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Så grønn en drakt, så rik en duft har smykket dal og enger!
Nu strykes ømt av lys og luft de fagre urtesenger. 

Hør lundens sus og bekkens brus forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer!
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Jeg tenker på hjertet. Hjertet gjør 
et utrolig viktig arbeid. Hver eneste 
dag. Som pumper blodet rundt dit 
det skal. Hjertet kan være sterkt og 
hjertet kan være skjørt og medisin 
kan få hjertet til å pumpe lengre. 

I Salomos ordspråk kapittel 4 står 
det: «Bevar ditt hjerte framfor alt du 
bevarer, for livet går ut fra det.» Ikke 
muskelen, men hjertet. Ord om hjer-
tet bruker vi i daglig talen. Et hjerte 
av gull, hjerte smerte og hjertelig 
hilsen. Vi bruker hjerte som symbol 
på kjærligheten. Vi mennesker mø-
tes ansikt til ansikt og noen ganger 
hjerte til  hjerte.

Johannes skriver om at Maria, Jesu mor la de ordene 
hun fikk fra engelen på hjerte sitt og grunnet på det. 
Hun forsto kanskje ikke, men det hun forsto var at or-
dene var viktig. Hun la dem nær sitt hjerte.

Hva vil jeg legge på mitt hjerte? Hva legger du på hjertet 
ditt? Hva er verdifullt? Alt det som står vårt hjerte nært. 
Vår familie, våre interesser, venner, vår tro og våre håp. 

Til ettertanke

Hjertet som sentrum, et hjerte fylt 
av kjærlighet eller et hjerte fylt av 
angst. Så la oss strebe etter å legge 
det gode på hjerte. «La ikke hjertet bli 
grepet av angst, tro på Gud og tro på 
meg», sier Jesus. Vi får legge vårt liv 
til en Gud som forstår. Som selv har 
kjent på kroppen både glede, angst, 
redsel, vennskap og svik. Vi får kom-
me som vi er, med hele oss til en Gud 
som sier: «Kom til meg alle som stre-
ver og bærer tunge byrder og jeg vil gi 
dere  hvile.» 

For meg blir høymessen i kirken på 
søndag et tegn på kirkens hjerteslag. 
Som går og går i faste rytmer. Hvor 
mennesker møtes, felleskap blir til 

og møte med den oppstandne Jesus Kristus kommer 
til syne gjennom musikk, ord og handling.

Sammen med Guds kirke på jord får vi dele håpet om 
at når vårt eget hjerte ikke lengre slår. Skal vi få møte 
vår Herre og frelser, et sted hvor kjærligheten har sei-
ret over døden. 

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.» 
TEKST: SOL TROGSTAD VRÅLE
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JENTEKORENE på kortur
Det nærmer seg sommer og avslutning av et inn-
holdsrikt år for jentekorene i Bragernes. Minores, 
som er tilbudet for 5. og 6. åringer, har allerede 

sommerferie og de avsluttet med tur til Leke-
land i Drammen i begynnelsen av mai.

Tradisjonen tro reiser jentekorene på kor-
turer i mai og juni. Siste helgen i mai 
reiser jenteaspirantene til Tusenfryd. 

Deretter overnatter koret i Snarøya 
kirke i Bærum, og synger på guds-

tjenesten der på søndag formiddag.

Helgen etter reiser jentekoret til Gøteborg. Koret 
synger i Uddevalla kyrka søndag formiddag. Lørdag-
en tilbringes på Liseberg, der jentene koser seg og 
har det gøy  i mange timer.

GUTTEKORET til Stockholm og Uppsala 
St. Hanshelgen er det klart for guttekorets store 
tur, og denne gangen reiser vi til Sverige. Guttene 
besøker Stockholm og Uppsala med sang i Uppsala 
domkirke. 

Guttekoret har hatt et aktivt år, og sammen med de 
andre korene feirer vi 25 år i år.  Aspirantene drar på 
tur til Snarøya kirke og Tusenfryd sammen med jen-
teaspirantene i mai. 

Til høsten er det klart for å ta inn nye medlemmer i 
koret.

