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INVITASJON
Å få en invitasjon er nesten alltid en glede. Det 
fyller meg med forventning. Det er noe å se fram 
til – en meningsfull avveksling i hverdagen.  Det 
kan være en invitasjon til en bursdag – en konfir-
masjon eller et bryllup.  Men det kan også være en 
invitasjon til et kveldsmåltid, en tur i skogen – el-
ler en prat over en kopp kaffe.

Det er godt når noen vil være sammen med en.   
Det er godt å dele tid og felles opplevelser.  Det gir 
energi og håp.  Det skaper sammenheng og me-
ning.

En invitasjon er noe vi både kan gi og ta imot.   
Uansett er det en gave vi deler.

I Bibelen møter vi ofte invitasjoner.   Både i det 
gamle og det nye testamentet.  Gjennom profe-
ter og andre budbærere sender Gud invitasjonen 
bredt ut.   Gjennom julehøytiden som ligger bak 

Til ettertanke
oss – ble det understreket at invitasjonen er ment 
til alle

En vanlig invitasjon fra Gud lyder gjerne slik: Kom!  
Vend øret hit – så skal dere leve!  Kom til meg alle 
dere som strever og bærer tunge byrder så vil jeg 
gi dere hvile.  Kom, for alt er gjort ferdig.

Gud har noe han vil dele med oss.  Han vil lege, 
lindre og skape håp.   Han vil gi den trette kraft og 
den som ingen krefter har vil Han gi stor styrke.  
Han vil gi liv – ja evig liv til alle som tar imot Ham.

Gud har sendt oss en åpen invitasjon – og han 
ber oss om å dele den videre, «så mitt hus kan 
bli fullt» - som han sier i lignelsen om det store 
gjeste budet.   

Når kirkeklokken ringer neste gang – er det en 
påminnelse om at Gud kaller på oss – han vil oss 
noe; Kom – så skal dere leve.

Lars Skagestad

Vårkonsert  i Børsen  
med «gærne jinter»

Søndag 29. april kl. 19.00 har Ungdomskoret 
 vårkonsert i Børsen. Koret vil synge et knippe 
med forskjellige sanger, med alt fra musikaler, 
 operetter, disney og folkeviser.

Vi kan nevne spesielt «Vise for gærne jinter» med 
tekst av Alf Prøysen og musikk Egil Monn Iversen. 
Koret synger også Bruremarsj frå Vågå, True 
 Colours og mye annet.

Koret har med seg Ingvild Hafskjold, klarinett.  
Per Kristian Skalstad, fiolin. Anders Eidsten Dahl, 
klaver. Dirigent er Beate Strømme Fevang.

Foto: Dan Tore Stensland 

To av verdens  
mesterverker i mars

I løpet av de to siste ukene i mars framføres to av 
verdens mest kjente musikalske verk i Bragernes 
kirke, og begge gangene er det våre egne sangere 
som står for framføringene sammen med orkester 
og solister.

Først ut er W. A. Mozarts berømte  Requiem  
som søndag søndag 18. mars kl. 19.00 
avslutter Halvorsenfestivalen.  Ungdomskoret, 
herrestemmene i guttekoret og kantoriet sammen 
med musikere fra Johan Halvorsen Musikkfest 
står for framføringen. Dette er Mozarts siste 
verk, og det ble aldri ferdig fra hans hånd. Det 
ble ferdigstilt av en av hans elever. Billetter kan 
kjøpes på nett og ved inngangen. 

Langfredag  30. mars kl. 13.00 framfører 
Solistensemblet og  orkesteret Barokkanerne  
J. S. Bachs store Johannespasjon i gudstjenesten. 
Vi tror det er første gang i Norge at verket brukes 
liturgis og dermed har fri entre. Det er slik dette 
store verket fra 1723 ble brukt første gang i 
Leipzig: som gudstjenestemusikk.  Her får folk 
være med å synge vakre gudstjenesteledd mens 
rammen ellers er Bachs store verk.



NyTT fra menighetsrådet

Menighetsrådet er godt i gang med nytt år, som byr på 
mange nye og spennende prosjekter!

Budsjettet for 2018 er vedtatt – og bare ut fra dette 
-  så ser man at dette blir et meget aktivt år i menig-
heten. Ekstra spennende, på grunn av ombyggings-
arbeidene i første-etasjen i  Albumgården og planlagt 
oppgradering av Menighetskontorene. Drømmen er 
også nytt kjøkken i Menighetshuset, som vi håper kan 
få storkjøkken-status når det er ferdigstilt. Menighets-
huset fyller snart 50 år gammelt (i 2021), så det er vel 
på høy tid med en oppgradering.

Hvor store investeringene blir avhenger av vår økono-
mi, og her er det tett samarbeide mellom Menighets-
råd/Husstyret, Økonomiutvalget og Kirkekontoret, slik 
at den økonomiske belastningen ikke skal bli for stor.  
Bragernes menighet ønsker å sikre et fortsatt høyt og 
variert aktivitetstilbud i mange år fremover.

Fra 1. april er planen at staben skal pakke ned sine 
ting og flytte over i midlertidige kontorbrakker opp ved 
kirken.  Dermed blir det dessverre heller ingen utleie 
av lokalene i Menighetshuset fra 1 april til ca 1 sep-
tember. Dette blir nok en krevende periode ikke bare 
for staben, men også for besøkende og brukere av kon-
torene og Menighetshuset.  Men forhåpentligvis er alt 
nytt og fint - og klart for innflytting til september-okto-
ber. 

På Menighetens årsmøte søndag 8 april, kommer vi 
til å høre mer om disse prosjektene. Menighetsmøtet 
starter kl 1215 rett etter gudstjenesten. Årsberetning 
og innkalling blir publisert på nettsidene våre og på 
Facebook ca 2-3 uker før. Papirkopier kan hentes i Vå-
penhuset i kirken og på Menighetskontorene.

«Handlingsplan for Bragernes menighet 2018-2020» 
er også vedtatt.  Planen er et viktig verktøy for å iverk-
sette og gjennomføre de forskjellige aktivitetene/tilta-
kene som Menighetsråd og Stab ønsker å prioritere de 
neste par årene. 

I år markerer vi flere jubileer: Jente- og Guttekorene 
markerer 25 år siden oppstart, og hovedorgelet har 
også sitt 20 års jubileum. Kirkemusikken er en svært 
viktig del for oss alle her i Bragernes, og vi vil bare 
minne om at søndag 18 mars kan man oppleve «Re-
quiem» av Mozart og på Langfredag 30 mars kan man 
lytte til «Johannespasjonen» under gudstjenesten. 
Garantert to store konsertopplevelser!

I 2021 fyller Bragernes kirke 150 år, og iden anled-
ning arbeides det nå med å få nedsatt en hovedkomité 
for feiringen.  Tanken er å feire oss selv gjennom ett 
helt år, med forskjellige typer jubileumsarrangemen-
ter. Menighetsrådet tar for øvrig svært gjerne imot 
gode innspill/idéer til hvordan jubileet kan markeres.

