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Kan speilet tale?
I speilet ser jeg daglig en litt el-
dre mann som glor på meg. Jeg 
drar litt kjensel på ham, med 
noen skrammer, rynker og trekk 
fra levd liv:

• Et muntert lite barn

• En tøff ungdom med opprør i 
hodet

• En alvorlig, nyutdannet teolog 
som neppe visste hvor mye han ikke visste

• En far som er stolt av sine tre døtre

Jeg drar dem med meg, alle fire, barnet, ungdommen, 
teologen og farsfiguren. De bidrar til å gjøre meg til den 
jeg er. Mine refleksjoner, vurderinger, valg og ettertanker 
blir fargelagt av dem. Og, når sant skal sies: Jeg er glad i 
dem, alle sammen. Uten dem ville jeg vært en annen eller 
ikke vært til i det hele tatt.

Takknemligheten for livet er grunnleggende for livsgle-
den. Selv noen av våre mest negative livserfaringen kan vi 
etter hvert finne noe positivt ved. Ikke alle. Men de gange-
ne jeg dummet meg ut, tapte ansikt, gikk på trynet eller 
ikke orket. De gangene jeg måtte forlate et møte eller 
situasjon med såret stolthet og nedjustert selvbilde. «Det 
hadde du godt av!» sier ansiktet i speilet.

Som prest og forkynner av Guds nåde er det min oppgave 
å reise mennesker opp. Alle trenger å høre at vi er noe 
langt mer enn våre tabber og nederlag. Vi trenger alle å 
kjenne og høre nåden i dåpsvann og dåpsord. Vi trenger 
alle å smake nåden i nattverdens brød og vin. For det 
handler om å bli godtatt og akseptert av han som er livets 
opphav, Gud selv.

Men noen ganger må jeg si det til meg selv, ikke bare til 
en menighet i kirken eller kapellet. Si at jeg selv er elsket 
og godtatt med mine nederlag og tabber, skrammer og 
sår. Av en eller annen grunn er det vanskeligere å tilgi 
seg selv enn å tilgi andre. Det en annen har gjort mot 
meg, kan jeg både forstå og forsøke å glemme, om det 
ikke er for grovt. Men å glemme mine egne forseelser og 
forsømmelser, det jeg måtte ha påført andre av smerte 
og sår, det er nesten umulig. Jeg kan være nokså nådeløs 
mot meg selv. Kanskje fordi jeg daglig ser meg selv i spei-
let og kjenner igjen den som glor på meg fra en svunnen 
fortid. 

Derfor er morgendagens gode råd: Møt deg selv med det 
samme blikket du ønsker å møte en annen med. Se etter 
i speilet, om du også kan finne den nådefulle i ditt eget 
ansikt. For hun og han er der.

Prost Kjell Ivar Berger

SØNDAG I SENTRUM
Våren 2019 er det klart for en 
nysatsing i Bragernes. Inspi-
rert av Stavanger ønsker vi å 
styrke søndagen som hellig-
dag gjennom prosjektet «Søn-
dag i sentrum».  

Søndagen har alltid vært 
viktig og sentral i kirkens 
historie. Dette er dagen hvor 
menigheten samles til guds-
tjenestefeiring og høytid. Med prosjektet «Søndag i 
sentrum» ønsker vi å åpne rommet for flere opplevel-
ser som favner bredde og dybde.

Vi ønsker at mange skal komme til kirken og oppleve 
fine og vakre øyeblikk som lever lenge i hukommelsen. 
Kirkerommet er et unik rom – et sted for høytid, stillhet 
og refleksjon.  I Bragernes er kirkerommet åpent man-
ge dager hver uke – og nå inkluderer vi ulike program 
til inspirasjon for oss selv, publikum og andre menig-
heter.

Hver søndag vil det bli et arrangement som vil veksle 
mellom konserter, foredrag, stille kveld, ørkenmesse, 
kunstutstillinger, salmekveld, kveldsgudstjeneste og 
familiearrangement. Noen ganger vil det skje umiddel-
bart etter gudstjenesten – andre ganger på ettermid-
dag/kveld.

De to første månedene har det vært arrangert Juletre-
fest, Stille kvelder, Klimakonsert, Ørkenmesse, kon-
serter, Salmekveld og Utstilling.

Her følger en liten oversikt over det som skjer videre 
denne våren. Mht tidspunkt se aktivitetskalenderen 
eller følg med på facebook.

3.mars  Konsert «Til alle tider» med Ingebjørg 
 Bratland og Espen Lind

10.mars Stille kveld

17.mars Ørkenmesse

24.mars Skapelsen av Hayden

31.mars Stille kveld

14.april  Barokk-konsert/Konsert med ensemblet 
Freithoff

21.april Kunstutstilling

28.april Stille kveld

19.mai  Ørkenmesse

26.mai  Stille kveld

Velkommen til søndag i sentrum! 



Søndag 24. mars kl. 19.00 framføres oratoriet 
Skapelsen av J. Haydn. Johan Halvorsen 
Festivalorkester, Bragernes Kantori, Bragernes 
kirkes ungdomskor, Bragernes kirkes guttekors 
herrestemmer. 

Solister: Vera Talerko, Rolf Sostmann og 
Manfred Bittner.  

Verket ruver i musikkhistorien. Haydn skrev sitt 
mesterlige oratorium i 1797 og 1798. Verket be-
skriver og feirer jordens skapelse slik den be-
skrives i Bibelen og i John Miltons episke dikt 
ParadiseLost. Haydn ble inspirert til å komponere 
et oratorium etter sine turer til England hvor han 

NyTT fra menighetsrådet
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De første månedene av året er allerede bak oss.