St. Hans helgen reiser ungdomskoret til Riga. Her 
synger koret konserter, gudstjeneste i tillegg til å bli 
kjent i den praktfulle byen.

KORTURER er gøy!  Skaper opplevelser, nye venn-
skap og musikalske opplevelser!

Korene starter opp igjen i august og tar inn nye med-
lemmer – TA KONTAKT!



NyTT fra menighetsrådet

Valg av ny biskop skjer i disse dager, og 
 Bragernes menighetsråd har innstilt følgende  
3 kandi dater:

Ragnhild Jepsen
Merete Thomassen
Jan Otto Myrseth

På forhånd var det 6 kandidater som var nominert, 
og av disse skal hvert menighetsråd rundt om i 
landet velge 3 kandidater i prioritert rekkefølge. 
I tillegg har andre ansattegrupper i kirken også 
avgitt sine innstillinger til hvem de ønsker som ny 
biskop.

Formell utnevning av ny biskop skjer i Kirkerådets 
møte i Tønsberg 6-8 juni.

Det blir spennende å se hvem av de seks for-
håndsnominerte som når helt opp.

Bragernes menighetsråd benytter anledningen til 
å si hjertelig tusen takk til Per Arne Dahl for hans 
flotte innsats som biskop, og ønsker ham lykke til 
videre i sin nye tilværelse!

Byggeprosjektet i Albumgården er godt i gang, 
og medio september skal ombyggingsarbeidene 
være ferdige.  Kirkekontoret vil flytte inn i lokalene 
i slutten av september - 1 oktober.

Samtidig med ombyggingen av 1 etasje i Album-
gården, har Menighetsrådet og Husstyret vedtatt 

at brannsikkerheten i hele bygget skal styrkes, og 
at et nytt og moderne callingssystem skal installe-
res.

Tilfluktsrommet i kjelleren vil også få en nødven-
dig oppgradering.

Menighetshuset vil fortsatt være stengt over som-
meren, men i august/september vil det nye kjøk-
kenet være på plass.  Dermed vil Menighetshuset 
være klar for de vanlige aktivitetene og utleie igjen 
fra siste halvdel av august.

Sommermånedene betyr også at arbeidet i Kirke-
parken starter opp. Dersom du vil være frivillig el-
ler bidra på andre måter i dette prosjektet, er det 
bare å ta kontakt med diakonen vår Edel Gervin.

I kirken legges det opp til ukentlige omvisninger 
med guide i forbindelse med Sommerkonserter 
på onsdagskveldene, fra siste halvdel av juni og til 
midten av august.

Sommerkonsert-serien har gratis inngang – en 
flott opplevelse å ta med seg! Så ta turen innom 
kirken og kirkeparken vår i løpet av sommeren!

En riktig god sommer  
ønskes dere alle!

Døpte
28.1.2018 Ellie Meling Marcussen
  4.2.2018 Jakob Knutson Stenseth
25.2.2018 Iben Eriksen Vadseth
11.3.2018 Ruth Emilie Zimmermann Nielsen-Haugerud
18.3.2018 Melina Martinsen Lopez
25.3.2018 Johanne Sundelius Braathen
25.3.2018 Amelia Pelagia Dahl
  8.4.2018 Jonathan Richard Jones Styrmoe
15.4.2018 Mina Liang Ghose
15.4.2018 Philip Ertzeid Asla
22.4.2018 Sonia Palma Lima Larsson
29.4.2018 Petter Berg Lundgreen

Vigde
28.04.2018 Henriette Thue Evensen og Thomas Andre Gusdal
28.04.2018 Hilde Kristine Moe Fykse og Harald Moe Fykse

NOEN MENINGSFYLTE TIMER?
«Åpen kirke» trenger flere kirkeverter.  
Kan du tenke deg å vite mer om hva det 

 innebærer å være kirkevert?  
Ta uforpliktende kontakt med koordinator  

Bjørg Juriks 32 98 91 92/484 00 546,  
bj353@kirken.no eller diakon Edel Gervin  

32 98 91 84 eg538@kirken.no.  
Du kan også ringe kirkekontoret 32 98 91 00 og 

be om at Bjørg eller Edel kontakter deg.
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Barn, unge og trosopplæring
7 og 8 april var 
8.åringer Tårna-
genter i kirken. 
Lørdag hadde vi 
gudstjeneste-
verksted, agent-
løype, skattejakt 

og tur opp i kirketårnet. Det var spennende 
og se de flotte kirkeklokkene. Kantor An-
ders lærte oss om orgelet og spilte for oss. 
Søndag var det flott familiemesse med alle 
korene. Tårnagentene hadde ulike oppgaver i gudstjenesten. 

