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Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens frelsar som barn i ein vesal stall



Til ettertanke
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GI – SÅ SKAL DU FÅ
Gjennom mange år har det vært 
en egen post i budsjettet vårt 
som heter givertjeneste. Noen 
– men relativt få – har i flere år 
trofast sendt inn små eller store 
beløp til menighetens givertje-
neste.  Noe vi er svært takk-
nemlige for!  

I tillegg hender det at vi får spontane gaver til enkeltpro-
sjekt, eller mange støtter opp om takkofferet i søndagens 
gudstjeneste eller ved de mange konserter.

Alle disse gavene er viktige bidrag for at vi som menighet 
skal nå våre ambisiøse mål.

Å gi tiende – er et begrep hentet fra bibelen.  Ganske 
enkelt handler det om å se deler av (10%) sin inntekt som 
noe som hører Herren til.  Slik skulle vi i takknemlighet 
og med glede få gi litt tilbake til Han som er alle gode 
 gavers giver.   

En gang Jesus var i tempelet var han vitne til hvordan de 
rike la sine gaver i tempelkisten: «da fikk han se en fattig 
enke legge to småmynter i den, og han sa: Sannelig, jeg sier 
dere: den fattige enken har gitt mer enn noen av de andre. 
For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun 
ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av». Lukas 21

I sommer ble givertjenesten på nytt et tema – da vi øn-
sket å øke stillingen som Koordinator for Åpen kirke.   Vi 
er stolt av at Bragernes kirke er åpen flere dager i uken, 
takket være de mange frivillige som trofast stiller opp 
som vakter.

Samtidig ser vi flere muligheter knyttet til Åpen kirke – 
men dette må organiseres og ledes.   Derfor har vi ønsket 
å øke stillingen som Koordinator.   Menighetsrådet ved-
tok å øke stillingen fra 20% til 30% fra 1.september i år.  
Dette kunne de gjøre fordi noen meldte seg som givere 
og fordi Adventsfestivalen bidrar med et fast beløp.   Men 
målet i denne omgang er å øke stillingen til 50 %.  

Vi trenger med andre ord flere givere – og kanskje er du 
en av dem som vil være med?   For å øke stillingen med 
10% pr år, trenger vi 60.000 kroner – så dette er absolutt 
mulig.   

Vi blir ikke fattigere av å gi – det er den forunderlige 
 matematikken Jesus gjerne vil lære oss når han sier  
«Gi, så skal dere få».  

Ta gjerne kontakt – eller meld deg som giver og merk 
gaven med «Åpen kirke –koordinatorstillingen»

Lars H Skagestad

Adventsfestivalen 1994 – 2018
Adventsfestivalens «gründere», frivillig medarbei
der Bjørg Evensen og kapellan Raag Rolfsen,  hadde 
i 1994 neppe forestilt seg at ideen deres skulle bli så 
levedyktig at vi i 2018  kan se fram til Adventsfesti
valen for 25. gang. 

Grunnideen var å samle det som skjer i kirken i advent 
under én felles paraply. Tanken var at gudstjenestelivet, 
konsertene, foredragene og mere til er ett og det sam-
me: Kirkens stemme inn i vår tid. 

Etter at Bjørg Evensen og Raag Rolfsen hadde arrangert 
de fem første festivalene,  har den praktiske driften lig-
get i staben. Et stort antall frivillige medarbeidere har 
gjort at Adventsfestivalen kan leve videre. 

Adventsfestivalen har hele tiden hatt som utgangspunkt 
at alt starter med hovedmessen på søndager. Ut fra 
denne stråler de andre uttrykkene i tidebønner, store og 
små konserter, oratorier, foredrag, seminarer, kunstut-
stillinger etc etc. De siste årene har Julekrybben utenfor 
kirken vært en veldig viktig tilvekst til Festivalens syn-
lige uttrykk.  Også prosjektet «Åpen kirke» har blitt en 
viktig del av Festivalen. 

Bragernes menighets eget kirkemusikalske liv har 
hele tiden vært en av søylene i Festivalen. Drammen 
kommunes og Kirkelig Fellesråds støtte har muliggjort 
festivalen. Mange andre har også vært samarbeidspart-
nere underveis, og i dag er Strøm Gundersen en viktig 
støttespiller. 

Vi ser fram til at Adventsfestival nr. 25.  Festivalen åpner 
søndag 2. desember med Barneforestilling, åpning av jule-
krybben og Åpningskonsert.



NyTT fra menighetsrådet

Adventstiden er nå over oss etter nok ett flott og 
spennende år her i Bragernes menighet. 

Årets julemarked går av stabelen i 
Menighetshuset lørdag 1 desember. 

I år blir det tilbake til vanlig åpningstid fra kl 1030 
– ca kl 1530.

Tradisjonen tro blir det salg av diverse ting, som 
lys, julepynt og julekrybber.  Det blir også kakesalg 
og kafeteria.  Sist år tilbød kafeteriaen julegrøt og 
rød saft, noe som ble en stor suksess – så dette 
blir å finne på menyen i år også!

Damene på Arbeidsstuen jobber jevnt og flittig 
gjennom hele året, så det er mange flotte gaver 
man kan sikre seg!

Og selvsagt blir det nydelig sang ved Minores, 
Jente- og Gutte- Aspirantkorene, Jentekoret og 
Guttekoret.

Håper riktig mange av dere tar turen innom Jule-
markedet denne gangen også!

2018 har vært året for jubileer 
Det er 25 år siden korene startet opp, hovedorge-
let fyller 20 år nå i desember, og Adventsfestivalen 
fyller også 25 år! Medlemmene av Menighetsrådet 
ønsker derfor å sende en spesiell takk til kantore-
ne Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang for de-
res helt fantastiske innsats, ikke bare for barn og 
unge i menigheten vår, men for hele Drammens 
befolking gjennom 25 år! Vi vil også takke kantor 
Anders Eidsten Dahl for hans flotte innsats for kir-
kemusikken og korene opp gjennom årene. Dere 
utgjør ett «trekløver» som vi er utrolige takknem-
lige for å ha her i Bragernes! Tusen hjertelig takk 
for alle de fantastisk flotte musikkopplevelsene 
dere har gitt oss opp gjennom årene – og vi ser 
selvsagt frem til fortsatt mange gode musikalske 
opplevelser sammen med dere. Det er imponeren-
de hva dere klarer å få til!

 

3

Forberedelser til kirkevalg
2019 er det Kirkevalgår – og nytt Menighetsråd 
skal velges.

Forberedelsene til dette er så smått i gang 
 allerede. Menighetsrådet deltok på kurs i Åssiden 
kirke 10 oktober, hvor man fikk god gjennomgang 
av nominasjonsprosessen og gjennomføringen av 
valget.  

Fremover våren vil Menighetsrådet jobbe aktivt 
med å finne frem til egnede kandidater som er 
villige til å stå på kandidatlisten. Har du lyst til å 
bidra og påvirke har du muligheten nå! 