Budsjett for 2019 er vedtatt og etter de store investe-
ringen som ble gjort iløpet av siste året, legger Menig-
hetsrådet seg på en nøktern linje.

Allikevel blir nok 2019 også et aktivt år for Bragernes.

Forberedelsene til kirkevalget i september går sin 
gang, og det er nedsatt en komitee for å finne egnede 
kandidater til valget på nytt Menighetsråd, bestående 
av

• Jørn Fevang

• Sol Trogstad Vråle

• Tina Fagerhus Brodal

• Arne Ivar Hoff-Andersen

Dersom du blir kontaktet av en av disse, håper vi folk 
vil være positive til å stille seg til rådighet på listen. Du 
kan også ta kontakt med en av de, dersom du har øn-
sker å foreslå en kandidat.

Det er utrolig lærerikt og meningsfullt å være med i 
Menighetsrådet, samtidig som det ikke skal stikkes 
under en stol at det innebærer ansvar og at man må 
regne med å bruke noen timer på møter og komiteer.

Samtidig får man en helt unik anledning til å bidra og 
påvirke innhold og aktiviteter i Bragernes menighet.  
Dette er noe det sittende Menighetsrådet synes er aller 
mest spennende og givende!

Endelig liste med navn på til sammen 15 kandidater 
(faste og vara) skal være ferdig godkjent og innlevert 
Valgstyret innen 1 mai.

Derfor – meld gjerne din interesse hvis du har lyst til å 
bidra!

Søndag 31 mars blir det Menighetsmøte i Stor salen, 
Menighetshuset rett etter gudstjenesten. Årsberetning 
og innkalling vil bli publisert senest 2 uker før. Kopier 
av disse dokumentene kan hentes i Våpenhuset i kir-
ken og på menighetskontorene.

Håper vi ser riktig mange av dere denne dagen!

Mai betyr konfirmasjonstid – og i år kan vi igjen arrange-
re den tradisjonelle festen for konfirmantene med for-
eldre i Storsalen på Menighetshuset. Denne finner sted 
første søndagen i mai, en uke før konfirmasjonshelgen.

Fra oss i Menighetsrådet ønsker vi alle 
 konfirmantene og deres foreldre lykke til med 
dagen og fremtiden! 

Skapelsen
hørte framføringer av Händels populære verk. 
Oratoriet består av tre deler; fra kaoset før skapel-
sen via selve skapelsens seks dager, til historien 
om Adam og Evai tredje del. Hver eneste nye ska-
pelse beskrives i musikken og hovedfokuset er på 
den lykkelige pakten mellom Adam og Eva.

Det sies at Haydn, ett år før han døde, måtte bæ-
res inn i konsertsalen for å høre verket. Publikum 
var så begeistret at Haydn følte han måtte si noe. 
Han skal ha smilt, pekt opp mot himmelen og sagt 
«det er ikke fra meg, alt kommer der ovenfra!»

Bill. kr. 250 på www. johanhalvorsen.no

av J. Haydn
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Døpte
11.11.2018 Theodor Bentsen Frivoll
11.11.2018 Olaf Møller Holm
18.11.2018 Thor Pereira Nes Ullebø
25.11.2018 Einar Borge Hoff
25.11.2018 Jacob Johnsen, Nikolaikirken, Gran
25.11.2018 Sofie Rambjør Stokke
02.12.2018 Theodor Hansen Drange
09.12.2018 Lycke Amalie Høvik
09.12.2018 Mio Nor Olafsen
06.01.2019 Dorthea Follestad Magnussen
13.01.2019 Magnus Petersborg Nordahl
13.01.2019 Mina Langerud Tufte
13.01.2019 Christian-Henrik Kvalvåg Erichsen
20.01.2019 Milian Eriksen
20.01.2019 Kaspian Østerud Gloppestad

Vigde
19.01.2019 Vibece Elvenes og Lars Christian Evjenth

Er du av en eller annen grunn ikke døpt, 
men ønsker å bli det? Nesten hver søn-
dag er det mulighet for dåp i Brager-
nes kirke, men noen opplever av ulike 
grunner terskelen høy for å bli døpt eller 
døpe barnet sitt i gudstjenesten. Derfor 
inviterer vi til drop-in dåp i Bragernes kir-
ke lørdag 4. mai kl. 12.00 – 14.00 og fre-
dag 24. mai kl. 14.00-16.00 (ifm. Kultur-
natt Drammen). Du er velkommen enten 
du er ung eller gammel, enten du ønsker 
å bli døpt selv eller døpe barnet ditt. 

Hva er drop-in dåp og hva må du ha 
med? 
Vi ønsker å gjøre det enklere for de som 
allerede har tenkt på dåp, men ikke fått 
gjennomført det. Ønsker du å bli døpt 
en av disse dagene, kreves det ingen 
forberedelser av deg. Du møter opp i 
Bragernes kirke i det aktuelle tidsrom-
met. Ta med gyldig legitimasjon. For 
barn under 15 år trengs fødselsattest 
og samtykke av den av foreldre/fore-
satte som eventuelt ikke er med. Du 
kan ha med to eller flere som skal være 
faddere, men dette er ikke nødvendig. Dersom du ikke 
har faddere, stiller menigheten med to vitner.