Tro og trylling på 
 Konnerud
10 åringer i Drammen 
ble invitert til tryllekurs 
og show i Konnerud kir-
ke i mars. Barna lærte 
trylletriks fra Ruben 
Gazki og fikk se hans 
flammeshow! Søndag 
feiret vi gudstjeneste 
sammen. Ruben snak-
ket om godhet og rett-
ferdighet og fortalte 
om Josef – drømmenes 
konge. 

MILK – Mini leder kurs
Høsten 2018 starter vi opp lederkurs for de som be-
gynner i 10.klasse. Dette er et godt lederkurs med 6 
samlinger i løpet av året. Deltagerne får være med 
som ledere på aktiviteter for barn, unge og konfirman-
ter.

TROSOPPLÆRINGSKALENDEREN
25-27.juni – Agentleir på Solsetra for 3.klassinger

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. Hver torsdag fra kl 11:00-11:30 møtes vi i 
kirken. Samlingen inneholder sang, musikk og rytmer.

KOR
Bragernes kirke har et stort kormiljø, men det er alltid 
plass til flere medlemmer. Ansvarlig er Jørn og Beate 
Fevang.
Minores: Øver onsdager 16:30-17:10 (6 år)

Gutteaspiranter: Øver onsdager 17:00-17:45 (2-3 trinn)
Jenteaspiranter: Øver torsdager fra 17:00-18:00 (2-4 
trinn)
Jentekoret: Øver torsdager 18:00-19:30 (5-8 trinn)
Guttekoret: Øver onsdager 17:30-19:00 (4.trinn og opp-
over.)
Ungdomskoret: Øver torsdager 19:00-21:30 (9.trinn og 
oppover.)

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 hjelpe 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.  
e-post: sv455@kirken.no
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Hva kan vi gjøre for å begrense plast i havet?
Den siste tiden har mange av oss blitt oppmerk-
somme på den store utfordringen med plast i 
havet. Store mengder plast og mikroplast havner 
i havet hvert år og ødelegger for livet i havet. Mil-
jøgifter binder seg til plasten og havner i nærings-
kjedene. Til slutt får vi det tilbake på middags-
bordet. Det virker som en helt umulig oppgave å 
rydde opp i dette. Men hvor kommer plasten fra, 
og hvordan kan vi alle bidra til å begrense dette 
utslippet?

Framtiden i våre hender har laget en liste over 
åtte ting vi alle kan gjøre:

1. Plukk plast på tur. Plastavfall på strender og 
i naturen ellers blir før eller siden til mikroplast 
når det brytes ned. Plukk med deg plastsøppel i 
naturen når du er på tur! Drukner ditt turområde 
i plast? Ta med deg venner og kjente på en rydde-
økt! Kontakt kommunen og avtal henting av plas-
ten.

2. Kjør mindre bil. Dekkslitasje er den desidert 
største kilden til utslipp av mikroplast i havet og 
naturen ellers. Det er vanskelig å finne effektive 
tiltak for å samle opp mikroplast fra dekkslitasje, 
så reduser derfor bilkjøringen når du kan. Da kut-
ter du også bra i klimagassutslippene dine.

3. Ansvarlig fotball. Kunstgressbaner er blant 
de største kildene til mikroplast på avveie. Er du 
aktiv i en fotballklubb eller har du barn som spil-
ler fotball? Sjekk hvilke rutiner klubben har for 
regelmessig oppsamling av gummigranulat som 
er på vei bort fra kunstgressbanen. Gode oppsam-
lingsrutiner kan spare miljøet for store mikroplas-
tutslipp. 