Mai er den store konfirmasjonsmåneden.  Årets kull 
er på hele 63 konfirmanter -  fordelt på konfirmasjons-
gudstjenester lørdag 12 mai og søndag 13 mai - som 
har fått flott veiledning gjennom året av kateket Sol 
Trogstad Vråle og kapellan Per Erik Brodal. Menighets-
rådet benytter denne anledningen til å sende sine hjer-
teligste gratulasjoner til årets konfirmanter og deres 
foresatte. Vi håper at vi fortsatt får se dere her i kirken 
og i menigheten i mange år fremover. Lykke til med 
dagen og fremtiden til dere alle!

Til slutt – Ha en velsignet og god vår! 

Døpte
12.11.2017 Embla Rolund Eide
12.11.2017 Emma Nipe Hovde
12.11.2017 Nathaniel Westad Bjugn
12.11.2017 Lukas Marker Sjølie
12.11.2017 Ava Othilie Sæthre Grahl
19.11.2017 Edvard Bergem Kittelsen
19.11.2017 Adelen Hansen-Heyerdahl
19.11.2017 Maia Hedemark Moum
19.11.2017 Frej Ramberg Andersen
19.11.2017 Leonora Quiroga Arkvik Strømquist
26.11.2017 Klara Rønsholm Akselsen
03.12.2017 Mari Haslum Bangås
03.12.2017 Bror Arentz-Klevberg
03.12.2017 Madelen Johansen Heli
03.12.2017 Erle Emilie Høylie Nilsen
10.12.2017 Hedda Rosendal

01.01.2018 Ada Høydal-Grov
14.01.2018 Alexander Benedictus Duweh
14.01.2018 Thea Pereira Nes Ullebø
14.01.2018 Ivrill Marena Finsrud Tekshov (Skoger kirke)
21.01.2018 Sander Nortvedt Iversen
21.01.2018 Iben Fosnæs-Hilsen
21.01.2018 Bjørk Tidemann-Andersen
21.01.2018 Emil Nor Bendiktsen
21.01.2018 Lilja Rekkebo Kalmo
21.01.2018 Live Marie Kristiansen
28.01.2018 Jacob Ravn Døssland
28.01.2018 Mia Helena Wium

Vigde
22.12.2017 Yasmine Benedicte Korsmo Hunstad og  
Hans Terje Gabrielsen
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Barn, unge og trosopplæring
Første helgen i januar var 11-12 åringer på Lys 
 Våken samling i kirken. Det ble en helg med mange 
aktiviteter, rebusløype, godt sosialt samvær, guds-
tjeneste forberedelser, refleksløype ute på kvelden 
og ikke minst overnatting i kirkerommet. Temaet 
gjennom helgen var å være Lys Våken for hverandre, 
for Gud og for jordkloden vår. Søndag feiret vi guds-
tjeneste og Lys Våken gjengen hadde ulike oppgaver 
i gudstjenesten og sang sammen med barnekoret 
Minores. Etter gudstjenesten var alle med på jule-
trefesten.

Tårnagenthelg
7. og 8. april kan de som går på 2.trinn være agenter 
i kirken. Lørdag er det agentløype med mange agen-
toppdrag og det blir skattejakt i kirken. Søndag ferier 
vi gudstjeneste sammen hvor agentene har oppgaver i 
gudstjenesten.  Påmelding via e-post til:  
sv455@kirken.no.

Trosopplæringskalenderen
7 og 8. april – Tårnagenthelg for 2 klassinger

9-11. mars – Ungdommens bispedømmemøte på 
Kongsberg for unge mellom 15-30 år

10 og 11. mars - Tro og Trylling for 4 klassinger i 
 Konnerud kirke
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Klimafestivalen §112 
I skrivende stund er Klimafestivalen §112 nettopp 
ferdig, og vi kan se tilbake på mange fine og varierte 
arrangement både i vår menighet og hos andre ak-
tører i Drammen. I Bragernes har vi blant annet hatt 
fotoutstilling ved Morten Golimo, byttefest, klimaguds-
tjeneste og på formiddagstreffet hadde vi besøk fra 
Lindum. Drammen kirkeforum hadde dessuten invitert 
byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen 
Berg til en kveld som samlet langt over hundre enga-
sjerte mennesker. 

Vi trenger denne årlige festivalen som setter klima-
utfordringene på plakaten og får oss til å tenke over 
hvordan vi alle kan leve mer bærekraftig. Klimafestiva-
len har laget en liste over tiltak vi alle kan gjøre, som 
vil ha god effekt på klimaet og kloden vår. Hvilke av dis-
se punktene kan du tenke deg å gjøre? 

1  Snakk om klimaløsninger og klimautfordringer. Det 
er ingen skam å ikke kunne alt.

2  Engasjer deg i klimabevegelsen: lik, spre og still opp.

 3  Meld deg inn i eller støtt 
en miljøorganisasjon.

 4  Tenk alternativt før du 
flyr.

 5  Reduser bilbruken: sykle 
og reis kollektivt om du 
kan.

 6  Spis mindre kjøtt, velg 
økologisk og lokal mat.

 7  Kjøp mindre, kjøp brukt 
og ta vare på det du har.

 8  Inspirer arbeidsplassen 
din til å kutte flyreiser, 
investere grønt og ha kjøttfrie dager i lunsjen.

 9  Invester pengene dine i miljøvennlige fond. Spør 
banken!

10  Påvirk partiet ditt til å føre en mer offensiv klimapo-
litikk og etterleve § 112. Send en e-post.

Kirkeparken – vil du være med?
Til sommeren skal vi igjen i gang med å dyrke grønn-
saker og blomster i Kirkeparken. Vi ønsker oss flere 
medarbeidere! Alle som har lyst til å være med er 
velkomne, og det er ingen krav om forkunnskaper 
eller erfaring. Vi lærer av hverandre og utvikler oss 
sammen! Har du tid og lyst, kom og bli med. Ta gjerne 
kontakt med diakonen, eller følg med på Facebook, på 
siden Bragernes Kirkepark. Der blir det annonsert når 
vi har dugnader og samlinger, og da er det bare å møte 
opp. Velkommen til oss!

Diakon Edel Gervin

Foto: Terje Bruun-Pedersen

#klimafestivalen112   www.klimafestivalen112.no

10-TING DU KAN GJØRE FOR KLIMA 

29. april – Gudstjeneste med frokost på menighets-
huset for småbarnsfamilier

6.mai - Samtalegudstjeneste av og med konfirman-
tene

Faste samlinger
Søndagsskolen. Hver søndag når det ikke er familie-
messe. Samles søndagsskolen i kirken. Vi går ut i 
kapellet under preken og hører en fortelling, synger 
og tegner sammen. 

Babysang og Knøtteklubb. Hver torsdags fra kl 
10:00-13:00 møtes vi på menighetshuset. Babysang 
starter kl 11. Vi synger, leker og har samlingsstund. 
Ta med matpakke, vi serverer te, kaffe og frukt.

Vil du være frivillig?
Du er hjertelig velkommen som frivillig medarbeider 
på våre samlinger for barn og unge. Vi trenger alltid 

gode voksne som bryr seg og som kan hjelper til 
med praktiske oppgaver. Ta kontakt med kateketen 
om du ønsker å melde deg som frivillig.