Først registrerer du deg eller barnet ditt og får en kort 
samtale og forberedelse med prest. Deretter gjennom-
føres det en enkel dåpshandling innrammet av musikk. 
Etter selve dåpshandlingen er du/dere velkommen til 
enkel servering på menighetshuset. Du får med deg en 
dåpsattest som viser at du er døpt. Er du ikke allerede 
medlem av Den norske kirke, blir du det i dåpen. Ver-
ken dåpshandlingen eller serveringen koster noe. Det 
er ingen krav til antrekk, men de som ønsker dåpskjole 
til barn, kan låne det av oss.

Hvorfor velge dåp? 
Dåp handler om tradisjon, tilhørighet og tro. 

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

Tilhørighet - dåpen knytter oss til Gud, 
til Jesus Kristus og til fellesskapet i kir-
ken. 

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

Hva er dåp?  
Dåpen er et sakrament, en hellig hand-
ling, der Gud tar imot oss og velsigner 
oss. Vi får del i Guds kjærlighet og 
frelse. Gjennom dåpen blir vi en del av 
kirken, et fellesskap som strekker seg 
over hele verden. Vi døpes til Faderens, 
Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Då-
pen er en gave fra Gud. I dåpen hører vi 
Jesu løfte: Se, jeg er med dere alle dager 
til verdens ende.

Har du spørsmål? 
Ta gjerne kontakt med oss!  
Sokneprest Lars Skagestad, tlf. 32 98 91 83, ls273@
kirken.no 
Kapellan Per Erik K. Brodal, tlf  32 98 91 82, pb887@
kirken.no

Velkommen til «drop-in dåp» i Bragernes kirke!

STUDIEPERMISJON 
Sokneprest Lars Skagestad har studiepermisjon i perioden 
11. februar til 31. mars. I denne perioden vil kapellan  
Per Erik Brodal fungere som sokneprest.
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 Klimafestivalen §112 ble 
gjennomført for femte gang i ja-
nuar, og har vokst seg større en 
noen gang. I år var det mange 
flotte arrangement i Drammen, og 
mange flere deltakere enn tidligere! Klimasitua-
sjonen engasjerer folket!  

I Bragernes kirke hadde vi en flott konsert med 
Anders Eidsten Dahl og Tom Egil Hverven som 
med musikk og litteratur satte klima på dags-
orden! Lena Akopian stilte ut tegninger i kirken 
med tittelen «Luftige omgivelser» gjennom hele 
festivalen! Det var også veldig stor deltakelse på 
den årlige byttefesten i menighetshuset! Minst 150 
hadde møtt opp for å fornye garderoben på en bæ-
rekraftig måte! 

Kirkeparken
Vi gleder oss til 
å ta fatt på en ny 
sesong i Kirke-
parken! Det før-
ste året dyrket vi 
stort sett poteter 
og blomster. I fjor 
dyrket vi gulrøtter, 
fennikel, vårløk, 
purre, mangold, 
knutekål, grønn-
kål, gresskar, 
agurk, squash, 
brekkbønner og 
mye annet! Det er 
morsomt å utvide 

sortimentet og lærerikt å følge 
med grønnsakene og hvordan de 
vokser! Vi har dessuten laget en 
vekstskifteplan slik at vi kan la 
plantene hjelpe hverandre. Noen 
planter avgir næring og nitrogen 
til jorda, og andre krever ekstra 

næring fra jorda. Da 
er det lurt å utnytte 
dette ved å sirkulere 
plantefamiliene rundt 
fra år til år i en smart 
rekkefølge! Gartner 
Merete Paulsen leder 
dette faglige arbei-
det, og hjelper oss 
andre i gang når vi 
har dugnad. Alle som 
vil kan bli med i dette 
morsomme og sosi-
ale hageprosjektet, 
ingen forkunnskaper 
trengs! Meld fra til 
diakonen, eller følg med på Bragernes Kirkepark 
på Facebook.

Diakon Edel Gervin

Støtt Frelsesarmeens matutdeling!
Mange mennesker i Drammen er 
 glade for Frelsesarmeens matut-
deling! Behovet er stort, og det er 

utfordrende for Frelsesarmeen å skaffe til veie 
nok mat! Vi har satt en stor kurv i våpenhuset i 
Bragernes kirke. Her kan 
vi legge tørrvarer, herme-
tikk og annen mat som har 
lang holdbarhet (ikke kjø-
levarer). Matvarene fraktes 
ukentlig bort til Frelses-
armeen, som deler ut mat 
hver onsdag. 

Neste gang du skal i kir-
ken på gudstjeneste eller 
konsert, tenk på hva du 
kan ta med til kurven! Alt 
monner!

Diakon Edel Gervin



Allehelgenshøymesse og konsert Konsert med gjenoppførelse av Daniel Hansens kantate

Familiemesse med guttekoret og 
fiolinist Per Kristian Skalstad

Hverdagsmesse hver tirsdag kl. 12

Julemarked

Adventsfestivalens åpningskonsert Lysmesse med Minores og aspiranter

Julekrybben

Julevandring med 1. klassinger

Rigging av julekrybbe

Hva har skjedd siden sist …



Guttekoret synger på Torget Vest før jul

Midnattskonsert lille julaften

Julaften

Familiemesse helligtrekongersdag

Byttefest på menighetshuset i anledning Klimafestivalen

Juledag

Kirkerotteteater i Bragernes 
kirke

Juletrefest

Lys Våken med ledere fra 
MILK

Konsert på 
formiddagstreff 
ved Jan Kristian 
Hverven og Trond 
Akerø-Kleven

Julegudstjeneste på Hamborgstrøm 
bo og servicesenter. Musikk ved 

Sean og Victoria Lewis

Skolegudstjeneste med Børresen skole

Skolegudstjeneste med Øren skole

Julegudstjeneste med barnehagene
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Mars
Fredag 1. mars Kvinnenes internasjo-
nale bønnedag
12.00 Middagsbønn

Lørdag 2. mars 
13.00 Orgelhalvtime ved Franscesco 
Buccino, orgel og Olga Pyatnitskikh, 
sang. Musikk av Francesco Buccino og 
Charles Tournemire. Fri entré. 