4. Mal med miljøvett. Maling kan inneholde blant 
annet akryl og på avveie blir det mikroplast. Ikke 
skyll ned malingrester fra vask av utstyr i avløpet. 
Lever malingrester, malingsspann og brukt utstyr 
til gjenvinningsstasjoner i kommunen din. Sørg for 
at kluter og annet med mindre malingrester hav-
ner i restavfallet slik at det blir destruert. 

5. Grønnere vedlikehold av båt. Vedlikehold av båt 
i småbåthavnene er en stor kilde til mikroplastut-
slipp i sjøen. Høytrykksspyling og skraping av bå-
ten avgir mikroplast fra grunning, maling og lakk. 
Undersøk om din båthavn kan bli miljøsertifisert 

under den internasjonale ordningen ”Blått flagg” 
og ”Ren marina”. I  Sverige, Nederland og Tyskland 
har mange småbåthavner partikkelfiltrering av 
vann brukt til vedlikehold av båt. Noe å vurdere for 
småbåthavnen du ligger ved? 

6. Bruk kosmetikk uten mikroplast. Unngå hud-
pleieprodukter tilsatt mikroplast. Når du vasker 
deg så havner plasten i avløpet og etter hvert i sjø-
en. Med appen «Beat the microbead» kan du sjek-
ke om dine produkter inneholder mikroplast, eller 
sjekk produktoversikten på deres hjemmeside på 
www.beatthemicrobeat.org.

7. Miljøvennlig klesvasking. Vasking av klær laget 
av syntetiske fiber bidrar til utslipp av mikroplast. 
Desto mindre tett stoffet er vevd, jo mer mikrofi-
ber avgis ved vask. Vi vasker klærne våre for ofte, 
så vurder om det holder med utlufting eller å tør-
ke bort enkeltflekker. Hold for all del filteret i vas-
kemaskinen din rent. Filteret bør rengjøres rundt 
ti ganger i året. Kjøp en filterpose til klærne dine 
som reduserer utslipp av plastfiber. Vurder også 
å få installert et bedre filter sammen med vaske-
maskinen din.

8. Støtt opprop om internasjonal plastdugnad. 
Støtt Greenpeace sitt krav om at norske myndig-
heter tar et krafttak mot plastikk i naturen. Bruk 
stemmen din som forbruker og som medborger! 
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Hva har skjedd siden sist …

Skjærtorsdag med biskop Per Arne Dahl til stede

Johannespasjonen ble en mektig markering av langfredag Mozarts requim - en fantastisk oppsetning for en fullsatt kirke

Besøk av Elverums guttekor, som sang sammen med 
vårt eget guttekor

Et klart vårtegn: Brudeparsamling. Her får de lytte til bruremarsjer

2. påskedag i Bragernes kirke

Små og ivrige hjelpere 1. påskedag
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Markering av barnekorenes 25-årsjubileum

Elvis-konsert i kirken

Målområdet til Skisprinten ved Bragernes kirke

Spente og høytidelige konfirmanter på 
vei inn i kirken

Staben på tur til Stockholm

Tårnagentene lærte masse om kirken da 
de var på oppdrag!

Prest og kateket fornøyde 
med vel overståtte 

konfirmasjonsgudstjenester

Minores er koret for 5 og 6-åringer.  
Alltid moro!

Korsvandring for kirkene i byen vår på langfredag
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Juni
Lørdag 2. juni
11.00 Motorsykkelmesse. Prost 
Kjell Ivar Berger, kantor Jørn 
Fevang, Sunniva Fevang, sang.

14-15 Meditativ time med Mor-
ten Golimo ved flygelet

Søndag 3. juni  2. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
Per Erik K. Brodal og kantor 
Jørn Fevang.

Tirsdag 5. juni
12.00 Hverdagsmesse. 

18.00-20.00 Stille kveld. Avslut-
tes med kveldsbønn og nattverd 
kl. 19.30.

Utstilling i kirken. Bilder malt av 
Sissel Enger Moe henger i kir-
ken til og med 12. juni, i anled-
ning Skaperverkets dag. 

