man rekker å ta det i bruk. Da 
er gjenbruk en veldig god ide. Vi anbefaler byttefester, 
bytteringer, nettbutikker og bruktbutikker. Man kan 
spare mye tid, penger og klimaavtrykk på å la barne-
klær brukes flere ganger. Vi har arrangert to byttefes-
ter i menigheten dette året, og det er utrolig gøy. Det 
kan varmt anbefales å gjøre det hjemme også, med 
familie og venner!

Kompost 
Nå kan du få støtte til din egen lille luktfrie kompost-
bøtte på kjøkkenet! Bokashi er en komposteringsmeto-
de som kan gjøres innendørs i en lufttett bøtte som tar 
liten plass og som ikke lukter. Matavfallet blir til næ-
ringsrik kompost for hagen eller verandakassene. RfD 
gir 1000 kr. i støtte til alle som vil starte med bokashi, 
Les mer om ordningen på www.rfd.no.

El-sykkel 
Drammen kommune har i samarbeid med Greenspeed 
et tilbud om utlån av el-sykler i 12 dager. Tanken er 
at mange har behov for å prøve el-sykkel i hverdagen 
for å avklare om det vil fungere med logistikk til og fra 
jobb, skole, barnehage osv. Gjennom denne ordningen 
får man prøvd det ut, og ser om det fungerer. 

Edel Gervin
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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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Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen
Telefon 32 83 31 59

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

Nordicstone AS_90x55.pdf   1   18-08-2010   13:38:49

Vækerøveien 3, 0281 OSLO
Tlf. 22 13 28 80, www.vedal.no

Døgntelefon 32 85 25 00
www.akasien.no
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Drammen - Lier

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

CAPPENSGT. 16 - 3016 DRAMMEN
Telefon 32 83 31 59 - Mobil 941 14 766

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

N. Storgt. 11 - Inng. Schwenckegt.
Drammen - Tlf.. 32 83 99 95

EDUARD WERNER A/S

Din lokalbank i Drammen

Telefon: 03000
www.dnbnor.no

Nedre Torggt. 5, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 60 05

Revisjon – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen
Tlf: 32 83 88 90

www.ey.no

Drammen Fotklinikk
Rådhusgt. 18, 3015 Drammen

Telefon: 93 29 18 11

Marianne Båsum
Aut. fotterapeut

Sunne føtter er glade føtter!

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

N. Storgt. 11 - Tlf. 32 83 15 10
GÅGATA

HOUSE OF

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

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

Bok & Media
KRISTELIG BOKHANDEL

V i  h a r  g o d t  u t v a l g  i  g a v e r  t i l
k o n f i r m a n t e r ,  b i b l e r  o g  s a l m e b ø k e r

Haugesgate 17 • 3019 Drammen • Tlf.: 32 83 52 95

Eiendomsmeglere MNEF

ETABLERT 1918

HAUGESGT 83, 3019 DRAMMEN
TLF: 32 83 56 50 – FAX: 32 83 97 05

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

KP0210.indd   14 30.05.2010   09:33:45

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

Bøker
Gaver
Hobby

I SEPTEMBER FÅR VI BUTIKK 
PÅ GATEPLAN I FOLKETS HUS! 
MEN HELE SOMMEREN FINNER 
DU OSS PÅ TORGET VEST SOM NÅ. 
STIKK GJERNE INNOM!

Heidi og Tore
TELEFON 
32 83 52 95

Din kristne bokhandel!



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

Kateket 
SOL TROGSTAD 
(oppstart i august)

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
Frivillige medarbeidere på kontoret.

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

Koordinator for Åpen kirke
BJØRG JURIKS
juriks@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 92
Mobil: 48 400 546
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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

UTLEIE AV MENIGHETSHUSET: 
Solveig Ringstad, tlf. 32 83 58 19
    

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.
Kontaktperson: Bjørg Juriks

Søndagsskole: Hver søndag 
under gudstjenesten i Bragernes 
kirke, unntatt i skolens ferier 
og ved familiegudstjenester. 
Kontaktperson: Bjørg Juriks

Leksehjelpen «Etter skoletid» 
Onsdag for barn i 4. – 7. klasse 
fra kl. 13 – 15.30. 
Kontaktperson: Bjørg Juriks 

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

Hjemmeside: www.bragerneskirke.no
Du finner også Bragernes kirke, menighetshuset, 
 korene m.m. på Facebook.
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Les mer om dåp på kirken.no

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

Dåp – en god start på livet.