Søndag 3. mars Fastelavnssøndag
11.00 Høymesse. Dåp. Prost 
Kjell Ivar Berger og kantor Jørn 
Fevang. 
18.00 TIL ALLE TIDER Ny turné 
2019! NY musikk til gamle salmer! 
Ingebjørg Bratland og Espen Lind. 
Bill. på Ticketmaster kr. 490 + avgift.

Tirsdag 5. mars
12.00 Hverdagsmesse 

Onsdag 6. mars Askeonsdag
08.15 Morgenbønn
18.15 Evensong. Nattverd og askekors. 
Kapellan Per Erik K. Brodal, kantor 
Jørn Fevang, sangpedagog Marija Pav-
lovic, Bragernes kirkes guttekor.

Torsdag 7. mars 
12.00 Middagsbønn

Fredag 8. mars Kvinnedagen
11.00 Formiddagstreff i menighetshu-
set.

Lørdag 9. mars
13.00 Orgelhalvtime ved Sindre Seim 
Gulbrandsen. Musikk av J. S. Bach og 
M. Reger. Fri entré.

Søndag 10. mars 1. søndag i fas-
tetiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
Per Erik K. Brodal og kantor Beate 
Strømme Fevang.
18.00 - 20.00 Stille kveld. Avsluttes 
med kveldsbønn og nattverd 19.30.

Tirsdag 12. mars
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 13. mars
08.15 Morgenbønn

Torsdag 14. mars
12.00 Middagsbønn

Lørdag 16. mars
13.00 Orgelhalvtime ved Aare-Paul Lat-
tik. Musikk av M. Duruflé, G. Bovet, E.S. 
Tüür. Fri entré.
14.00-15.00 Meditativ time med Morten 
Golimo ved flygelet. Fri entré.

Søndag 17. mars 2. søndag i fas-
tetiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
Per Erik K. Brodal og kantor Jørn 
Fevang.
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. 

Mandag 18. mars
19.00-21.00 Drammen kirkeforum i 
Bragernes menighetshus: «Integrering 
og nestekjærlighet – del II». Oppfølging 
av seminaret 13.10.18, hvor de politiske 
partiene var invitert til en samtale 
om integrering og nestekjærlighet. 
Nå inviteres partiene til å presentere 
prioriteringer og valg som ligger 
til grunn for deres program for 
kommunevalget 2019. Kunstnerisk inn-
slag ved Galina Trintsoukova og utvalgt 
solist. Samtale/diskusjon. Enkel serve-
ring. Fri entré.

Tirsdag 19. mars
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 20. mars 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 21. mars 
12.00 Middagsbønn

Fredag 22. mars
11.00 Lunsjkonsert i samarbeid med 
Halvorsen Musikkfest og Kulturoasen: 
Prisvinnere fra Ungdommens Musikk-
mesterskap, elever fra Drammen kul-
turskole og musikere fra Italia: Ketty 
Teriaca, klaver, Fransceso Toro, fiolin, 
Hëloíse Geoghan, fiolin og Elena Scia-
marelli, cello. Fri entré.

Søndag 24. mars Maria Bud-
skapsdag 
11.00 Familiemesse. Dåp. Prost 
Kjell Ivar Berger og kantorene 
Beate 
Strømme Fevang og Anders 
 Eidsten Dahl. Jentekoret. 
19.00 Halvorsen musikkfest. Ska-
pelsen av J. Haydn. Johan Halvor-
sen Festivalorkester, Bragernes 
kantori, Bragernes kirkes ung-
domskor, Bragernes kirkes gutte-
kors herrestemmer. Solister: Vera 
Talerko, Rolf Sostman og Mann-
fred Bittner. Dirigent Jørn Fevang. 
Bill. kr. 250 på   
www.johanhalvorsen.no.

Mandag 25. mars
14.00 Åpning av misjonsbasaren i me-
nighetshuset ved prost Kjell Ivar Ber-
ger. Basaren er åpen til kl. 18.00.

Tirsdag 26. mars
11.00-18.00 Misjonsbasar i menighets-
huset.
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 27. mars
08.15 Morgenbønn
11.00-18.00 Misjonsbasar i menighets-
huset.

Torsdag 28. mars
12.00 Middagsbønn
11.00-19.00 Misjonsbasar i menighets-
huset.
17.30 Jentekoret synger. Andakt ved 
kapellan Per Erik K. Brodal.

Fredag 29. mars
11.00-18.00 Misjonsbasar i menighets-
huset.

AKTIVITETSKALENDER
1. mars – 31. mai 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 kirke-post», menighetens elektroniske 

nyhetsbrev som sendes ut ukentlig. Påmelding NB! ny epostadresse: post.drammen@kirken.no.
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Lørdag 30. mars
11.00-15.00 Misjonsbasar i menighets-
huset.
13.00 Orgelhalvtime ved Jon Martin 
Høie. Musikk av N. Bruhns og M. Reger. 
Fri entré.
14.00-15.00 Meditativ time med Morten 
Golimo ved flygelet. Fri entré.
 