Onsdag 6. juni
08.15 Morgenbønn

Torsdag 7. juni
12.00 Middagsbønn

18.30 Sommerkonsert med 
 Bragernes kirkes jentekor.  
Fri entré

Søndag 10. juni  3. søndag i 
 Treenighetstiden 
11.00 Friluftsgudstjeneste i det 
grønne utenfor kirken. Dåp. 
Skaperverkets dag. Kapellan 
Per Erik K Brodal, kantor Jørn 
Fevang og diakon Edel Gervin. 
12.30 Vandring i Bragernesåsen 
med Sopp- og nyttevekstforenin-
gen og botaniker Tore Halvorsen.
Bilder malt av Sissel Enger Moe 
henger i kirken til og med 12. 
juni

Tirsdag 12. juni
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 13. juni
08.15 Morgenbønn

Torsdag 14. juni
09.00 – ca. 17.00 Dagstur til 
Norsk Folkemuseum. Arr: Den 
norske kirke i Drammen. Pris pr. 
person er kr. 500 og beregnet på 
full buss. Inkluderer reise, kaffe 
og kanelbolle, inngang og ut-
stilling Norsk Folkemuseum og 
to-retters middag. Bindende på-
melding innen 6. juni til diakon 
Beate Schmidt bs798@kirken.no, 
tlf.: 32 98 92 85. 

12.00 Middagsbønn

20.00 Sommerkonsert med 
 Bragernes kirkes ungdomskor. 
Fri entré

Søndag 17. juni  4. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokne-
prest Lars Skagestad og kantor 
Anders Eidsten Dahl

Tirsdag 19. juni
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 20. juni
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. Eivind 
Holmboe Leifsen, saksofon og 
Maren Sofie Nyland Johansen, 
accordeon. Duoen ønsker å ut-
forske hvordan musikk og dans 
henger sammen. Fri entré.

Torsdag 21. juni
12.00 Middagsbønn

Søndag 24. juni  5. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Prost 
Kjell Ivar Berger og kantor Bodil 
Viken

AKTIVITETSKALENDER
1. juni – 31. august 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 ukentlig. Påmelding NB! ny epostadresse: post.drammen@kirken.no.
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Tirsdag 26. juni
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 27. juni
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommer-
konsert. Orgel-
konsert ved 
Johan Hammar-
strøm, domorga-
nist i Västerås. 
Musikk av A. 
Guilmant, E. Sjø-
gren, J. Bingham 
og G. Pierné. Fri entré.

Torsdag 28. juni
12.00 Middagsbønn

Juli
Søndag 1. juli Aposteldagen.  
6. søndag i Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokne-
prest Lars Skagestad og kantor 
Beate Strømme Fevang

Tirsdag 3. juli
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 4. juli
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommer-
konsert. Orgel-
konsert ved Kai 
Krakenberg. 
Musikk av Louis 
Vierne, Charles 
Marie Widor, 
Eugène Reuch-
sel, Alphonse 
Mailly og Jo-
seph Bonnet. Fri 
entré.

Torsdag 5. juli 
12.00 Middagsbønn

Søndag 8. juli  7. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
Per Erik K Brodal og vikarkantor.

Tirsdag 10. juli
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 11. juli
08.15 Morgenbønn

21.00 Som-
merkonsert. 
Orgelkonsert 
ved Enrico Zano-
vello. Musikk av 
J.S. Bach, J.C. 
Rink og Gordon 
 Young. Fri entré.

Torsdag 12. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 15. juli  8. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Prest  
Dag Arne Roum og vikarkantor

Tirsdag 17. juli 
12.00 Hverdagsmesse 

Onsdag 18. juli
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. Orgel-
konsert ved Sergio Orabona. 
Musikk fra den italienske og 
franske romantiske tradisjonen. 
Fri entré

Torsdag 19. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 22. juli søndag  
9. søndag i Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Prost Kjell 
Ivar Berger og vikarkantor

Tirsdag 24. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 25. juli
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. Firhendig 
orgelmusikk ved Lùka Massàglia 
og Yelèna Kalàshnikova. Musikk 
av bl.a. A. Wammes, F. Schubert 
og A.F. Hesse. Fri entré

Torsdag 26. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 29. juli Olsok 10. søndag 
i Treenighetstiden 
11.00 Høymesse. Dåp. Prost Kjell 
Ivar Berger, Kantor Jørn Fevang 
og Beate Strømme Fevang

Tirsdag 31. juli
12.00 Hverdagsmesse 

August
Onsdag 1. august
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. «Organ 
duo» spiller firhendig orgel-
musikk av J. S . Bach, J. C. Bach, 
D. Bedard, P. Tchaikovsky,  
W. A. Mozart. Dina Ikhina og 
 Denis Makhankov. Fri entré.