Kontakt
Ansvarlig for barn, unge og trosopplæring er kateket 
Sol Trogstad Vråle. 



Når drammenserne stod opp av sengene sine den 
varme julidagen i 1866, visste ingen at innen flam-
mene døde ut dagen etter, var ca 5000 av dem 
husløse. Mange hjem, butikker, forretninger 
og andre bygg var borte, og tilbake lå en 
haug glødende aske. Den 12. juli 1866, 
var det den sterke vinden med storm i 
kastene som bidrog til at flammene st-
jal til seg hus etter hus på Bragernes. 

Men ifølge kilder, var det først når 
Bragernes Kirke stod i flammer, at pan-
ikken virkelig begynt å spre seg. 

Mange kjenner nok historien om hvordan 
Jørgen Moe, sognepresten som I ettertid er 
mest kjent for sine bidrag til eventyrkulturen, red-
det ut sølvtøy fra alteret, prekestol, døpefont og kirke-
skip. Han løp u tog inn av det brennende bygget så lenge, at folk 
til slutt matte holde ham igjen for at ikke han også mate reddes. 

I ruinene dagen etter, stod bare det gamle steintårnet fra 
1600-tallet igjen.

Vi kjenner kanskje brudd-stykker av historien om brannen, eller 
om gjenoppbyggingen, men felles for oss alle er hvor glade vi er i 
det bygget som star der, høyt hevet som en katedral over byen. 

Vi i Bragernes forvalter en levende menighet, med mange store 
drømmer og planer. Akkurat nå jobbes det med innvendig I Al-
bumgården, hvor den gamle kafeen skal gjøres om til fine kontorer. 

Og kontorene i kjelleren i Menighetshuset må bringes inn i 
nåtiden, slik at det er gode arbeidsforhold for de ansatte. Det er 
tross alt dem som gjør det mulig for oss å fylle kirken som vi gjør 
hver søndag. 

I fjor startet vi også et nytt prosjekt med grønnsakshage. Et 
naturlig skritt videre for en grønn menighet. Så, nå når det Det 
nærmer seg vår, og med det tid for nye planter og spirer i det som 
var en flott kirkepark forrige sommer. Mange av oss nøt dessuten 
markens grøde i høst? 

Men mens vi ser fremover til flere gudstjenester, konserter og 
planter I parken, så er det hyggelig å se tilbake på de mange de-
taljene som tilsammen utgjør vår flotte kirke. Og alt startet med 
bybrannen- men Rom ble som kjent ikke bygget på en dag. På 
dagen fem år etter brannen ble den nye kirken åpnet, med gudst-
jeneste og fest i Børsen. 

Etter brannen, var det diskusjoner om det gjenstående kirketårnet 
burde bevares, og Jørgen Moe var av dem som ville beholde det. 
Mange av de husløse fikk tildelt telt på Albums løkke, nettopp den 
plassen som vi idag kjenner som Kirkeparken. 

Med utgangspunkt i den nye brannstasjonen (tårn-
bygningen) som var under oppbygging- og 

hvor bare stillaset på utsiden hadde skader 
etter brannen, ble den nye kirken lagt 

på Albumsløkka. Arkitekten til den nye 
kirken ble Ernst Robarth Dalin Norgrenn 
(1839-1880). Han var nyutdannet fra 
Tyskland, og Bragernes Kirke var en 
av hans første byggeprosjekter. Etter 
datidens regler måtte kirken romme 
30% av Sognets innbyggere, så kirken 
ble bygget med plass til 1200 menne-

sker, og den ble bygget i nygotisk sti, av 
teglstein. Det er flere gotiske elementer 

i selve bygningen, som statuene i nisjene i 
ytterveggene.

Jørgen Moe ivret for at man trengte mer lokale, så alle-
rede ved byggingen fikk kirken et kapell-lignende sidebygg, og det 
ble i lang tid brukt til konformasjonsundervisning. 

Alteret ble laget på bestilling i 1970. En lokal snekkermester ved 
navn Christen Andersen Thrue laget rammen, og den allerede 
kjente maleren Adolph Tiedeman (1814-1876) ble anbefalt som 
maler. Han hadde allerede malt flere altertavler og han startet op-
prinnelig på et Langfredag motiv, men endret det til det Oppstan-
delsesbildet vi kjenner idag. Det er siden kopiert til ca. 70 kirker 
rundt om i landet, bl.a Tromsø Domkirke. 

Men vi er heldige og kan nyte originalen i denne kirken. 

Under krigen ble mange av museets samlinger, og verdifulle gjen-
stander fra kirkene rundt i byen evakuert. Altertavlen og døpe-
fonten var av de tingene som ble evakuert og lagret i bl.a. gruvene 
på Kongsberg. 

Når altertavlen ble restaurert i 2017, fant vi da den midlertidige 
altertavlen som ble satt opp under krigen. Den var tegnet av 
amanuensis Henning Alsvik ved Museet og var et enkelt lerret ed 
gult kors på blå bakgrunn. 

Den originale kirken hadde lyset flommende inn gjennom store 
glassvinduer (ikke glassmalerier) som lyste på brunt treverk. Den 
berømte arkitekten Arnstein Arneberg jobbet på 1950-tallet med 
mange kirker og bygg i Norge og ofte forandret han også in-
teriøret. I Bragernes var det han som fargesatte kirken som vi ser 
den idag, med rødt, grønt, gult og gull. Han gjorde også flere an-
dre forandringer, men det kan du lese mer om i en senere utgave 
av Kirkeposten. 

Neste gang du er i kirken kan du undre deg over pelikanen, som er 
en av figurene på benkevangene, hvor ellers i kirken kan du 
se den? 

Historien om Bragernes kirke
TEKST: THERESE THORNE - FOTO: BENT A. MØLLER
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KONFIRMANT 2018/19?
Er du født i 2004 og enten vet at du skal bli konfirmert 
i Bragernes kirke eller lurer på om du kanskje 
skal det? Da er du og dine foreldre/foresatte 
velkommen til informasjonsmøte tirsdag 
29. mai kl.20.00 – 21.00 i Bragernes kirke. 
Det vil bli sendt ut brev i posten til alle 
registrerte medlemmer i Bragernes 
menighet født i 2004 i løpet av våren. I 
tillegg sender Tunsberg bispedømme ut 
brosjyren ”Konfirmant 2019”.  Dersom du 
kjenner til noen som ikke bor i Bragernes 
menighet, men som ønsker å konfirmere 
seg i Bragernes kirke, er det fint om du 
videreformidler denne informasjonen.

Allerede nå ber vi dere holde av 13. – 19. august 2018. Da 
skal vi reise på en ukes konfirmantleir. Her vil vi være innom 
mange av konfirmanttidens temaer i tillegg til mange andre 
aktiviteter. Og ikke minst: vi skal ha det moro sammen! 
Det er viktig å få med seg leiren, siden denne er en viktig 
del av konfirmanttiden. Resten av året vil det være ca. én 
konfirmantsamling per måned frem til konfirmasjonsdagen. 