Arbeidet med sammenslåing av Fellesrådene i 
 Drammen, Svelvik og Nedre-Eiker
Fra og med 2020 blir de tre Fellesrådene i Dram-
men, Nedre-Eiker og Svelvik til ett. For-/pro-
sjektarbeidet med sammenslåingen er i full gang 
under ledelse av kirkevergene i hver av disse kom-
munene – og i løpet av 2019 vil også Menighets-
rådet bli mer involvert i dette arbeidet. Blant annet 
blir det arrangert konferanser/kurs fremover for 
alle i stab og Menighetsråd (folkevalgte), for at 
gjennomføringen og resultatet skal bli best mulig 
for alle.

Foreløpig vet vi ikke så mye konkret hvordan den 
nye organisasjonen vil bli, men Menighetsrådet 
vil i denne prosessen være opptatt av å sikre at 
ansatte, samt de aktivitetene og engasjementet 
vi har på ulike nivåer her i Bragernes, fortsatt 
vil kunne bli godt ivaretatt også etter sammen-
slåingen.

Selv om det er mange endringer på trappene, har 
vi stor tro på at man vil komme frem til gode løs-
ninger. Vi som Menighetsråd ønsker å fortsette det 
viktige arbeidet med en kirke som er åpen, leven-
de og inkluderende for alle. 2019 blir derfor ett 
spennende år for menigheten vår!

En velsignet og god  
Julehøytid til dere alle!
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Aldri har vi vært mer opptatt av gjenbruk enn det vi er i 
dag, og forhåpentligvis vil flere av oss denne julen kunne 
pakke opp gamle ting som har fått nytt liv. Overraskende 
nok er gjenbruk sentalt også i budskapet som når oss fra 
den første julen. 

To av Bibelens bøker starter med ordene «I begynnelsen». 
I Bibelens første bok, 1. Mosebok, får vi høre om hvordan 
alt blir til ved Guds skapende ord. Han talte, og det stod 
der. Han bød, og det skjedde. 

Og i Juledagens evangelium, i Johannesevangeliets første 
kapittel, hører vi: I begynnelsen var Ordet.  

Julenatt skjer en ny begynnelse. Gud skaper på nytt ved 
sitt levende Ord. 

Men den nye skapelsen skjer ikke fra scratch, fra ingen-
ting, som om det ikke var noe der fra før. Nei, Gud skaper 
på nytt med det samme materialet, omtrent som når pot-
temakeren ved dreieskiva gjør et nytt forsøk på å forme 
leirklumpen til en vakker krukke. 

Recapitulatio er et nøkkelord hos kirkefaderen Ireneus fra 
Lyon (død ca 203). Det betyr omtrent det samme som å ta 
om igjen. 

I julens budskap om Gud som ble menneske ligger te-
matikken fra Ireneus om recapitulatio som en dyp aner-
kjennelse av menneskelivet. I Marias morsliv blir Gud og 
menneske ett, i en befruktet celle. Slik sier Gud et sterkt 
og høylydt JA til det menneskelige, til det materialet vi 
er laget av. Gud er ikke tilhenger av bruk-og-kast, men 

av redesign. Ireneus’ utgangspunkt var ordet fra Efeser-
brevet, der det heter at Gud 

ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: 
å sammenfatte alt i Kristus, 
alt i himmel og på jord i ham. (Ef 1,10)

Det livet som var blitt så håpløst splittet, helheten som 
var så hjerteknusende ødelagt, bildet som var smadret i 
tusen biter, dette, sier Ireneus, ville Gud redesigne. Ved å 
samle alt til ett i Kristus, han som omfavner hele verden. 
En kjærlighetens omfavnelse som forener den synlige og 
den usynlige verden. 

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn … (Joh 
3,16). 

Gud har ikke sviktet eller oppgitt verden. Vi må aldri re-
signere eller bli passive, men ta vare på håpet. 

Dette er Julenattens kraftfulle budskap til oss. Gud gir 
framtid og håp. Han har ikke gitt deg opp, men vil nyska-
pe og forvandle og forme ditt liv etter bildet av sin Sønn, 
Jesus.

Gledelig jul!  
Jan Otto Myrseth, biskop

Gud tar det
om igjen

Døpte
19.08.2018 Isak Halvorsen Sandnes
26.08.2018 Fillip Østrem Lorentzen
26.08.2018 Ulrik Wanvik Misund
26.08.2018  Alexandra Khaleesi Jørgensen 

 Johansen
09.09.2018  Frederikke Josephine Rathsack Bakke
09.09.2018 Syver Nålby Sandberg
09.09.2018 Sia Sophie Saggi
09.09.2018 Magnus Løken Lystrup
16.09.2018 Oliver Pedersen Skatrud
16.09.2018 Mathilde Dirdal Rinde
23.09.2018 Adrian Kabbe Wølner
07.10.2018 Theo Andreas Rønning
07.10.2018 Filip Bjørnstad Borge
14.10.2018 Georg Lindbo
21.10.2018 Jakob Haukås-Mathisen
21.10.2018 Jakob Braathen Pedersen
21.10.2018 Mikkel Eiken Sommerfelt
21.10.2018 Storm Severin Johansen Frimann
28.10.2018 Marion Signy Øiestad

Vigde
11.08.2018  Sandra Hannevig Pettersen og  

Kjetil Lundebakken
11.08.2018 Stine Mjelva og Lasse Finsrud Hansen
18.08.2018  Josefine Bjørnerem Utengen og  

Michael Reiersrud
18.08.2018 Signe Louise Andersen og Stian Monge
25.08.2018 Ann-Kristin Aasgaard og Ann-Kristin Aasgaard
25.08.2018 Mats Bjørnstad og André Finstad
25.08.2018 Camilla Nilsen og Dag Ragnar Larsen
01.09.2018 Christy Ying Xian Lin og Sven Øivind Kleverud
08.09.2018  Mette Aasheim Boger og  

Glenn Lundberg Johansen
15.09.2018 Linda Helen Gravdal og Lars Lolland
15.09.2018 Christine Marie Hilden og Lars Oma Straume
22.09.2018 Kaja Johansen og Marius Wågelsby
29.09.2018 Kristine Helene Henningsen og Sindre Juel Berg
06.10.2018 Renate Rekkebo og Petter Kalmo
13.10.2018 Oliena Valigura og Lars Christian Gjøsæther
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 I januar går den årlige Klimafestivalen §112 av 
stabelen for femte gang, over hele landet. Festivalen bely-
ser det enorme klimaengasjementet som finnes i Norges 
befolkning, og ønsker å skape enda mer engasjement! 
Festivalen byr på et mangfold av aktiviteter og arrange-
menter for store og små, også her i Drammen. 