▼
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Torsdag 2. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 5. august  11. søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokne-
prest Lars Skagestad og kantor 
Anders Eidsten Dahl

Tirsdag 7. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 8. august
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. «Nor-
dic organduo» JeeYong Park og 
Abram Bzuijen spiller firhendig 
orgelmusikk av N. Hakim og 
S.W. Holter. Fri entré. 

Torsdag 9. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 12. august 12. søndag i 
Treenighetstiden 
11.00 Høymesse. Dåp. Sokne-
prest Lars Skagestad og kantor 
Anders Eidsten Dahl
 
Tirsdag 14. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 15. august
08.15 Morgenbønn

21.00 Sommerkonsert. Konsert 
med cello og orgel. Anne Stine 
Dahl, og Anders Eidsten Dahl. 
Fri entré.

Torsdag 16. august
12.00 Middagsbønn
 
Søndag 19. august  13. søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokne-
prest Lars Skagestad og kantor 
Beate Strømme Fevang

Tirsdag 21. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 22. august
08.15 Morgenbønn

Torsdag 23. august
12.00 Middagsbønn

Fredag 24. august
11-13 Formiddagstreff i menig-
hetshuset

Søndag 26. august  
Vingårdssøndag 14. søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Presenta-
sjon av konfirmantene. Kapellan 
Per Erik K Brodal, kantorene 
Beate Strømme Fevang og Jørn 
Fevang, kateket Sol T Vråle, 
gruppe fra ungdomskoret  

Tirsdag 28. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 29. august
08.15 Morgenbønn

Torsdag 30. august
12.00 Middagsbønn

▼

Onsdag 20. juni kl 21:00. Eivind Holmboe Leifsen, saksofon og Maren Sofie 
Nyland Johansen, accordeon. Duoen ønsker å utforske hvordan musikk og dans 
henger sammen. Fri entré.

Onsdag 27. juni kl 21:00. Orgelkonsert ved Johan Hammarstrøm, domorganist i 
Västerås. Musikk av A. Guilmant, E. Sjögren, J. Bingham og G. Pierné. Fri entré. 

Onsdag 4. juli kl 21:00. Orgelkonsert ved Kai Krakenberg. Musikk av Louis Vierne, 
Charles Marie Widor, Eugène Reuchsel, Alphonse Mailly og Joseph Bonnet. Fri 
entré.

Onsdag 11. juli kl 21:00. Orgelkonsert ved Enrico Zanovello. Musikk av J. S. Bach, 
J. C. Rink og Gordon Young. Fri entré.

Onsdag 18. juli kl 21:00. Orgelkonsert ved Sergio Orabona. Musikk fra den 
italienske og franske romantiske tradisjonen. Fri entré.

Onsdag 25. juli kl 21:00. Firhendig orgelmusikk ved Lùka Massàglia og Yelèna 
Kalàshnikova. Musikk av bla A. Wammes, F. Schubert og A. F. Hesse.  Fri entré.

Onsdag 1. august kl 21:00. ”Organ duo” spiller firhendig orgelmusikk av J. S . 
Bach, J. C. Bach, D. Bedard, P. Tchaikovsky, W. A . Mozart. Fri entré.

Onsdag 8. august kl 21:00. «Nordic organ duo» firhendig orgelmusikk av N. 
Hakim og S. W. Holter. JeeYoung Park og Abram Bezuijen. Fri entré.

Onsdag 15. august kl 21:00. Konsert med cello og orgel. Anne Stine Dahl og 
Anders Eidsten Dahl. Fri entré.