Det blir presentasjon av konfirmantene i 
gudstjenesten 26. august 2018.

Konfirmasjonsdagene i 2019 vil være lørdag 
11. mai og søndag 12. mai.

Påmeldingsfrist: 1. juni 2018. Påmeldingen 
skjer på våre hjemmesider. Påmeldingen 
åpner først etter at informasjonsbrevene 
er sendt ut i posten.

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

Du er også velkommen til å komme innom 
Bragernes menighetskontor eller ta kontakt på e-post: 

sv455@kirken.no eller tlf. 32 98 91 80.

Velkommen til en spennende og innholdsrik 
konfirmasjonstid!

Hilsen
Sol Trogstad Vråle - Kateket Per Erik K. Brodal - Kapellan

VÅRENS KONFIRMANTER 2018
Nå er det bare kort tid igjen av konfirmantåret for de 
57 konfirmantene som begynte i høst. I løpet av disse 
månedene har vi vært sammen om mange ulike aktiviteter 
og samlinger. Vi begynte med en ukes leir, der vi hadde 
undervisning, var på tur, hadde gudstjenester og samlinger 
og hadde det moro. I tillegg har vi hatt fortellerkveld i 
Bragernes kirke, deltatt på julemarked, gjennomført 
gudstjeneste på Menneskerettighetssøndagen og mye mer. 
Noen samlinger gjenstår, blant annet Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon, samtalegudstjeneste og konfirmantfest søndag  
6. mai, og ikke minst selve høydepunktet: 
konfirmasjonsgudstjenestene 12. mai kl. 11.00 og 13.00 og 
13. mai kl. 11.00.

Det har vært fint å bli kjent med både konfirmanter og 
familiene deres. Jeg håper dere som er konfirmanter 
gjennom månedene vi har hatt sammen har fått oppleve at 

dere er en viktig del av kirken og Bragernes menighet. Jeg 
gleder meg til å se mer til dere i årene som kommer!

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

Under finner dere oversikt over hvilke konfirmanter som 
konfirmeres på de to konfirmasjonsgudstjenestene. Vi 
minner om at gudstjenestene er åpne for alle som ønsker å 
komme. Det er hyggelig om mange er med og fyller kirkene 
disse to festdagene.

Hilsen
Sol Trogstad Vråle - Kateket Per Erik K. Brodal - Kapellan

Bragernes kirke 12.05.2018  11:00 Bragernes kirke 12.05.2018  13:00 Bragernes kirke 13.05.2018  11:00
Andreas Isegran Bang-Olsen Elias Bjerknes Christensen Philip Bækkelund
Hennie Heyerdahl Berg Elise Yksnøy Eidem Jack Chen
Sara Fronth-Andersen Karen Sofie  Nilsen Hafskjold Aleksander Nikolai Dahl
Selma  Victoria Granli- Midtskogen Thea Theiste Haugland Adrian Dietrichs
Eira Reier Groven Sander Holan Olsen Ida Eilertsen
Milla Venita Renaa Hafstad Simen Kristoffer Hübschle Håkon Hannevold
Fridtjof  Sebastian Hansen Madicken Jagland Olav Christian  Oust  Heiberg
Maren Sofie Henriksen Kaja Aas Kilset Aurora Sofie Helstrup
Marcus Hermansen Nadia Lindquist Kristian Hilsen
Birger Chrisander Pedersen Hermansen Emilie Zimmermann Nielsen-Haugerud Haakon Hjemdahl
Marius Viken Hovden Tuva Østerdahl Nyblin Elias Hordvik
Milla Enger Iversen Sebastian Mejer Rasmussen Frida Alm Jonson
Silja Hauge Kristiansen Johan Sebastian Remmen Lauritz Vold Juritzen
Tomine Norbakk Savannah Victoria Te-Owai Svebakk-Bøhn Tobias Hagen Lindseth
Kaja Kruge Nyborg Gabriel Karlsen Sørbye Scott Coward Losnedahl
Erik Vogel Sofie Berg Thune Marcus Enrique Eide Luzio
Gustav Wilhelmsen Henriette Widerøe Sara Helene Solbakken Månsson

Hannah Øhren Torstein Seland
Mina Aurora Tekshov Øien Herman Ødegaard Søyland
Lavrans Borgen Olav Toori Tayoro-Grønmyr
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Mars
Torsdag 1. mars
12.00 Middagsbønn

Fredag 2. mars Kvinnenes inter-
nasjonale bønnedag 
11.00 Hyggebingo i mellomsalen.
11.30 Kvinnenes internasjonale 
bønnedag hos Frelsesarméen i 
Thornegt. 2. Årets bønnedag foku-
serer på barn og unge i Surinam. 
Sang og musikk. Kvinner fra ulike 
kirkesamfunn deltar. Bevertning. 
Gave til Bibelselskapets interna-
sjonale arbeid blant kvinner. Vel-
kommen kvinner og menn! Arr.: Det 
Norske Bibelselskap, Kvinnenes 
internasjonale bønnedag og Norsk 
økumenisk kontaktutvalg for kvin-
ner.

Lørdag 3. mars
13.00 Orgelhalvtime ved Renato 
Negri. Musikk av J.S. Bach, Albinoni 
og F. Mendelssohn. Fri entré.

Søndag 4. mars 3. søndag i 
 fastetiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest 
Lars Skagestad og kantor Beate 
Strømme Fevang. 

Tirsdag 6. mars
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 7. mars
08.15 Morgenbønn

Torsdag 8. mars Kvinnedagen
12.00 Middagsbønn

Fredag 9. mars
11.00 Formiddagstreff i peisestua.

Lørdag 10. mars
13.00 Orgelhalvtime ved Victor 
Riakhin. Musikk av G. Merkel og O. 
Janchenko. Fri entré.
14.00-15.00 Meditativ time med 
Morten Golimo ved flygelet. Fri 
entré.

Søndag 11. mars 4. søndag i faste-
tiden
11.00 Høymesse. Kapellan Per Erik 
K. Brodal, kantorene Jørn Fevang, 
Anders Eidsten Dahl og Ole Andreas 
Fevang, Elverum kirkes guttekor 
og Bragernes kirkes guttekor, i 
 samarbeid med Oslo internasjonale 
kirkemusikkfestival. Søndagsskole.

Mandag 12. mars
14.00 Misjonsbasarens åpnings-
møte i menighetshuset. Med fung. 
prost Lars Skagestad og Hallvard 
Alstad, sang. Basaren er åpen til  
kr. 18.00.

Tirsdag 13. mars
11.00-18.00 Misjonsbasar i menig-
hetshuset.
12.00 Hverdagsmesse. 
18.00 Innrøkningsmesse inspirert 
av koptisk-ortodoks liturgi.
18.30 Ørkenmesse inspirert av 
 koptisk-ortodoks liturgi. Røkel-
se, ikoner, nattverd. Frivillige og 
 ansatte i Den norske kirke.