I Bragernes kirke markeres festivalen med en utstilling 
med verker av Lena Akopian 13.-20. januar. Høymessen 
20.januar vil preges av vern om skaperverket. Søndag 
Samme dag på kveld blir det konsert i kirken ved Anders 
Eidsten Dahl, orgel og tekster ved litteraturviter Tom Egil 
Hverven. Hvervens bidrag er blant annet basert på tekster 
fra Forfatternes klimaaksjon og romanen ”Begynnelser” 
av Carl Frode Tiller. 

Det blir også byttefest i menighetshuset lørdag 12.januar 
på formiddagen. En fin mulighet til å fornye garderoben 
på en miljøvennlig og sosial måte! Ta en titt i skapet eller 

i boden, og finn frem fine plagg som ikke lenger er i bruk. 
Disse kan byttes inn i noe annet fint. 

Fra programmet for resten av byen kan vi friste med fore-
drag, konserter, frokostmøte, barnas miljødag og mange 
andre ting! Følg med på Facebook: Klimafestivalen §112 
Drammen eller på www.klimafestivalen112.no for detal-
jert program. Bli med på festival!

Diakon Edel Gervin

VÆR DÅPSAMBASSADØR!
I mange år har kirken 
fått fødselsmeldinger 
fra Folkeregisteret 
når medlemmer i Den 
norske kirke har fått 
barn. På den måten 
har det vært lett for 
menigheten å kontak
te de nybakte foreld
rene og invitere til dåp 
og samtidig informere 

om kirkens tilbud til baby og småbarnsforeldre. Men 
det ble det slutt på 1. oktober 2018 på grunn av nye 
personvernregler. Derfor trenger vi din hjelp!

Har du fått barnebarn, en niese eller en nevø? Har na-
boen eller en venn fått barn? Spør dem om de har lyst 
til å døpe den lille i Den norske kirke. Fortell gjerne om 
egne positive erfaringer med dåp i familien og opp-
muntre til å melde barnet til dåp. Henvis gjerne til vår 
hjemmeside www.bragerneskirke.no for mer informa-
sjon og for å melde dåp eller gi kontaktinformasjonen 
som du finner bak i Kirkeposten. Vi har også brosjyrer 
om dåp. Disse finner du i våpenhuset i kirken eller ved 
å henvende deg til menighetshuset. 

Den første tiden etter en fødsel kan være hektisk, og 
mange har ikke overskudd til å planlegge dåp akkurat 
da. Det dukker derfor av og til opp spørsmål om barnet 
er for stort til å bli døpt, siden den lille er blitt mange 

måneder eller et år. 
Det er viktig å formid-
le at det ikke er noen 
aldersgrense for dåp. 
Om barnet er noen 
uker, noen måneder 
eller noen år har ingen 
betydning. Dåpen er 
den samme uansett. I 
Bragernes kirke har vi 
dåp av barn i alle aldre, 
i tillegg til ungdom og 
voksne. 

Også voksne som ønsker å bli døpt oppfordres til å ta 
kontakt for en samtale. Så finner vi sammen tidspunkt 
for dåp. 

Dåpen er eneste medlemskriterium i Den norske kirke. 
Gjennom dåpen blir vi en del av Kirken – et fellesskap 
som strekker seg over hele verden – og gjennom alle 
tider. Vi får løftet om Guds nærvær alle dager. Vi øn-
sker derfor at vi sammen kan løfte frem dåpen som en 
god start på livet og som inngangen til Kirken. 

Hjelp oss med dette! Vær dåpsambassadør!

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 

På vegne av staben i Bragernes menighet,
kapellan Per Erik K. Brodal



Kirken på plass på Elvefestivalen

Konfirmantpresentasjon

AllehelgenskonsertAllehelgensgudstjeneste

Høst i Kirkeparken – for store og små

Babysang

Minores-øvelse

Evensong med opptak av 
nye korgutter

Menighetsfest

Hva har skjedd siden sist …



Menighetsfest

6-årsamlingGuttekoret synger for vår 
nye biskop og kongen 
på kirkekaffen etter 
bispevigslingen

Høymesse med Bach-kantate på 
Mikkelsmess. Samarbeid med Ad 
Fontes

Familieforestillingen «Mozart med tryllefløyten» 
med jentekoret. Samarbeid med Ad Fontes

Høsttakkefest med jenteaspirantkor og 4-åringer

Konfirmantledersamling
Konfirmanttime om kirkerommet

Fortellerkveld

Tur til 
sports-
kapellet 
med gutte-
koret
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Desember 2018
Lørdag 1. desember
10.00-15.00 Julemarked i menighets-
huset

Søndag 2. desember  1. søndag i Ad
vent
11.00 Høymesse og nytt kirkeår! Dåp. 
Urframføring av messemusikk av Jo-
achim Knoph. Caroline Eidsten Dahl, 
blokkfløyter, Anne Stine Dahl, cello, 
Daniel Sæther, alt og kantor Anders 
Eidsten Dahl. Sokneprest Lars Skage-
stad.

17.30 Barneforestillingen «Følg stjer-
nen!» (25 min). Tekst: Per Erik K. 
Brodal. Åpning av julekrybben utenfor 
kirken etterpå. Ingeborg Soot, Brager-
nes kirkes jentekor, guttekor, ungdom-
skor og kantori. Orkester og solister. 
Fri entré.

19.00 Åpningskonsert av den 25. 
Adventsfestivalen. Markering av 25 
års-jubileum for jentekoret, ungdom-
skoret og guttekoret og 20 års jubileum 
for hovedorgelet. Egil Hovlands verk 
«Kom, Herre, frels oss» til orgelinnviel-
sen i 1998, i tillegg til annen storslagen 
musikk. Bragernes kirkes jentekor, 
guttekor, ungdomskor og kantori, or-
kester og solister. Anders Eidsten Dahl, 
orgel, Beate Strømme Fevang og Jørn 
Fevang, dirigenter. Bill. kr 300 og 200 
på menighetskontoret,  
checkin.no og ved inngangen. Barn 
under 12 år og ledsagere med bevis 
fri entré. Konserten har nummererte 
plasser.

Mandag 3. desember
19.00 Konsert. Megabandet med gjes-
ter. Bill. kr. 100 ved inngangen.

Tirsdag 4. desember
12.00 Hverdagsmesse. Orgelmusikk av 
Johann Ludwig Krebs.

18.30 A Magical Moment. Konsert med 
Hanne Krogh, Johnny Logan og Tho-
mas Ruud. Bill. kr. 575 inkl. avg. på 
billettservice.no. Ingen rabatt for led-
sagere.

Onsdag 5. desember
08.15 Morgenbønn

21.00 Tidebønn før natten i St. Lauren-
tius katolske kirke. Medl. Bragernes 
kantori.

Torsdag 6. desember
12.00 Middagsbønn

Lørdag 8. desember
18.00 Konsert med Drammen symfoni-
orkester og kammerkoret Apollon. Bill. 
kr. 250 ved inngangen.