Søndag 31. mars 3. søndag i 
 fastetiden
11.00 Høymesse. Dåp. Misjon i 
fokus. Kapellan Per Erik K. Bro-
dal og kantorene Jørn Fevang 
og Anders Eidsten Dahl. Gutte-
koret. Representanter for Norsk 
Misjonsselskap.
12.30 Menighetens årsmøte i me-
nighetshuset. Enkel servering.
18.00-20.00 Stille kveld. Avsluttes 
med kveldsbønn og nattverd 19.30.

April
Tirsdag 2. april
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 3. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 4. april 
12.00 Middagsbønn

Fredag 5. april
11.00 Formiddagstreff i menighetshu-
set.
19.30 Trehundre utøvere i Bragernes 
kirke. Drammen symfoniorkester 
sammen med Sølvguttene, Oslo Orato-
riekor og fire av landets beste solister 
framfører den legendariske og vakre 
Händels Messias under Erik Aldners 
ledelse. Bill. kr. 250/350 på oslooratori-
ekor.ticketco.no.

Lørdag 6. april
13.00 Orgelhalvtime ved elever fra St. 
Hallvard videregående skole, musikk-
linjen. Fri entré. 

Søndag 7. april 4. søndag i faste-
tiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest 
Lars Skagestad og kantor Anders 
Eidsten Dahl.

Tirsdag 9. april
12.00 Hverdagsmesse. 
Fra kl. 16.00 Fasteaksjon. Innsamling 
til Kirken Nødhjelp. Ta godt imot bøsse-
bærerne.

Onsdag 10. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 11. april
12.00 Middagsbønn
18.45 Evensong med jenteaspirantkoret 
og jentekoret. Kantorene Beate Strøm-
me Fevang, Anders Eidsten Dahl, sang-
pedagog Ingeborg Soot, kapellan Per 
Erik K. Brodal.

Lørdag 13. april
13.00 Orgelhalvtime ved Anders Eidsten 
Dahl. Musikk av J. S. Bach og W. A. Mo-
zart. Fri entré. 
14.00-15.00 Meditativ time med Morten 
Golimo ved flygelet. Fri entré.

Søndag 14. april Palmesøndag
Høymesse etter palmeprosesjon 
fra Bragernes kirke. Prost Kjell 
Ivar Berger og kantorvikar. 
19.00 Konsert. Ensemble Freithoff 
framfører to ulike Stabat Mater 
som er skrevet med 300 års mel-
lomrom: av samtidskomponisten 
Arvo Pärt og av Alessandro Scar-
latti. Bill. kr. 100 ved inngangen. 

Tirsdag 16. april 
12.00 Hverdagsmesse 

Onsdag 17. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 18. april Skjærtorsdag
19.00 Skjærtorsdagsmesse. Sokne-
prest Lars Skagestad og kantorene 
 Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang. 
Korgruppe.

Fredag 19. april Langfredag
12.30 Korsvandring fra Strømsø kirke. 
Vi ender opp i nærheten av Bragernes 
kirke i god tid før vår pasjonsguds-
tjeneste kl. 15.00.
15.00 Pasjonsgudstjeneste. Kapellan 
Per Erik K. Brodal, kantor Anders Eids-
ten Dahl, Solistensemblet med dir. Jørn 
Fevang.14.30 Musikkmeditasjon før 
gudstjenesten ved Anders E. Dahl.
20.00 Konsert. «Stabat Mater» av Per-
golesi. Hanna Pold, sopran, Sunniva 
Fevang, alt, Victoria Lewis og Hall-
vard Holm Høgemo, fiolin, Nora Elida 
Svendsen Kvam, bratsj, Amalie Marie 
Thing Helseth, cello, Jon Martin Høie, 
orgel. Fri entré.

Lørdag 20. april Påskeaften 
12.00 Påskeegget i menighetshuset. 
Med bl.a. Anne Stine Dahl, cello og 
Anders Eidsten Dahl, klaver. Servering, 
utlodning. Entré kr. 100.
21.00 Påskenattsmesse. Påskelyset 
tennes. Ansatte og frivillige i Den nor-
ske kirke i Drammen, korgruppe.

Søndag 21. april Påskedag
08.00 Påskemorgen ved Åspa-
viljongen med Frelsesarméens 
hornorkester.
11.00 Høymesse. Dåp. Kirkens 
ansatte, kantoriet. Magnus Aa. 
Oseth, trompet. Søndagsskole. 

Mandag 22. april 2. påskedag
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Per 
Erik K. Brodal, kantor Anders Eidsten 
Dahl, Caroline Eidsten Dahl, blokkfløy-
ter og Daniel Sæther, kontratenor.

Tirsdag 23. april
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 24. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 25. april
12.00 Middagsbønn

Søndag 28. april 2. søndag i 
påsketiden
11.00 Familiemesse. 3-åringer og 
Minores. Dåp. Syngespillet «Ska-
pelsen» av Egil Hovland.  Sok-
neprest Lars Skagestad, kateket 
Sol T. Vråle og kantorene Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang.
18.00 - 20.00 Stille kveld. Avsluttes 
med kveldsbønn og nattverd 19.30. 

Tirsdag 30. april
12.00 Hverdagsmesse

Mai
Onsdag 1. mai  Arbeiderbevegelsens 
dag 
10.00 1. mai messe. Prost Kjell Ivar 
Berger og kantor Anders E. Dahl. Turid 
Lilleheie.