Onsdag 14. mars
08.15 Morgenbønn
11.00-18.00 Misjonsbasar i 
 menighetshuset

Torsdag 15. mars
11.00-19.00 Misjonsbasar i 
 menighetshuset
12.00 Middagsbønn

Fredag 16. mars
11.00 Johan Halvorsen Musikkfest 
2018: Lunsjkonsert med prisvinnere 
fra Ungdommens Musikkmester-
skap: Emilie Ravn Jensen, horn, 
og Guro Kitterød, trombone. Vi får 
også høre prisvinnere fra Midgard-
konkurransen: Duo Dynamo med 
Hedda Lydianna Aadland, cello, og 
Martha-Pil Evertsen Neumer, fiolin. 
Videre medvirker elever fra Dram-
men Kulturskole: Silje  Harang, 
sang, og Eli Holm, cello, akkom-
pagnert av Galina Trintsoukova. 
Konserten er i samarbeid med 
 Kulturoasen og Bragernes menig-
het. Fri entré.
11.00-18.00 Misjonsbasar i menig-
hetshuset.

Lørdag 17. mars
11.00- 15.00 Misjonsbasar i 
 menighetshuset.

Søndag 18. mars Maria Budskaps-
dag
11.00 Familiemesse. Kapellan  
Per Erik K. Brodal, kantorene Beate 
Strømme Fevang og Anders Eidsten 
Dahl. Jentekoret.
19.00 Requiem av Wolfgang 
 Amadeus Mozart. Bragernes kir-
kes ungdomskor, herrestemmer 
fra guttekoret, Bragernes kantori. 
Sammensatt orkester. Solister: 
Julia Gusek, Ingeborg Soot, Eirik 
Grøtvedt og Jørgen Backer. Avslut-
ningskonsert for Johan Halvorsen 
Musikkfest 2018. Bill. kr. 250 på 
Ticketco og ved inngangen.

AKTIVITETSKALENDER
1. mars – 31. mai 2018

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
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Mandag 19. mars
19.00-21.00 Drammen kirkeforum 
i Bragernes menighetshus. «Hvor-
dan fremme livsmestring, kraft 
og tilhørighet?» Foredrag av Arne 
Holte, professor emeritus i hel-
sepsykologi ved Universitetet i Oslo 
og nestleder i Psykologiforbundet, 
tidligere bl.a. fagdirektør ved Fol-
kehelseinstituttet. Kunstnerisk 
innslag ved Galina Trintsoukova 
og utvalgt solist for kvelden. Enkel 
servering ved inngangen. Fri entré.

Tirsdag 20. mars
12.00 Hverdagsmesse.
Fra kl. 16.00 Fasteaksjon. Innsam-
ling til Kirkens Nødhjelp. Kon-
firmantene kommer rundt med 
 bøsser.

Onsdag 21. mars FN Internasjonal 
dag mot rasediskriminering
08.15 Morgenbønn

Torsdag 22. mars FN Internasjonal 
dag for vann
12.00 Middagsbønn

Lørdag 24. mars
13.00 «Perler fra barokken». 
 Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyter, 
Anne Stine Dahl, cello og Anders 
Eidsten Dahl, orgel. Fri entré.
14.00-15.00 Meditativ time med 
Morten Golimo ved flygelet.  
Fri entré.

Søndag 25. mars Palmesøndag 
11.00 Høymesse etter palmeprose-
sjon fra St. Laurentius. Sokneprest 
Lars Skagestad. Søndagsskole.

Tirsdag 27. mars
12.00 Hverdagsmesse
18.00-20.00 Stille kveld. Avsluttes 
med kveldsbønn og nattverd  
kl. 19.30.

Onsdag 28. mars
08.15 Morgenbønn

Torsdag 29. mars Skjærtorsdag
18.00 Skjærtorsdagsmesse.  Biskop 
Per Arne Dahl, prost Kjell Ivar 
Berger, kantorene Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang. Korgruppe.
I samarbeid med Norkirken.

Fredag 30. mars Langfredag
11.00 Korsvandring for kirkene i 
Drammen. Oppmøte ved Strømsø 
kirke. 12.30 Musikkmeditasjon
13.00 Pasjonsgudstjeneste. 
 Johannespasjonen av J.S. Bach i 
gudstjenesten. Kapellan Per Erik K. 
Brodal, Bragernes kirkes solisten-
semble og Barokkanerne. Fri entré.

Lørdag 31. mars Påskeaften
12.00 Påskeegget i menighets huset. 
21.00 Påskenattsmesse. Påskely-
set tennes. Kapellan Per Erik K. 
Brodal, kantorene Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang. Korgruppe.

April
Søndag 1. april Påskedag
08.00 Påskemorgen ved 
 Åspaviljongen med Frelsesarméens 
hornorkester 
11.00 Høytidsmesse. Dåp. Kirkens 
ansatte. Kantoriet. Søndagsskole.

Mandag 2. april 2. påskedag
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Per 
Erik K. Brodal og kantor Anders 
Eidsten Dahl. Messemusikk:  «Missa 
brevis» av Kjell Mørk Karlsen med 
Daniel Sæther, alt, og Caroline 
Eidsten Dahl, blokkfløyter.
 
Tirsdag 3. april
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 4. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 5. april 
12.00 Middagsbønn

Lørdag 7. april
13.00 Orgelhalvtime ved Halgeir 
Schiager. Musikk av J.G. Rheinber-
ger. Fri entré.

Søndag 8. april 2. søndag i påske-
tiden
11.00 Familiemesse. Dåp. Tårn-
agenthelg. Sokneprest Lars Skage-
stad og kapellan Per Erik K. Brodal, 
kateket Sol Trogstad Vråle, kanto-
rene Beate S. Fevang, Jørn Fevang 
og Anders E. Dahl, gjestedir. Terje 
Kvam, guttekoret, jentekoret, ung-
domskoret og kantoriet. 

Menighetens årsmøte etter familie-
messen.

Mandag 9. april
19.00 Musikklinjen ved St. Hall-
vard videregående skole framfører 
Mozarts Requiem. Tone Bråten, 
sopran, Ingerborg Soot, alt, Vidar 
Hellkås, tenor, Øystein Skre, bass, 
Steffen Kammler, dirigent. Bill. 
voksen kr.250, student/elev kr.150, 
barn under 12 år gratis.

Tirsdag 10. april
12.00 Hverdagsmesse. 
18.00-20.00 Stille kveld. Avsluttes 
med kveldsbønn og nattverd  
kl. 19.30.

Onsdag 11. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 12. april
12.00 Middagsbønn

Lørdag 14. april
13.00 Orgelhalvtime ved Beena 
 Kumar Karpisova. Musikk av L. 
 Vierne og M. Duruflé. Fri entré.
14.00-15.00 Meditativ time med 
Morten Golimo ved flygelet.  
Fri entré.
Enkel bevertning mellom orgel-
halvtimen og Meditativ time.

Søndag 15. april 3. søndag i påske-
tiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest 
Lars Skagestad og kantor Jørn 
Fevang. Korgruppe. Søndagsskole.
 