Søndag 9. desember 2.søndag i  Advent 
Menneskerettighets søndagen
11.00 Høymesse. Dåp. Konfirmanter 
deltar. Kantor Jørn Fevang og kapellan 
Per Erik K. Brodal.

17.00 Lysmesse. Julespillet «Til Bet-
lehem» av Jørn Fevang og Kjell Ivar 
Berger. Bragernes kirkes minores, 
jente- og gutteaspirantkor. Solist Karen 
Hafskjold, Marie Solberg, fløyte. Fri 
entré.

19.00 Konsert med Drammens dam-
ekor. Dir. Marij Pavlovic. Mannskoret 
Barden og Drammens Mannskor er 
gjester. Solist: Andjelka Jakovljevic, 
orgel/klaver: Galina Trintsoukova, prost 
Kjell Ivar Berger. Fri entré.

Mandag 10. desember
19.00 Konsert ved St. Hallvard videre-
gående skole, linjene musikk, dans og 
drama. Bill. kr. 200 (voksen), kr. 100 
(student), barn under 12 år gratis. 

Tirsdag 11. desember
12.00 Hverdagsmesse. Orgelmusikk av 
Johann Ludwig Krebs.

18.00-20.00 Stille kveld. Kveldsbønn og 
nattverd kl. 19.30.

19.00 Christmas Carol Service i Strøm-
sø kirke. The Revd. Darren McCallig og 
organist John Chapman. Fri entré.

Onsdag 12. desember
08.15 Morgenbønn

18.00 Torget Vest: Bragernes kirkes 
guttekor synger.

18.00 Deilig er jorden. Konsert med 
Rein Alexander og Anita Skorgan og 
musikerne Jon-Willy Rydningen, key-
board, Torbjørn Økland, gitar og Terje 
Johannesen, trompet. Bill. kr. 460 inkl. 
avg. på Billettservice.no og ved inng. 
Ledsager med gyldig bevis gratis.

21.00 Tidebønn før natten i St. Lauren-
tius katolske kirke. Medl. Bragernes 
kantori.

Torsdag 13. desember
12.00 Middagsbønn

20.00 Trio Vario og Bragernes kirkes 
ungdomskor presenterer «Et vintere-
ventyr – en musikkforestilling om Piken 
med svovelstikkene for hele familien». 
Julia Gusek, sopran, klokkespill, fortel-
ler, Astrid G. Marvik, bukkehorn, klari-
netter, Monica M. Døsen, piano. Anders 
Eidsten Dahl, orgel og piano, Beate 
Strømme Fevang, dir. Billetter kjøpes 
i døren: voksne kr. 200, barn/ungdom 
under 18 år gratis.

Fredag 14. desember
11.00 Formiddagstreff i peisestua. 

19.30 Konsert «Hjem Til Jul» med 
tenoren Mads Belden. Bill. kr. 250 på 
Ticketmaster.no.

AKTIVITETSKALENDER
Desember 2018 – februar 2019

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 kirkepost», menighetens elektroniske 

nyhetsbrev som sendes ut ukentlig. Påmelding NB! ny epostadresse: post.drammen@kirken.no.
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Lørdag 15. desember
13.00 Adventstoner. Konsert med Inge-
borg Soot og Ole Morten Velde, sang; 
Magnus Aannestad Oseth, trompet og 
Thormod Rønning Kvam, piano. Bill. kr. 
170 (ordinær)/130 (under 16 år) + avgift.

Søndag 16. desember   3. søndag i Ad
vent
11.00 Høymesse. Medl. Bragernes kan-
tori. Kantor Jørn Fevang og sokneprest 
Lars Skagestad.  

17.00 Konsert Stille Natt. Tor Endresen, 
Maria Haukaas Mittet, Alexander Ry-
bak, Lisa Børud og Rune Larsen. Musi-
kere: Tove Kragset og Olav Torget. Bill. 
kr. 450 inkl. avg. på Billettservice.no, 
Narvesen, 7-Eleven og ved inng. Ingen 
rabatt for ledsagere.

Tirsdag 18. desember
12.00 Hverdagsmesse. Orgelmusikk av 
Lohann Ludwig Krebs.

Konsert. «Seine Natt Desember» med 
Trygve Skaug. Bill. kr. 310, barn 0-15 år 
og studenter kr. 160 på ticketco.no.

Onsdag 19. desember
08.15 Morgenbønn

11.00 Barnehagegudstjeneste.

17.30 Konsert Julenatt. Rita Eriksen, 
Gaute Ormåsen og Christian Ingebrig-
tsen. Musikere: Frøydis Grorud, Trond 
Lien og Dag Vagle. Bill kr. 430 inkl. avg. 
på Billettservice.no. Rabattert pris for 
ledsagere.

21.00 Tidebønn før natten i St. Lauren-
tius katolske kirke. Medl. Bragernes 
kantori.

Torsdag 20. desember
10.00 Skolegudstjeneste med Øren 
skole.

12.00 Middagsbønn

13.00 Skolegudstjeneste med Børresen 
skole.

Fredag 21. desember
09.00 Skolegudstjeneste med Brager-
nes skole.

18.00 Førjulskonsert med Helene 
Bøksle! Musikere: Sindre Hotvedt, 
Markus Lillehaug Johnsen og Jonas 
Kilmork Vemøy.Bill. kr. 455 inkl. avg. på 
Billettservice.no. Ledsager med gyldig 
ledsagerbevis gratis.

Søndag 23. desember 4.søndag i 
 Advent
11.00 Høymesse med ni lesninger. Kan-
tor Anders Eidsten Dahl og kapellan 
Per Erik K. Brodal.

23.00 Midnattskonsert. Julen synges 
inn. Bragernes kirkes solistensemble, 
Birgitte Stærnes, fiolin, Anders Eidsten 
Dahl, orgel, Jørn Fevang, dir. Bill. kr. 
300 på menighetskontoret, på checkin.
no og ved inng. Med studentbevis kr. 50. 
Ledsager med bevis gratis. 

Mandag 24. desember Julaften
12.00 Julaftensgudstjeneste Losjeplas-
sen bo- og servicesenter.
12.00 Julaftensgudstjeneste Hamborg-
strøm bo- og servicesenter.
13.45 Julaftensgudstjeneste. Jenteas-
pirantkoret. Menighetens ansatte.
15.00 Julaftensgudstjeneste. Gutte-
koret og guttekorets aspiranter, solist 
Hannah Pold. Menighetens ansatte.
16.15 Julaftensgudstjeneste. Jente-
koret og ungdomskoret, solist Frida 
Lund-Larsen. Menighetens ansatte.
Magnus Aanestad Oseth spiller trompet 
på alle gudstjenestene i kirken.

Tirsdag 25. desember Juledag
11.00 Høytidsmesse. Bragernes kan-
tori, solister Sunniva Fevang og Hanna 
Pold. Menighetens ansatte.