Torsdag 2. mai
12.00 Middagsbønn

Fredag 3. mai
11.00 Formiddagstreff i menighets-
huset

Lørdag 4. mai
12.00-14.00 Drop-in-dåp.

Søndag 5. mai 3. søndag i påske-
tiden
11.00 Høymesse. Dåp. Samtale 
med konfirmantene. Kapellan 
Per Erik K. Brodal, kateket Sol T. 
Vråle, kantorene Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang, gruppe fra 
ungdomskoret.
Konfirmantfest i menighetshuset 
etter høymessen.
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Tirsdag 7. mai 
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 8. mai Frigjøringsdagen
08.15 Morgenbønn

Torsdag 9. mai 
12.00 Middagsbønn

Lørdag 11. mai
11.00 Konfirmasjonsmesse. Kapellan 
Per Erik K. Brodal, sokneprest Lars 
Skagestad, kateket Sol Trogstad Vrå-
le, kantorene Beate Strømme Fevang, 
Jørn Fevang og Anders Eidsten Dahl. 
Herrestemmene i guttekoret.
13.00 Konfirmasjonsmesse. Sokneprest 
Lars Skagestad, kapellan Per Erik K. 
Brodal, kateket Sol Trogstad Vråle, 
kantorene Beate Strømme Fevang, 
Jørn Fevang og Anders Eidsten Dahl. 
Herrestemmene i guttekoret.

Søndag 12. mai 4. søndag i påske-
tiden
11.00 Konfirmasjonsmesse. Sokne-
prest Lars Skagestad, kapellan Per 
Erik K. Brodal, kateket Sol Trogstad 
Vråle, kantorene Beate Strømme 
Fevang, Jørn Fevang og Anders 
Eidsten Dahl. Ungdomskoret. 

Tirsdag 14. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 15. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 16. mai 
11.00 Middagsbønn

Fredag 17. mai Grunnlovsdagen
11.45 Festgudstjeneste. Sokneprest 
Lars Skagestad og kantor Anders 
 Eidsten Dahl. Mannskoret Barden. 
Magnus Aa. Oseth, trompet.

Søndag 19. mai 5. søndag i påske-
tiden. 
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest 
Lars Skagestad og kantor Anders 
Eidsten Dahl.
18.00 Innrøkningsmesse inspirert 
av koptisk-ortodoks liturgi
18.30 Ørkenmesse inspirert av 
koptisk-ortodoks liturgi. Røkelse, 
ikoner, nattverd. Frivillige og an-
satte i Den norske kirke. 

Tirsdag 21. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 22. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 23. mai 
12.00 Middagsbønn

Fredag 24. mai
16.00 – 00.00 Kulturnatt Drammen. 

Velkommen til åpen kirke og kulturnatt 
med programposter hver hele time fram 
til og med kl. 22.00. Bli en stund eller 
hele kvelden. Kunstutstilling ved Mor-
ten Golimo. Odd Nilsen, trompet, Karen 
Hafskjold, sopran, Anne Stine Dahl, 
cello, Anders Eidsten Dahl, orgel, Per 
Erik K. Brodal, tekster, NoXas saxso-
fonkvartett og Morten Golimo klaver. Fri 
entré. Det blir «Drop-in-dåp» kl. 16-18 
og enkel kveldsmesse i løpet av kvelden.

Søndag 26. mai 6. søndag i påske-
tiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
Per Erik K. Brodal og kantor Jørn 
Fevang.
18.00 - 20.00 Stille kveld. Avsluttes 
med kveldsbønn og nattverd 19.30.

Tirsdag 28. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 29. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 30. mai Kristi Himmelfartsdag
11.00 Høymesse. Sokneprest Lars Ska-
gestad, kantor Anders Eidsten Dahl, 
Anne Stine Dahl, cello og Daniel Sæth-
er, kontratenor.

Fredag 31. mai
11.00 Formiddagstreff i menighets-
huset.
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Kulturnatt i Drammen  
fredag 24. mai 2019
Kulturnatt er en kveld og natt der 
byen fylles med spennende kulturak-
tiviteter og arrangementer for store 
og små! Målet er å vise fram alt det 
spennende kulturlivet Drammen kan 

by på, og gi publikum en mulighet til å bli kjent med nye 
steder, gamle og nye kulturuttrykk – helt gratis! Kulturnatt 
arrangeres hver vår, og er en dugnad mellom profesjonelle 
og frivillige kulturaktører i Drammen.

I år er også Bragernes kirke med på Kulturnatt og vi har 
satt sammen et variert program. Konsertene og de øvrige 
programpostene er korte, slik at de som kommer skal få 
muligheten til å få en smakebit på forskjellige kulturuttrykk. 
Alle arrangementer er gratis, og det er fullt mulig å komme 
og gå som man vil. Vi håper mange benytter seg av dette 
spennende tilbudet i Drammen og Bragernes kirke denne 
fredagskvelden.