Sommerkonsertene 
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Sommerkonsertene 

FOR DEG SOM BER...
Vi setter pris på om du i tiden fremover kan ha med følgende i din forbønn:
- alle som døpes i Bragernes kirke og deres familier og faddere

-  konfirmantene våre, både de som nettopp er konfirmert og de som begynner konfirma-
sjonstiden med leir i august

- Naqada og Qus bispedømme i Egypt, biskop Bimen og Karisenteret 

- vår vennskapsmenighet i Great Totham i England

- menighetens misjonsprosjekt i Estland

- skolene, barnehagene og bosentrene i Bragernes sokn

- alle som kommer nye til byen vår

- frivillige og ansatte i Bragernes menighet

- alle som lever i sorg

I anledning “Skaperverkets dag” tirsdag 5 juni og høymessen med dette te-
maet søndag 10 juni, vil kunstneren Sissel M Enger Moe stille ut noen av sine 
utvalgte verker i Bragernes kirke i tiden 5 – 12 juni 2018. 

Sissel Enger Moe har en imponerende CV, med mange utstillinger i inn- og 
utland. 

Åpningstidene for å kunne se hennes verk i Bragernes, vil være samme som 
for Åpen kirke.

Ønsker du å lese mer om kunstneren og hennes arbeid, kan du gå inn på 
denne lenken www.sisselengermoe.no

Gratis entré.

Hjertelig velkommen til utstillingen!

Lokal kunstner stiller ut i Bragernes kirke 
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Vennskapsrelasjonen
Som mange av Kirkepostens lesere kjenner til, 
fikk Bragernes menighet i 1998 i oppdrag fra 
Tunsberg bispedømme å opprette en venns-
kaps-kontakt med Naqada & Qus bispedømme i 
Egypt. Det ledes av biskop Biemen. Mange fra vår 
menighet har gjennom årene vært med på turer 
til Egypt, og biskop Biemen med flere har en rek-
ke ganger vært hos oss. Høsten 2016 var han her 
sammen med to medarbeidere, og i februar i fjor 
reiste en liten gruppe herfra til Naqada. Det plan-
legges en ny tur til høsten.

Møtet med Den koptiske kirken etterlater mange 
inntrykk. Den er sterk og vital og er seg bevisst 
sine røtter, som går tilbake til apostelen Markus. 
Man fornemmer en dyp spiritualitet og et stort so-
sialt engasjement, en omsorg for hele mennesket. 
Naqada & Qus bispedømme driver et imponerende 
søndagsskolearbeid, skoler, omsorg for eldre og 
funksjonshemmede, for å nevne noe.

Kari-senteret
En av postene som alltid står på program-met ved 
besøk i Naqada er møte med Kari-senteret. Det 
er en institusjon for psykisk utviklings-hemme-
de, som ble åpnet i 2009. I Egypt var de psykisk 
utviklingshemmede gjemt bort, de «fantes» ikke. 
Det var forbundet med stor skam å ha en slik i fa-
milien. Under et besøk i Norge ble biskop Biemen 
kjent med utviklingshemmede Kari. Når han så 
hvordan hun og andre i samme situasjon ble tatt 
hånd om, bestemte han seg for å lete opp utvik-
lings-hemmede i sitt bispedømme og gjøre noe for 
dem. Og han fant mange.

Resultatet ble Kari-senteret. Det drives som dags-
enter, med undervisning, fysisk trening, arbeids-
terapi m.m. De har også «kveldsskift», så flest 
mulig skal få plass. Brukerne er både kristne og 
muslimer. I Egypt er dette et bane-brytende arbeid 
på høyt faglig nivå. Delegasjoner kommer fra hele 
landet for å se på det og lære av det. 

Glimt fra Egypt
Tekst: Tor Trydal. Foto: Tor Trydal og Per Erik K. Brodal



Førskole
For et par år siden åpnet kirken en førskole, som 
nå har 75 barn, 15% muslimer. Den 
drives etter montessori-pedagogikken. Undervis-
ningen er på engelsk, for at elevene skal få et tid-
lig grunnlag for språket.

Eldresenteret 
Kirken har i mange år drevet et eldresenter, der 
gamle som ikke har noen pårørende til å ta seg av 
seg, kan bo og få det stell og den omsorg de tren-
ger. Nytt hus til eldresenteret er under bygging.