Onsdag 26. desember
11.00 Høymesse. Dåp. Kantor Jørn 
Fevang og prost Kjell Ivar Berger.

Torsdag 27. desember
12.00 Middagsbønn

Søndag 30. desember 

11.00 Høymesse. Kantor Beate Strøm-
me Fevang og sokneprest Lars Skage-
stad.

Mandag 31. desember Nyttårsaften

23.00 Midnattsmesse. Kantor Jørn 
Fevang og sokneprest Lars Skagestad

Januar 2019
Tirsdag 1. januar
11.00 Høymesse. Kantor Anders 
 Eidsten Dahl og sokneprest Lars 
 Skagestad. 

Onsdag 2. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 3. januar 
12.00 Middagsbønn

Søndag 6. januar Kristi Åpenbarings
dag
11.00 Familiemesse. Dåp. Lys Våken. 
Minores. Kantorene Beate Strømme 
Fevang og Anders Eidsten Dahl og ka-
pellan Per Erik K. Brodahl 
12.15 Juletrefest i menighetshuset.

Tirsdag 8. januar
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 9. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 10. januar
12.00 Middagsbønn

Fredag 11. januar
Formiddagstreff i menighetshuset

Lørdag 12. januar
14.00-15.00 Meditativ time med Morten 
Golimo ved flygelet. Fri entré.

Søndag 13. januar 2. søndag i Åpen
baringstiden
11.00 Høymesse. Kantor Beate 
 Strømme Fevang og sokneprest Lars 
Skagestad.
Medl. Bragernes kantori.

13.–20. januar
Utstilling med bilder av Lena  Akopian i 
anledning Klimafestivalen §112.  Sam-
me åpningstider som «Åpen kirke».

18.00-20.00 Stille kveld. Kveldsbønn og 
nattverd kl. 19.30.

Tirsdag 15. januar 
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 16. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 17. januar
12.00 Middagsbønn

Søndag 20. januar 3. søndag i Åpen
baringstiden
11.00 Høymesse med klima i fokus. 
Dåp. Kantor Jørn Fevang og kapellan 
Per Erik K. Brodal. Medl. Bragernes 
kantori.

18.00 Konsert i anledning Klimafesti-
valen §112. Anders Eidsten Dahl, orgel, 
og tekster ved litteraturviter Tom Egil 
Hverven. Hvervens tekster er bl.a. ▼
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basert på tekster fra Forfatternes kli-
maaksjon og romanen «Begynnelser» 
av Carl Frode Tiller. Fri entré.

Tirsdag 22. januar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 23. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 24. januar
12.00 Middagsbønn

Fredag 25. januar
Formiddagstreff i menighetshuset

Lørdag 26. januar
13.00 Orgelkonsert. Hans Fagius spiller 
orgelkoraler av Bach og Ch. M. Widors 
orgelsymfoni nr. 7. Fri entré.

14.00-15.00 Meditativ time med Morten 
Golimo ved flygelet. Fri entré.

Søndag 27. januar 4. søndag i Åpen
baringstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kantor  Anders 
Eidsten Dahl og sokneprest Lars 
 Skagestad.

18.00 – 21.00 Ørkenmesse etter kop-
tisk-ortodoks tradisjon med nattverd, 
røkelse, lys og ikoner. Innrøkningsmes-
se kl. 18.00. Ørkenmessen starter kl. 
18.30. Ansatte og frivillige i Den norske 
kirken i Drammen.

Tirsdag 29. januar
12.00 Hverdagsmesse 

Onsdag 30. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 31. januar
12.00 Middagsbønn

Februar 2019
Lørdag 2. februar
13.00 Orgelkonsert. Wilhelm Sollie 
spiller orgelkoraler av Bach og Ch. M. 
Widors orgelsymfoni nr. 3. Fri entré.

Søndag 3. februar 5. søndag i Åpen
baringstiden
11.00 Kyndelsmesse. Dåp. Frimurer-
logen deltar. Kantor Beate Strømme 
Fevang og kapellan Per Erik K. Brodal.

18.00 Konsert med sjeldent spilt sam-
tidsrepertoar for alt og mezzosopran 
av store norske komponister som Arne 
Nordheim, Kjell Mørk Karlsen, Conrad 
Baden og Egil Hovland. Konserten byr 
på et stort spekter av instrumenter, 
bl.a. harpe, obo og tverrfløyte. Musik-
ken som framføres er kirkemusikk, 
bortsett fra Arne Nordheims «Unexpe-
cted songs». Dette verket er en kjær-
lighetsmadrigal av den store forfatte-
ren Torquato Tasso som framføres på 
barokkinstrumenter som blokkfløyte, 
gambe, lutt og krumhorn. Velkommen 
til en kveld med spennende klanger og 
nye uttrykk! Musikere er bl.a. Daniel 
Sæther, kontratenor, Caroline E. Dahl, 
fløyter og krumhorn, Anne Stine Dahl, 
cello, og Anders E. Dahl, orgel. Bill. kr. 
100,- ved inngangen.

Tirsdag 5. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 6. februar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 7. februar
12.00 Middagsbønn

Fredag 8. februar
Formiddagstreff i menighetshuset

Lørdag 9. februar
13.00 Orgelkonsert. Anders Eidsten 
Dahl spiller orgelkoraler av Bach og 
Ch. M. Widors orgelsymfoni nr. 2. Fri 
entré.

14.00-15.00 Meditativ time med Morten 
Golimo ved flygelet. Fri entré.

Søndag 10. februar 6. søndag i Åpen
baringstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Widors messe 
for to orgler. Bragernes kirkes solis-
tensemble og mannskoret Consortium 
Vocale. Sokneprest Lars Skagestad, 
domkantor em Terje Kvam, kantorene 
Jørn Fevang og Anders Eidsten Dahl.
Akedag i Kirkeparken etter høymessen.

16.00 Fellesmiddag i menighets huset

18.00-20.00 Stille kveld. Kveldsbønn og 
nattverd kl. 19.30.

Tirsdag 12. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 13. februar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 14. februar
12.00 Middagsbønn

Lørdag 16. februar
13.00 Orgelkonsert. Terje Winge spiller 
orgelkoraler av Bach og Ch. M. Widors 
orgelsymfoni nr. 4.  
Fri entre.
 
Søndag 17. februar Såmannssøndag
11.00 Familiemesse. Dåp. Gutte- og 
jentespirantkorene synger «Så lenge 
vi vandrer på jorden» av Egil Hovland. 
Kantor Beate Strømme Fevang og Jørn 
Fevang og 

19.00 Salmekveld

Tirsdag 19. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 20. februar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 21. februar
12.00 Middagsbønn

Fredag 22. februar
Formiddagstreff i menighetshuset

Lørdag 23. februar
13.00 Orgelkonsert. Hijoo Moon spiller 
orgelkoraler av Bach og Ch. M. Widors 
orgelsymfoni nr. 1. Fri entré.