Mandag 16. april 
19.00-21.00 Drammen kirkeforum i 
Strømsø menighetshus. «Skal kir-
ken drive med politikk?»
Foredrag av Knut Arild Hareide, 
leder i Kristelig Folkeparti og stor-
tingsrepresentant. Kunstnerisk inn-
slag ved Galina Trintsoukova med 
utvalgt solist for kvelden. Samtale 
og diskusjon med salen. Enkel ser-
vering ved inngangen. Fri entré.

Tirsdag 17. april 
12.00 Hverdagsmesse 

▼
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Onsdag 18. april
08.15 Morgenbønn
20.45 Evensong med Bragernes 
kantori.

Torsdag 19. april
12.00 Middagsbønn

Lørdag 21. april
13.00 Orgelhalvtime ved Jon  Martin 
Høie. Musikk av J.S. Bach og  
A. Sandvold. Fri entré.
14.00-15.00 Meditativ time med 
Morten Golimo ved flygelet.  
Fri entré. 
Enkel bevertning mellom orgel-
halvtimen og Meditativ time.

Søndag 22. april 4. søndag i påske-
tiden
11.00 Høymesse. Dåp. 
Prest Jan-Otto Eek og vikarkantor.
19.00 «In Memory of Elvis Gospel». 
Gospelkonsert med Pål Flåta, 
 Stephen Ackles og Vidar Busk med 
band og blåsere. Bill. på Ticket-
master kr. 425.
 
Tirsdag 24. april
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 25. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 26. april
12.00 Middagsbønn

Søndag 29. april 5. søndag i påske-
tiden
11.00 Familiemesse. Dåp. Kanto-
rene Beate Strømme Fevang og 
Jørn Fevang. Minores. Syngespillet 
«Skapelsen» av E. Hovland.

Mai
Tirsdag 1. mai  Arbeider-
bevegelsens dag 
10.00 1. mai messe. Prost Kjell Ivar 
Berger og kantor Jørn Fevang.

Onsdag 2. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 3. mai
12.00 Middagsbønn

Lørdag 5. mai
10.00 og 1300. Orgelvandring og 
 orgelhalvtime. Starter i Strømsø 
kirke kl. 10 og avsluttes med orgel-
halvtime i Bragernes kirke kl. 13.00. 
Turen går via Strømsgodset kirke 
og krematoriet. Gratis. Mer info på 
www.bragerneskirke.no.
13.00 «Ung orgelhalvtime» med 
Bjørn Vidar Ulvedalen og hans 
 orgelelever. 

Søndag 6. mai 6. søndag i påsketi-
den
11.00 Høymesse. Dåp. Samtale med 
konfirmantene. Kapellan Per Erik 
K. Brodal, kantorene Beate Strøm-
me Fevang og Jørn Fevang, gruppe 
fra ungdomskoret.

Tirsdag 8. mai Frigjøringsdagen
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 9. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 10. mai Kristi Himmel-
fartsdag
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
Per Erik K. Brodal, kantor Anders 
Eidsten Dahl, Daniel Sæther, alt, og 
Anne Stine Dahl, cello.

Lørdag 12. mai
11.00 Konfirmasjonsmesse. Kapel-
lan Per Erik K. Brodal, sokneprest 
Lars Skagestad, kantorene Beate 
Strømme Fevang, Jørn Fevang og 
Anders Eidsten Dahl. Herrestem-
mene i guttekoret.
13.00 Konfirmasjonsmesse. Sok-
neprest Lars Skagestad, kapellan 
Per Erik K. Brodal, kantorene Beate 
Strømme Fevang, Jørn Fevang og 
Anders Eidsten Dahl. Herrestem-
mene i guttekoret.

Søndag 13. mai Søndag før pinse
11.00 Konfirmasjonsmesse. 
 Sokneprest Lars Skagestad, 
 kapellan Per Erik K. Brodal, kanto-
rene Beate Strømme Fevang, Jørn 
Fevang og Anders Eidsten Dahl. 
Ungdoms koret. 
 

Tirsdag 15. mai
12.00 Hverdagsmesse
18.00-20.00 Stille kveld. Avsluttes 
med kveldsbønn og nattverd  
kl. 19.30.

Onsdag 16. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 17. mai Grunnlovsdagen
11.45 Festgudstjeneste. Prost Kjell 
Ivar Berger, kantor Anders Eidsten 
Dahl og Mannskoret Barden.

Søndag 20. mai Pinsedag
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest 
Lars Skagestad, kapellan Per 
Erik K. Brodal, kantorene Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang. 
 Bragernes kantori.

Mandag 21. mai 2. pinsedag
12.00 Gudstjeneste i sportskapellet 
på Heia (Tverken).

Tirsdag 22. mai
12.00 Hverdagsmesse
18.00 Innrøkningsmesse inspirert 
av koptisk-ortodoks liturgi.
18.30 Ørkenmesse inspirert av kop-
tisk-ortodoks liturgi. Røkelse, iko-
ner, nattverd. Frivillige og ansatte i 
Den norske kirke.

Onsdag 23. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 24. mai 
12.00 Middagsbønn

Søndag 27. mai Treenighetssøndag
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest 
Lars Skagestad og kantor Anders 
Eidsten Dahl.

Tirsdag 29. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 30. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 31. mai
12.00 Middagsbønn

▼
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Sportskapellet
ved Tverken

Behov for vedlikehold
Kapellet er et stort laftet kirkebygg og trenger kontinuerlig 
tilsyn og vedlikehold. En lekkasje i tårnfot og tak over inngang 
i nord er rettet på, men det gjenstår innvendig arbeid i 
sakristiet. Bunnsvillen mot sør trenger å fornyes og plattingen 
foran doene må skiftes. Innvendig er det behov for 
småreparasjoner, vask og maling. Snart må hele kirka beises 
på nytt. Det er tjue år siden sist. 
Lista er lang og den forlenges hele tiden. Styret i kapellet er 
ansvarlig for vedlikehold, men det er likevel behov for villige 
hender som kan hjelpe til med dugnad og vedlikehold.  

Frivillige til praktisk arbeid søkes 
Kan du tenke deg å være en som kan være frivillig med-
hjelper til praktisk vedlikeholdsarbeid og tilsyn, så hører vi 
gjerne fra deg. Du kan ringe til leder i Styret, Asle Kristiansen, 
telefon 922 94 263, så blir du med i en trivelig gjeng og gjør 
en nyttig gjerning. Du finner oss også på Facebook.

80-årsjubileum i år 
Sportskapellet ligger i Drammens 
nordmark og ble innviet februar i 
1938, av biskop Bergrav. Da var 
over 2000 mennesker tilstede ved 
kapellet som hadde 250 sitteplasser. 
Det feirer dermed 80-års jubileum i 
år, som vil bli markert i forbindelse 
med gudstjenesten 2. pinsedag. 

Opp gjennom årene har det 
vært flere forbedringer og 
ombygginger, så som 
peisestue og soverom for 
overnattinger, Siste tilskudd 
er nytt vedskjul og lager 
som ble ferdigbygd for et 
par år siden. Innvendig er 
det montert ny peis – en 
gave fra overskuddet etter 
bok-prosjektet «Vi som 
husker Åssida».