Klosteret
Under våre besøk i Naqada blir vi innkvartert i 
klosteret Deir El Malak Mikhail (Erkeengelen Mi-
kaels kloster). Det er et meget gammelt kloster-
sted, fra 400-tallet. Men det har lenge ikke vært i 
bruk, og bygningene har vært borte (bortsett fra 
deler av den gamle klosterkirken). Biskop Biemen 
har bygd det opp igjen, og det er nylig blitt god-
kjent som et selvstendig kloster. Det siste er at 
han har ordinert tre nye munker, så nå er de 10. 
På turene har vi blitt godt kjent med flere av dem.

Brobygger
De kristne i Egypt utgjør ca 10% av befolkningen 
(antakelig noe mer i Naqada). I en befolkning på 
nær 100 mill. blir det likevel et betydelig antall. 
Graden av forfølgelse og motarbeiding har variert 
gjennom tidene. I dag er situasjonen bedre enn 
på lenge. Iblant skjer det likevel angrep fra yt-
terliggående grupper og personer. Det kan også 
være nabofeider eller familiefeider som får tragisk 
utgang. I «vårt» bispedømme har vi hørt lite om 
alvorlige hendelser. Biskop Biemen legger vekt på 
å ha et godt forhold til muslimene. Han er kjent 
som en brobygger og blir brukt som konfliktløser 
av både kristne og muslimer. Nylig ledet han en 
marsj rundt i Naqada sammen med lederen av 
den lokale Azhar moskeen og flere parlaments-
medlemmer. Deltakere var muslimsk og kristen 
ungdom, bl.a. speidere m.fl.

Kontakten med Den koptisk-ortodokse kirke og 
Naqada & Qus bispedømme er en berikelse for 
Bragernes menighet og Tunsberg bispedømme.



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

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

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

Gave til konfirmanten!

199,- 199,-

299,- 699,-

Vivo Drammen AS
Øvre Torggate 9
3017 Drammen
Tlf; 32835295
Åpent 10 – 17 (16)

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
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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
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SETTER DU PRIS PÅ Å LESE KIRKEPOSTEN?
Det koster å utgi Kirkeposten 4 ganger i året. Vi er derfor 

 takknemlig for alle som ønsker å gi et bidrag. Bidrag kan gis til 
kontonr. 2220.14.83690. Merk innbetalingen med "Kirkeposten". 

Takk!



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 
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. 



SIGVE REEDTZ –  
FRIVILLIG I BRAGERNES MENIGHET

- Jeg er kirketjenervikar i blant, men jeg er også 
frivillig her i Bragernes. Da tar jeg imot folk under 
åpen kirke. Jeg fungerer som klokker, og jeg har 
også fått mulighet til å hjelpe til med konfirmante-
ne. Det trives jeg svært godt med. 

Sigve forteller at han valgte nettopp Bragernes 
kirke fordi det er en stor kirke, med mange spen-
nende mennesker, og ikke minst et hyggelig miljø.

- En av grunnene til at jeg ble i Bragernes er alle 
de flinke folkene, som gjør kirken levende og in-
kluderende. Dessuten er jeg jo oppvokst på Øren 
i Drammen, og dermed var det også sånn sett et 
naturlig valg for meg, forklarer Sigve, og legger til:

- Jeg studerer jo også teologi ved TF på UiO, og 
målet mitt er å bli prest. Teologi er spennende, 

Sjansen er stor for at du har møtt Sigve Reedtz her i  
Bragernes kirke. Han er her nemlig både titt og ofte  

– og i mange ulike sammenhenger. 

men det som gir meg størst glede er å bygge 
 menighet! 

For den unge prestestudenten er Bragernes kirke 
et sted hvor han kan senke skuldrene og et sted 
han gleder meg til å komme til. 

- Det er en kirke der det skjer mye, og et sted for 
gode samtaler. Bragernes er en fantastisk kirke, 
og jeg er glad for at jeg får mulighet til å være en 
del av den, avslutter Sigve smilende. 

Vi på vår side er glade og 
takknemlige for at vi har 
 Sigve her i vår menighet!

Fakta:
Sigve Reedtz

26 år
Teologistudent

Sigve sammen med kjæresten sin Ingjerd.

Vi ønsker alle våre lesere en god sommer!