14.00-15.00 Meditativ time med Morten 
Golimo ved flygelet. Fri entré.

Søndag 24. februar Kristi Forklarel
sesdag
11.00 Høymesse. Dåp. Kantor  Anders 
Eidsten Dahl og prost Kjell Ivar Berger. 
Medl. Bragernes  kantori.

24.–28. februar 
«Gleden av takknemlighet». Utstilling 
med bilder av Zoja Sperstad. Samme 
åpningstider som «Åpen kirke».

Tirsdag 26. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 27. februar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 28. februar
12.00 Middagsbønn

▼
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Bragernes kirkes hovedorgel ble innviet 1. Søndag i advent 
1998, orgelhalvtimene startet våren 1999 og kirkens kororgel 
ble innviet i 2009. For å markere disse tre jubileene og sette 
orglene, orgelmusikk og orgelutøvere i fokus, vil Brager-
nesmenighet i samarbeid med Larvik kirke få framført alle 
Ch. M. Widors ti orgelsymfonier. På Bragernes kirkes kor-
orgel vil det i tillegg på alle konsertene bli spilt orgelkoraler 
av J. S. Bach. 

Charles-Marie Widor (1844-1937) er en av de viktigste skik-
kelsene i den franske symfoniske orgeltradisjonen. Tradi-
sjonen ble innledet på midten av 1800-tallet, og er i høyeste 
grad levende i våre dager. Opprinnelsen til tradisjonen lig-
geregentlig hos én eneste person, nemlig skaperen av det 
franske symfoniske orgel, orgelbyggeren Aristide Cavail-
lé-Coll (1811-1899).

Cavaillé-Coll bidro med en fornyelse av den franske orgel-
tradisjonen. Hans første orgelbestilling var til St. Denis i Pa-
ris, og instrumentet stod ferdig i 1839. Han tok utgangspunkt 
i det klassiske franske orgelet, men utvidet grunntoneklan-
gen. Flertallet av aliquoter og mixturstemmer måtte vike for 
mer orkestralt inspirerte klanger. Nå var det overblåsende 
fløyter og kraftige stryker- og rørstemmer som satte sitt 
klanglige preg på orgelet. 

I Saint-Sulpice finnes den dag i dag Cavaillé-Colls største 
orgel med 100 stemmer, og det var dette instrumentet som 
inspirerte Widor til å skape orgelsymfonien. Cesar  Franck 
hadde riktignok tangert formen med sin ”Grande Pièce 
Symphonique”, men det var først ved utgivelsen av Widors 
fire første symfonier i 1872 at begrepet orgelsymfoni ble 
etablert. I 1887 kom symfoniene 5 – 8, og i 1890-årene ble 
serien med ti symfonier komplett med nr 9 og 10. De to siste 

Charles-Marie Widors 10 orgelsymfonier i Bragernes kirke i 2019
symfoniene skiller seg markant fra de tidligere ved deres di-
rekte sakrale tilknytning siden det musikalske materialet er 
basert på gregorianske temaer. De åtte første symfoniene er 
mer ren konsertmusikk, i en orkestral symfonisk tradisjon.

Gjennom seriene i Bragernes og Larvik kirker gis det i 2019 
en unik mulighet til å oppleve de ti symfoniene spilt av ti 
 organister fra inn- og utland. Valg av kirker og orgler er ikke 
tilfeldig, dette er instrumenter og rom som lar denne musik-
ken komme til sin rett. 

Ch. M. Widors samlede orgel
symfonier, del 1: 
Bragernes kirke lørdag 26. januar  
kl 13:00. Hans Fagius spiller orgelkoraler av 
Bach og Ch. M. Widors  orgelsymfoni nr 7. Fri 
entré. 

Bragernes kirke lørdag 2.  februar kl 13:00. 
Wilhelm Sollie spiller  orgelkoraler av Bach og 
Ch. M. Widors  orgelsymfoni nr 3. Fri entré.

Bragernes kirke lørdag 9. februar  
kl 13:00. Anders Eidsten Dahl spiller orgel-
koraler av Bach og Ch. M. Widors orgelsymfoni 
nr 2. Fri entré.

Bragernes kirke lørdag 16. februar  
kl 13:00. Terje Winge spiller orgelkoraler av 
Bach og Ch. M. Widors  orgelsymfoni nr 4. Fri 
entré.

Bragernes lørdag 23. februar kl 13:00. Hijoo 
Moon spiller orgelkoraler av Bach og Ch. M. 
Widors orgelsymfoni nr 1. Fri entré.

Da Bragernes kirke ble innviet sommeren 
1871 hadde ikke kirken orgel. Orgelet ble 
bygget senere samme år og innviet på nyåret 
1872 av selveste Ludvig Mathias Lindeman, 
den berømte salmedikteren og domorganis-
ten i Oslo. 

Kirkens første orgel ble bygget av den norske 
orgelbyggeren Claus Jensen. Jensen var en 
svært anerkjent orgelbygger og hans instru-
menter holdt tidens høyeste standard. 

På slutten av 1920-tallet ble Claus Jen-
sen-orgelet i Bragernes utvidet og ombygd 
på forskjellig vis. Blant annet ble det satt inn 
en elektrisk spillepult, Norges første i sitt slag. Denne spillepulten 
står i dag i menighetshuset. Ombyggingenfor nesten 100 år siden 
ble gjennomført fordi Claus Jensen-orgelet var slitt, men også 
fordi tidens smak for hva et godt orgel var hadde forandret seg. 
Orgelet ble ombygd og utvidet i flere omganger utover 1900-tallet, 
ofte arbeider som ikke forbedret orgelet. Instrumentet befant seg 
etter hvert i en dårlig forfatning. Dette endret seg da Jørn og Beate 
Fevang ble ansatt som kirkens kantorer i 1992. Ett av kantorens 
første initiativ var å starte en orgelsak for å skaffe kirken et helt 
nytt sårt tiltrengt orgel. ProfessorBjørn Boysen ble hyret som or-
gelprosjektets konsulent, og mange gode krefter jobbet sammen 
for å realisere dette store løftet. Drammen kommune og en rekke 
private aktører bidro med økonomisk og praktisk støtte, og første 
søndag i advent 1998 stod det nye orgeletferdig og ble brukt offent-
lig for første gang. 

Det nye orgelet ble bygget av den danske 
orgelbyggeren Carsten Lund, og har i dag 39 
stemmer, tre manualer og pedal. Orgelfasa-
den er den som har vært foran kirkens orgler 
siden 1871, i tillegg er det en del pipema-
teriale fra Claus Jensen – orgelet fortsatt å 
finne i dagens orgel. Orgelet i dag ser altså ut 
som orgelet i 1871 og klinger også delvis som 
kirkens første orgel!