Sportskapellet eies i dag 
av Bragernes, Åssiden, 
Strømsgodset, Strømsø, 
Konnerud, Tangen, og Fjell 
menigheter i Drammen og 
av Frogner menighet i Lier. 
Et styre valgt av disse 
menighetene forestår 
driften av kapellet, og 
Kirkekontoret i Drammen 
hjelper til med å skaffe 
mannskap til guds-
tjenestene. Det er lov å 
overnatte 25 personer i kapellet. Gratis å leie for de som 
bor innenfor eiernes kirkesogn. For leie kontakt Inge 
Otterskred på telefon 950 30 072.  Fra Drammen er det 
vanligst å kjøre til Landfalltjern og parkere der. Det er fint 
å sykle og å trille barnevogn innover. Sjekk med 
gudstjenestelister i avisene, eller ved kirken i Drammen. 
Niste kan en spise i peisestua, eller en kan ta en tur på 
kafeen på Tverken. Kombinasjonen tur, sportsandakt og 
Tverkenkafeen er en fulltreffer, uansett vær.

Ønsker du å gi en gave til  
Bragernes menighet?
For å gi et godt tilbud til ulike aldersgrupper er menigheten 
avhengig av frivillig innsats og pengegaver. Vil du bidra 
økonomisk? Du velger selv hvor mye og hvor ofte du vil gi. 
Noen gir et fast beløp hver måned, andre gir en engangssum. 
Gaver på til sammen kr. 500 og opp til og med kr. 40.000 kan gi 
skattefradrag. Dersom du ønsker skattefradrag husk å merke 
innbetalingen med fullt navn og personnummer (har du gitt 
menigheten skattefri gave tidligere, har vi personnummeret). 
Bragernes menighet vil innberette gaven til skatteetaten og den 
blir automatisk oppført på din selvangivelse som fradrag. Ønsker 
du at gaven skal gå til et bestemt formål, skriv formålet på 
innbetalingen. Menighetens kontonummer er 2220.14.83690.

Du kan også bruke Vipps. Da bruker du Vippsnr. 123978. Husk å 
merke med navn, formål, eventuelt også personnummer. Har du 
spørsmål kan du ringe oss på 32 98 91 80 eller sende en epost til 
post.drammen@kirken.no.

Kirkeposten trenger flere ombærere til å legge bladet i 
postkassene. Du får en enkel og kort rode, og velger selv 
tidspunkt for når du vil gå runden. 

Ta kontakt med Hanna Moen på e-post: hm855@kirken.no

KIRKESKYSS
Trenger du skyss for å 
komme deg til gudstjeneste i 
Bragernes kirke? Eller kanskje 
du kunne tenke deg å hente 
noen som trenger skyss til 
kirken noen søndager i løpet 
av året?

Vi ønsker å legge til rette for at 
alle som ønsker å komme til 
gudstjeneste i Bragernes kirke 
får muligheten til det. Derfor 
ønsker vi å komme i kontakt 
med både deg som trenger 
skyss og deg som kunne tenke 
stille med skyss.

Ta kontakt med diakon Edel 
M. Gervin på tlf. 32 98 91 84 
eller eg538@kirken.no



Hva har skjedd siden sist …

Julegudstjeneste med Børresen skole

Julevandring med 1. trinn

Julegudstjeneste med barnehagene

Adventsfestivalens åpningskonsert

Rigging av julekrybben

Barneforestilling og åpning 
av julekrybben 1. søndag i 

advent



Midnattskonsert lillejulaften

Høymesse med guttekoret

Menighetsrådets representanter på 
julemarkedet

Jenteaspirantkoret synger på julemarkedet Besøk av de hellige tre konger 
på juletrefesten

Lysmess med jente-
aspirantene og Minores

Julaften

Josef og Maria Juledag

Kadedral-katten En av de mange små som er døpt inn i kirken og 
menigheten

Kirkerotteteater



Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen
Telefon 32 83 31 59

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

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

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

VIVO DRAMMEN AS
ØVRE TORGGATE 9, DRAMMEN

Heidi og Tore
TELEFON 32 83 52 95
DRAMMEN@VIVO.NO

Bøker
Gaver
Hobby

VI FLYTTER TIL FOLKETS HUS
INNGANG FRA ST. OLAVS GATE

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

Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

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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Tlf: 32 80 80 80
Rosenkrantzgata 11, 3018 Drammen



Menighetsstaben

Prost KJELL IVAR BERGER 
kb953@kirken.no 
Tlf. arbeid 32 98 91 13

Sokneprest 
LARS H. SKAGESTAD
ls273@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 83

Kateket 
SOL TROGSTAD VRÅLE 
sv455@kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 89

Kirketjener 
BENT A. MØLLER
bm984@kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 88

Kapellan
PER ERIK K. BRODAL
pb887@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 82

Kantor JØRN FEVANG
jf668@kirken.no
Mobil: 97 56 67 62

Kantor ANDERS E. DAHL
ad562@kirken.no
Privat tlf. 97 65 47 72

Kantor 
BEATE STRØMME FEVANG
bf297@kirken.no
Mobil: 90 56 70 55

Hanna Moen – Vibeke Meyer Schjelderup – Anny Getz
Frivillige medarbeidere på kontoret.

Diakon
EDEL MERETE GERVIN
eg538@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 84

Koordinator for Åpen kirke
BJØRG JURIKS
bj353@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

Perioder våren/sommeren 2018 er menighetshuset 
stengt pga ombygging.    

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: Kateket  
Sol Trogstad Vråle

Søndagsskole: Hver søndag 
under gudstjenesten i Bragernes 
kirke, unntatt i skolens ferier 
og ved familiegudstjenester. 
Kontaktperson: Kateket  
Sol Trogstad Vråle

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 – 18.55

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

ANDRE ARRANGEMENTER

Hjemmeside: www.bragerneskirke.no
Du finner også Bragernes kirke, menighetshuset, 
 korene m.m. på Facebook og Instagram.

Kontaktpersonenes telefonnr. og e-postadresse står i 
oversikten til venstre. 

Det er plass til nye medlemmer i alle korene og kantoriet. 



Fastetiden og Den hellig uke
Av Per Erik K. Brodal, kapellan

Når denne utgaven av Kirkeposten kommer ut, er vi allerede godt 
i gang med fastetiden. Fastetiden er forberedelsen før Den hellige 
uken som strekker seg  fra palmesøndag til påskedag. Fasteti-
den er de 40 dagene frem til påskens høytidsdager. Før vi går inn 
i fastetiden feirer vi fastelavnsøndag, med de påfølgende dagene 
blåmandag og feitetirsdag. Disse dagene er også gitt betegnelsen 
carne vale, som er latin og betyr «farvel til kjøttet» og som vi finner 
igjen i karnevalstradisjonen, som nettopp er festen før vi går inn 
i fasten. Og tidligere var det vanlig å kutte ut alt kjøtt i 
fastetiden. Man både spiste og levde enklere, for at 
både kropp, sjel og ånd skulle forberede seg på 
påskens mysterium.