Program for Kulturnatt i Bragernes kirke fredag 24. mai 
2019 kl. 16.00 – 00.00:

kl. 16.00 – 00.00  Åpen kirke med fotoutstilling av Morten 
Golimo

kl. 16.00 – 18.00  Drop-in dåp (se egen artikkel i denne ut-
gaven av Kirkeposten)

kl. 18.00 – 18.30  Meditativ halvtime med Morten Golimo ved 
flygelet

kl. 18.30 – 18.55 Omvisning

kl. 19.00 – 19.30  Konsert ved Anne Stine Dahl, cello, og 
 Anders Eidsten Dahl, orgel

kl. 20.00 – 20.20 Enkel kveldsmesse

kl. 20.25 – 20.55 Omvisning

kl. 21.00 – 21.30 Konsert ved NoXaS saxofonkvartet

kl. 22.00 – 22.30  Konsert ved Odd Nilsen, trompet, Karen 
Hafskjold, sopran og Anders Eidsten Dahl, 
orgel

kl. 23.00 – 23.30  «Tekst og toner» ved Anders Eidsten Dahl, 
orgel, og Per Erik K. Brodal, tekster

kl. 23.45 – 00.00 Enkel kveldsbønn

Det planlegges også aktiviter i Kirkeparken og på plassen 
utenfor kirken.
 
Fullstendig program for hele Drammen legges etter hvert ut 
på www.kulturnattdrammen.no.
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Barn, unge og trosopplæring
Siden sist:

Lys Våken
I januar var 11 og 12 åringer på 
overnatting i kirken. Vi hadde 
refleksløype, aktiviteter, stjer-
neskudd, gudstjeneste verksted 
og kveldsavslutning. Deltager-
ne var med på gudstjenesten 
søndag og hadde mange viktige 
oppgaver. Etterpå var det me-
nighetens juletrefest med gang 
rundt juletreet og de tre hellige 

konger kom med godteri til barna. 

Tårnagenthelg
16. og 17.februar var det Tårnagenthelg 
i kirken. Det var gudstjenesteverksted, 
agentløype, skattejakt og spennende tur 
opp i kirketårnet. 

Tro og trylling på Konnerud
10 åringer i Drammen blir invitert til 
tryllekurs og show i Konnerud kirke i 
16 og 17 mars. Tryllekunstner Ruben 

Gazki er lærer og fikk vi får se hans flammeshow! Søndags 
feirer vi gudstjeneste sammen – Ruben er med å lede guds-
tjenesten og forteller fra bibelen. Påmelding til kateket Sol 
Vråle.

Trosopplærings kalenderen
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 velkommen 
til å delta.

28.april – krøllesamling for 3 åringer og gudstjeneste for de 
yngste.

11 og 12 mai. Konfirmasjon. 

25-27 juni. Agentleir på Solsetra.

Faste samlinger
Søndagsskolen. Hver søndag når det ikke er familiemesse. 
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 og 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 mat-
pakke.

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.)

Kirkens nødhjelps fasteaksjon 2019
9.april samler vi inn penger til kirkens nødhjelps arbeid – i 
år er tema rent vann til alle. Konfirmantene er selvfølgelige 
klare til å gå med innsamlingsbøsse, men dette er alle vel-
komne til å være med på! Vi trenger flere som vil være med 
å samle inn penger til et viktig formål. Oppmøte på menig-
hetshuset kl 17.00.

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

11
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KONFIRMANT 2019/20?
Er du født i 2005 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 velkom-
men til informasjonsmøte tirsdag 28. 
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 2005 i løpet av våren. I 
tillegg sender Tunsberg bispedømme 
ut brosjyren ”Konfirmant 2020”.  Der-
som 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 12. – 18. august 2019. 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 konfir-

mantsamling per måned frem til kon-
firmasjonsdagen. Det blir presentasjon 
av konfirmantene i gudstjenesten 25. 
august 2019.

Konfirmasjonsdagene i 2020 vil være lør-
dag 9. mai og søndag 10. mai.

Påmeldingsfrist: 1. juni 2019. Påmeldin-
gen skjer på våre hjemmesider. Påmel-
dingen åpner først etter at informasjons-
brevene 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 me-
nighetskontor 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

Jørn og Beate Fevang har hatt 25-årsjubileum! I et kvart århundre 
har dette engasjerte ekteparet stått på for barn og voksne i Brager-
nes. Det er 25 år siden de begynte som kantorer i Bragernes kirke 
– 25 år siden de startet opp med sin omfattende korvirksomhet her 
hos oss. 

I november var det derfor duket for stor overraskelsesfest! Vi har 
så mye å takke disse fantastiske ildsjelene for; musikk, sang, tros-
opplæring, gudstjenester og fellesskap for å nevne noe. 

Tusen hjertelig takk fra små og store i Bragernes kirke.

år i tjeneste for Bragernes 
 menighet25



VÅRENS KONFIRMANTER 2019
Nå er det bare kort tid igjen av konfirmantåret for de 
59 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  
5. mai, og ikke minst selve høydepunktet: 
konfirmasjonsgudstjenestene 11. mai kl. 11.00 og 13.00 og 
12. mai kl. 11.00.

Det har vært fint å bli kjent med både konfirmanter og 
familiene deres. Vi 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. Vi 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