Siden innvielsen i 1998 har det vært mu-
lig å oppleve orgelet på utallige kirkelige 
handlinger og konserter. Bragernes kirkes 
orgel er berømt langt utenfor landets gren-

ser og det er stadig henvendelser fra utenlandske organister som 
vil komme å konsertere. 

På høymessen første søndag i advent 1998 ble Egil Hovlands verk 
«Kom Herre frels oss» for blåsere, kor og orgel urframført. Dette 
verket blir framført igjen på adventsfestivalens åpningskonsert i år, 
på 20-års dagen for Carsten Lunds orgel.

Det er en sprek 20-åring vi vil feire i tiden som kommer. Orgel-
konsertseriene i 2019 vil blant by på samtlige av Ch. M. Widors 10 
orgelsymfonier. 

For mer informasjon om Bragernes kirkes orgelhistorikk, se Jørn 
Fevangs artikkel om kirkens orgelhistorie på menighetens hjem-
meside.

Anders Eidsten Dahl
Orgelfoto: Harald Dahl

Bragernes kirkes orgel er 20 år!



Barn, unge og trosopplæring
Siden sist
I september hadde vi hyg-
gelig førsteklasses sam-
ling for 6 åringer. Vi hørte 
fortellingen om den blinde 
Bartimeus og lærte Kyrie. 
Søndag feiret vi guds-
tjeneste sammen og barna 
var med som minitranter. 

8 barn fikk sin 4-års bok på høst-
takkefesten i oktober. Vi snakket 
både om skapelsen og årstidene 
og om alt vi kan takk for.

På samlingen «Høst i hagen» 
fikk barna besøke kirkeparken 

og lære om skaperverket og økologisk 
dyrking. Vi høstet inn frø og grønnsaker.

31.oktober ble det arrangert alternativ Halloween fei-
ring. Barna var utkledd i kostymer, var med på mange 
ulike aktiviteter og samlet godteri. Barna lærte om den 
«gyldne regel.»

Trosopplæringskalenderen
5-6.januar 2019 – Lys Våken samling for 11 og 12 årin-
ger

8-10 mars - Ungdommens bispedømmemøte for 15-18 
åringer.

16 og 17.mars - Trylling og tro for 10 åringer. 
 Samlingen er på Konnerud.

9. april – Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Alle er vel-
kommen til å delta.

28.april – krøllesamling for 3 åringer.

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

Babysang. Hver torsdag fra kl 11:00-11:30 møtes vi på 
menighetshuset. Samlingen inneholder sang, musikk 
og rytmer.

Knøtteklubb. Hver torsdag fra kl 11:00-13:00 møtes 
vi på menighetshuset. Passer for barn 1-3 år med en 
voksen. Samlingen inneholder sang, musikk og fri lek. 
Ta med matpakke.

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 
oppover.)

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 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. 
e-post: sv455@kirken.no
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Under ett år igjen til Kirkevalget!
Jeg er sekretær i menighetsrådet, og har sittet i MR i 
siste periode (3 år).  Jeg har gleden av å kunne påvirke 
og bidra i menighetens arbeide. Mitt utgangspunkt var 
at jeg satt i styret i Jentekoret, og ble spurt om å stå 
på valgliste til nytt menighetsråd. Jeg personlig deler 
verdisynet til Åpen folkekirke, og det som er viktig for 
meg er at kirken er åpen for alle - både fysisk at døren 
er åpen, men også at alle mennesker skal møtes som 
likeverdige i kirken. Det er jeg med på å bidra til nå.  

Menighetsrådet består av folkevalgte personer, og vi 
starter nå arbeidet med ny valgliste til neste års Kirke-
valg. Kirkevalget er et demokratisk valg. Man kan mel-
de seg til Menighetsrådet som enkeltperson, eller man 
kan stille med egen liste. 

Mange har hørt om menighetsrådet, men er kanskje 
ikke klar over hva slags oppgaver rådet har. Enkelt sagt 
er vi i Bragernes MR ansvarlige for drift og eiendeler i 
Bragernes Sokn, innenfor kirkelovens rammer. 

Menighetsrådet som sitter i dag har hatt mange 
små og store saker til behandling. Mange av sakene 
kommer fra staben til godkjenning hos oss, slik som 
handlingsplan for menigheten, diakoniplan og tro-
sopplæringsplan. Staben ønsker også noen ganger 
å presentere enkeltsaker hvor de gjerne vil ha me-
nighetsrådets meninger om videre framdrift. Guds-
tjenesteplanen og hvem som skal motta offeret/kollek-
ten er det MR som velger. 

Vi har ansvar for kirkens økonomi og bygningsmassen 
vi eier (Albumgården), som innebærer at vi tar man-
ge viktige økonomiske avgjørelser for menigheten. 
Det sittende menighetsrådet har bl.a. vedtatt større 
endringer i driften i Albumgården. Første etasje er 
pusset opp og leiet ut til Kirkekontoret på langsiktig 
kontrakt, som gir oss en trygg inntekt fremover.

De større sakene slik som investeringene i Album-
gården har Økonomiutvalget og Husstyret vært svært 
involvert i, og de har forberedt sakene godt før behand-
ling hos oss. Vi har flere utvalg i menighetsrådet, og 
de består av personer både i og utenfor MR med ulike 
faglige bakgrunner. 

Menighetsrådet består av 10 faste medlemmer og 5 
varamedlemmer, og når vi går inn mot et nytt valg ser 
vi at vi trenger vi noen nye lokale krefter. Det er ingen 
spesielle krav til å være rådsmedlem, annet enn at du 
bor i soknet og at du er medlem av statskirken. Er det 
din tur til å sitte i menighetsrådet?

Hvis du har lyst til å påvirke og bidra i kirkens arbeide, 
ta kontakt med en av oss eller staben i menighets-
huset. 

Morten Løberg Strand, leder: Tel. 98664895 / mortens 
mailadresse i kirkenettet! 
Bjørg Juriks,nestleder: Tel. 48400546 /  
bj353@kirken.no 
Heidi Hagen Låker, sekretær:  tel. 99384486 –  
hlaaker@outlook.com

Hilsen fra Heidi H. Låker, sekretær.

TARAN OG STRØMMESTIFTELSEN PRESENTERER

BRAGERNES KIRKE Søndag 16. desember kl 17.00

TICKETMASTER.NO

MUSIKERE: TOVE KRAGSET OG OLAV TORGET

TOR ENDRESEN • MARIA HAUKAAS MITTET 
ALEXANDER RYBAK • LISA BØRUD • RUNE LARSEN

facebook.com
HAVET

Søndag i sentrum 
Våren 2019 er det klart for en nysatsing i Bragernes.   In-
spirert av Stavanger ønsker vi å styrke søndagen som hel-
ligdag gjennom prosjektet «Søndag i sentrum».  

Hver søndag vil det bli et arrangement som vil veksle mel-
lom konserter, foredrag, stille kveld, ørkenmesse, kunst-
utstillinger, salmekveld, kveldsgudstjeneste og familiear-
rangement osv. .   Vi starter forsiktig denne våren men er 
allerede i gang med å gjøre spennende avtaler for høsten.  