Også for oss som lever i 2018 kan det 
være både nyttig og viktig å gi avkall på 
noe i fastetiden for bedre å få øye på det 
sentrale og forberede oss til påske-
festen. Hva vi gir avkall på er kanskje 
ikke det viktigste. Det kan være å spise 
enklere mat (eks. kuttet ut kjøtt, kaffe, 
alkohol, kaker…), men kanskje like 
nyttig for oss som lever i et samfunn 
som overøser oss med informasjon, lyd 
og bilder, kan det være å kutte ned på 
mediebruk. Kanskje kan vi kutte sosiale 
medier for en periode, se mindre på tv, surfe 
mindre på nettet, la stillheten nå ørene våre i 
stedet for en stadig strøm av musikk og stemmer… 
Rett og slett forsøke et liv «offline» for en periode og heller 
oppsøke stillheten i kirkerommet, gå på gudstjenester, besøke 
noen som trenger et besøk, ta en telefon til den det er lenge siden 
vi har snakket med, lese dagens bibeltekst, sette av tid til bønn. 
Listen kunne fortsatt.

En tradisjon som synliggjør fastetidens utadrettede blikk og tje-
nesten for våre medmennesker er Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon, 
der konfirmantene samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.

Selve fastetiden innledes med askeonsdag. I Bragernes kirke marke-
res denne med en evensong (sunget kveldsbønn med kor), der vi også 
feirer nattverd og får askekors tegnet i pannen. Askekorset er en 
gammel tradisjon, som på en og samme tid markerer bot og omven-
delse, og at vi hører Jesus Kristus til. Asken lages ved at vi brenner 
palmegrenene fra fjorårets palmeprosesjon palmesøndag. Og når vi 
tegnes med asken, gjøres det med ordene: Kom i hu, menneske, at du 
er støv og skal vende tilbake til støvet. Vend om og tro på Evangeliet!

Søndagene er ikke fastedager, heller ikke i fastetiden. Hver søndag 
er en festdag, der vi feirer Jesu oppstandelse. Samtidig markeres det 
også i messene at vi er i fastetiden: vi synger ikke Gloria (Ære være 
Gud i det høyeste) og heller ikke Halleluja ved evangelielesningen. 

I løpet av fastetiden er det en dag som bryter med det mer dempe-
de preget. Dette er Maria budskapsdag. Selve dagen er 25. mars, 
9 måneder før jul, men feires på den nærmeste søndagen. Denne 
dagen feirer vi engelens ord til Maria om at hun skulle føde Guds 
Sønn. Og vi feirer Marias ja, som muliggjør Jesu fødsel – inkarna-
sjonen, Gud som blir menneske.

Den hellige uke innledes med palmesøndag, dagen vi markerer 
Jesu inntog i Jerusalem og hans vei mot korsfestelsen. Palmesøn-
dag hyller folket Jesus som konge, bare noen dager senere – på 
langfredag – roper de «Korsfest, korsfest!» I Bragernes kirke mar-
keres palmesøndag/denne dagen med en palmeprosesjon sammen 
med st. Laurentius katolske menighet. Vi samles i st. Laurentius 
kirke og går i palmeprosesjon, med palmegreiner og salmesang, 
gjennom byen og ender opp i Bragernes kirke.

Så kommer påskens triduum: skjærtorsdag, langfredag og påske-
natt. Gudstjenestene disse tre dagene er én bevegelse gjennom dø-
den til livet, og er i utgangspunktet tenkt som én lang messe, som 
begynner skjærtorsdag aften og avsluttes påskenatt. Tidligere var 
man gjerne samlet for å våke og be mellom de tre gudstjenestene. 
Derfor lyses ikke velsignelsen skjærtorsdag og langfredag, men 
kommer først på slutten av påskenattsmessen.

Skjærtorsdag har to fokuspunkt: fotvaskingen og nattverden. 
Dette er dagen Jesus Kristus bøyer seg ned og vasker 

disiplenes føtter. Slik snur han perspektivet og 
viser at Gud er kommet til verden for å tjene, 

ikke herske. Og dette er dagen Jesus Kris-
tus innstifter nattverden og ber disiplene 

fortsette å gjøre dette, noe kirken nå har 
gjort i nesten totusen år, og som vi gjør 
i hver eneste messe i Bragernes kirke. 
I nattverden er Jesus Kristus fysisk 
og konkret tilstede i brødet og vinen. 
Dette er min kropp, som gis for dere. 
Dette er mitt blod, som utøses for dere. 
I Bragernes kirke avsluttes skjærtors-

dagsmessen med at vi rydder av alteret 
og dekker det med et sort klede, lyset 

slukkes og kirken forlates i stillhet.

Langfredag har et dempet preg. Til og med kir-
keklokkene dempes denne dagen. Lidelsesfortel-

lingen leses og vi synger langfredagssalmer. Vi minnes 
Jesu Kristi død på korset for oss og for hele verdens frelse. Dette 
er eneste dagen i kirkeåret det ikke feires nattverd. I år fremføres 
Johannespasjonen av J. S. Bach i pasjonsgudstjeneste. På formid-
dagen vil det også være en felles korsvandring for flere av kirkene i 
Drammen. Her følger vi Jesus Kristus på hans vei opp Via Dolorosa 
– Lidelsens vei.

Påskenatt er på mange måter høydepunktet i påskefeiringen og alle 
messers mor. Her markerer vi overgangen fra mørke til lys, fra død 
til liv. Kirken er mørklagt og alteret fortsatt dekket av sort. Uten-
for kirken tennes et bål, ilden velsignes og et nytt, stort påskelys 
tennes. Kristus, verdens lys! Så føres lyset inn i den mørke kirken. 
Menigheten tenner sine lys fra påskelyset, og gradvis blir kirken 
stadig mer opplyst. Den vakre påskelovsangen messes, før påske-
evangeliet leses. Alteret dekkes og alle lys i kirken tennes. Kristus 
er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden! Endelig kan jubelen 
slippes løs. Påskesalmer synges og den korsfestede og oppstandne 
Jesus Kristus rekkes oss i nattverdens vin og brød. Så går alle ut av 
kirken, ut i byen, og ønsker hverandre god påske. Det er først nå 
denne hilsenen gir mening. Dette var også fra gammelt av den sto-
re dåpsdagen, der dåpskandidatene etter forberedelser gjennom 
hele fastetiden endelig ble døpt og innlemmet i Kirken. Derfor kal-
les også påskelyset for dåpslyset og er tent ved hver dåp i kirken.

Påskedag og 2. påskedag fortsetter feiringen av oppstandelsen. Krist 
sto opp av døde i påskemorgen røde. Ti synger lydt og sjeleglad hans 
menighet i allen stad. Ære være Gud i det høye. Ja, så stor er denne fei-
ringen at kirken fra gammelt av feiret 8 dager til ende. Derfor kalles 
første søndag etter påskedag for påskeoktaven, den åttende dagen. 
Påsketiden varer så helt frem til Kristi himmelfartsdag, 40 dager 
etter påske. Like lenge den oppstandne var sammen med disiplene – 
i følge Apostlenes gjerninger – før han fór opp til himmelen.

Vi ønsker dere alle en forberedelsestid med 
rom for fordypning og deretter en god 
 påskefeiring!