Lørdag 11.05.19  11:00 Lørdag 11.05.19  13:00 Søndag 12.05.19  11:00
Henriette Bang Alm Josephine Marie Skistad Aspebakken Caroline Winnes Andersen
Celine Blichfeldt Andreassen Kasper Raunholm Bretvik Ludvig Elvenes Bermingrud
Dina Rebekka Thorsbye Arnebrott Amanda Thorgersen Brown Johannes  Brodal
Sander Seehusen  Bentsrud Scott Langum Du Plessis Mathias Heggedal Edvardsen
Miriam Sørbye Bore Anne Maren Eidsten Cebastian Ekeli
Maren Moe Holmsen Jonas Johansen Grøsland Linde-Louise Fjeldheim-Fredriksen
Selma Jacoby Fredrik Kreutzer Jørgensen Thea Hafskjold Hagen
Anniken Maria Opsand Johansen Jan Fredrik Løvli-Sygnabere Kristoffer Thorgersen Harjo
Hanna Rudiah Marko Katja Filippa Mowinckel Thor Marius Wæhler Johannessen
Alexander Lagesen Martin Magnus Jægtvik Nakkim Aron-Noah Braathen Killingstad
Edda Undall Nyheim Erik Niklasson Lars Alexander Klausen
Imre Børgesen Reine Thea Njaastad Sebastian Johannes Myrvang
Sigrid Briseid Rødland Agnes  Sofie Omma Langerud Chrisander Einang Røine
Eric Sinclair Samuelsen Synne  Bang Paulsen Victoria Rønning-Olsen
Tale Tollefsen Seip Ella  Bang Paulsen Herman Wendelborg Sletten
Maria Eek Skrede Martha Margrethe Julianne Elindatter Pedersen Albert Alm Thoen
Einar Tofteng Tømmerhol Henriette  Tømmerdal  Rasmussen Kevin Lid Tollefsen
Cedrik Ulrichsen David Reffhaug Thora Elise Graf Verpe
Camilla Widerøe Oda Elvestad Sollund Emilie Ødegaard

Martin Johannes  Steen
Nicolai Øhrn
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bøker og 
gaveartikler.
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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!

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



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

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 og 11.30 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 e-postadresse står i 
oversikten til venstre. 

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



Glenn Hole er en mann med stor 
arbeidskapasitet, mange jern i 
ilden og stor omsorg for mennes-
kene rundt seg. Du har nok sett 
han her i Bragernes menighet, for 
Glenn har vært med på søndags-
skolen, han har arrangert felles-
middager, deltatt som klokker på 
gudstjenester, og nå sitter han 
også som medlem av Bragernes 
Menighetsråd.

For Glenn er troen, Bragernes kirke 
og betydningen av frivillighet viktige 
pilarer i livet.

- Troen betyr at jeg kan komme 
fremfor Gud på tross av alle mine 
feil og svakheter og få nåde og kjen-
ne Guds kjærlighet, forklarer den 
engasjerte mannen, og legger til:

- Troen er godt å lene seg til både på solskinns og 
regnværsdager. Bragernes kirke er mitt åndelig hjem, 
og de ganger jeg er på reise eller er fraværende på 
søndager, så savner jeg gudstjenesten. Jeg savner å få 
søke stillhet og Gud på denne måten.

Frivillighet er viktig i livet til Glenn. Det handler rett 
og slett om rom å bidra med noe som er større enn en 
selv. 

- Forskning viser at frivillighet utelukkende har en 
positiv effekt på samfunnet som helhet, men også at 
mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn 
andre, smiler Glenn.

Han er opptatt av at sosiale rela-
sjoner er viktige for lykke. Livet 
handler ikke alltid om oss selv. Men 
samspillet vi har til hverandre. 

- For at vi skal utvikle oss, trenger 
vi hverandre. Vi har alle et behov for 
å bli sett. La oss gjør noe godt for 
andre, ikke på grunn av hvem de er, 
men på grunn av hvem vi selv er. Så 
enkelt er det, understreker Glenn.

Å hjelpe andre og vise empati er 
grunnleggende menneskelig natur, 
og det gjør godt for sjel og sinn, 
skal vi tro Herr Hole. Og han bør så 
absolutt vite hva han snakker om.

- Å gjøre gode ting for andre gir oss 
– og meg -  en funksjon og en ret-
ning. Det gir en følelse av et felles-
skap, noe som igjen er essensielt 

for å opprettholde en bærekraftig verden, smiler Glenn.

Med andre ord er det god grunn til at vi kommer til å 
se mer til Glenn Hole sammen med oss i Bragernes 
menighet. 

Vår frivillige

Fakta
o gift med Anastasia 
o pappa til David på 11 og Daniella på 9 år
o fra Ålesund og flyttet til Østlandet i 1998.
o  øverste leder av Fretex Miljø (som driver 50 

Fretex butikker og 5 hovedanlegg for inn-
samling av tøy med ca. 800 ansatte)

o bor helt øverst i Underlia

Bli med på eventyr i friluft! 1. Drammen speidergruppe 
(Bragernes og Øren) har plass til flere speidere rundt 
bålet. Troppsmøter er som regel ute, på tirsdager  
kl 18.00-19.30. Gruppa har to fine hytter i Dram-
mensmarka og lokaler på Ørenskole.  
Ta kontakt med tropps leder Lars på   
larsbergan@gmail.com eller 40217077.  
Sjekk gjerne www.nedrebuskerud.no

Har du turutstyr liggende ubrukt? Vi samler inn tirs-
dag 26. mars mellom 18-19.30 i speiderkjelleren på 
Øren skole (trapp ned ved klatrestativet i skolegården). 
Du kan også kontakte Silje på 93663481. Vi tar gjerne 
imot uteklær og sko, tursekker, soveposer, ligge-

underlag, kniver, telt, stormkjøkken, lommelykter eller 
annet turutstyr. 

Byttefest og informasjonsmøte tirsdag 2. april 
i speiderkjelleren på Øren skole. Her kan du 
bytte eller kjøpe turutstyr til en rimelig penge. 
Møt speiderne og få høre om aktiviteter i  
1. Drammen speidergruppe. Familier med barn 

fra 2.-7.klasse ønsker vi spesielt velkommen!

Beste hilsen Silje Bjørge
Troppsassistent for 

1. Drammen speidergruppe

Velkommen til nye speidere!