Se «Aktivitetskalenderen» for de ulike arrangementene.   

Tusen takk – alle 
sammen!
TV-aksjonen i år gikk 
til Kirkens Bymisjons ar-
beid for å skape et 
varmere og mer inklu-
derende samfunn. Det 
var stort engasjement i 
Drammen – både blant 
givere og bøssebærer. For 
Nedre Bragernes, som 
er fra Fylkeshuset og til 
Brakerøya, kom det inn 
hele kr.130`515.- mot 
119`405.- i 2017. Dram-
men by kom på 5. plass 
i hele landet. Dette er et 
fantastisk resultat. 

Vi er veldig fornøyd og 
 takker alle bøssebærere 
og givere! 

Takknemlig hilsen fra 
 rodeleder 

Hanna Moen

Lill Nordeide Gulbrandsen (4.2-1978) 
Helt fra hun var liten har hun likt å 
være kunsterisk ved å male tegne o.l

Lill er en «amatør-kunstner» 
og har ingen formell utdannelse/kurs 
innen kunst. Hun forsøker å formidle 
budskap/følelse om livet, glede, fest, 
sorg, tro, håp, kjærlighet, ned-og 
oppturer. Bildene har fire sider som 
gir mening for ditt øye som ser.

Ikke glem å 
være tilstede 
i ditt eget liv 
og andres. 
Vi er alle like!

Inntektene doneres til: 
Bragernes Kirke
Kirkens Bymisjon
Kreftforeningen
Drammen Helsehus 
(lidrende enhet)UTSTILLING 

BRAGERNES KIRKE 4.11-18.11

Dersom du ønsker mer info om 
bildene eller å gi bud ta kontakt
med Lill på tlf:  90119070



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

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

w
w

w
.li

er
gr

afi
sk

e.
no

E-R
ESE

PTVi tar

Tlf: 32 80 80 80
Rosenkrantzgata 11, 3018 Drammen

Tidligere:

Bibelbutikken Drammen AS, Øvre Torggate 9, 3017 Drammen, Tlf: 32835295, drammen@bibelbutikken.no 

Bibelleseplanen er knyttet til 
kirkeåret med lesninger for 
morgen og kveld. 

64,-
En almanakk skreddersydd for 

medarbeidere i kirker og 
organisasjoner.

169,-

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

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!

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

Vi ønsker våre 
annonsører en 
god jul og et 
godt nytt år!



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

15

Bragernes menighet:
Menighetskontoret er betjent 
mandag til torsdag kl 10.00 – 13.00
Kirkegaten 7, 3016 Drammen.
Tlf. 32 98 91 80

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 Epost: 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 11.00 – 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 epostadresse står i 
oversikten til venstre. 

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



Halvannen time fra Kairo, 
i retning Alexandria, lig-
ger Anafora. Detter er et 
senter i Den koptisk-or-
todokse kirke i Egypt og 
ble bygget på initiativ av 
biskop Tomas. Visjonen 
for stedet er det samme 
som navnet: Anafora. 
Dette betyr "å løfte opp". 
Og målet er at mennesker 
skal løftes opp og se seg 
selv som elsket av Gud. 

På Anafora er det mulighet for å komme på besøk på 
retreat for en lengre eller kortere periode, her får unge 
gutter som har droppet ut av skolen undervisning og 
jenter som har opplevd vold og overgrep i nære relasjo-
ner får hjelp til å bearbeide dette. Det tilbys også studier 
på masternivå innen "Utvikling og menneskerettighe-
ter". I tillegg bor det en kommunitet bestående av søstre 
(nonner), noen prester og voluntører fra flere ulike land 
(blant annet Norge og Sverige). Her dyrkes også jorda, og 
Anafora har et mål om å på sikt bli selvforsynte med mat. 
Stedet er på mange måter en oase midt i ørkenen.

Søster Theodora er en av de som bor på Anafora og er en 
del av kommuniteten der. I september og oktober var hun 
på besøk i Norge i regi av Stefanusalliansen og foreningen 
"Anaforas venner Norge". Formålet med besøket i Norge 
var både at søster Theodora kunne fortelle om Anafora og 
Den koptiske-ortodokse kirke, men også at hun skulle se 
hvordan kirkene i Norge drives og ta med seg impulser 
hjem.

16.-20. oktober var søster Theodora på besøk i Drammen 
med Bragernes menighet som vertskap. Her var hun 
med på mye forskjellig. Tirsdag 16. oktober kom hun til 
Drammen fra Bispemøtet og hun var med på Ørkenmes-
se i Bragernes kirke, der hun leste en tekst om dagens 
helgen i Den koptiske-ortodokse kirke, leste evangeliet 
på arabisk og hadde en samtale med de tilstedeværende 
etter messen.

Onsdagen deltok hun på morgenbønn sammen med 
prestene i Drammen og fortalte etterpå om Anafora og 
kirken i Egypt. Både onsdag og torsdag var hun tilstede 
på flere av korøvelsene i Bragernes kirke. Hun syntes det 
var flott å se at Minores (koret for 5- og 6-åringer) bruker 
koptisk-ortodokse kapper når de synger i gudstjenestene, 
og det var tydelig å se hvor glad hun var i barn.

Torsdagen var hun en liten tur innom Knøttetreff i menig-
hetshuset, før turen bar til Strømsgodset menighetshus, 
der hun deltok på formiddagstreff og fortalte om Anafora. 
Hun var også med til lindrende avdeling ved Drammen 
helsehus og fikk se hvordan arbeidet ble drevet der.

Fredag var det omvisning i Drammen og omegn ved 
prosten. Og på kvelden deltok hun på fortellerkveld med 
konfirmantene, der hun fortalte om en koptiske-ortodoks 
helgen og Anafora.

Det ble noen innholdsrike dager i Drammen, og søster 
Theodora var veldig takknemlig for det hun fikk med seg 
og alle hun fikk møte. En stor takk til alle som tok imot 
henne i de ulike sammenhengene og de som tok imot 
henne som gjest hjemme hos seg.

Bragernes julekrybbe
Det nærmer seg advent og tid for å sette opp vår flotte julekrybbe foran kir-
ken.   Våre venner fra Spania kommer i slutten av november og vil hjelpe oss 
også dette året.  Og de har med seg noen nye og spennende figurer!

Dessuten vil det i forbindelse med åpningen av Adventsfestivalen bli montert 
en Betlehemsstjerne ved julekrybben som vi tror blir bra.   Vi arbeider også 
med å finne gode løsninger på de problemer vi har hatt med dugg/is på pleksi-
glassene våre.  

Så vi gleder oss og ser fram til at mange store og små finner veien til 
 Bragernes julekrybbe også i år.  

Følg oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/BelenNorge/

BESØK FRA ANAFORA I EGYPT


