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I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under!
Sjå hagen prydd med blomeseng, sjå garden med si grøne eng, og skog med li og lundar!

(Norsk salmebok 2013 nr. 840. T: P. Gerhardt 1653. O: B. Støylen 1923. M: N. Söderblom 1916)

Foto: Monica Østenengen



Døpte
27.01.2021 Karin Huynh
21.02.2021 Leah Emilie Borgen Heiberg
21.02.2021 Solveig Skogen
26.02.2021 Emil Benjamin Nergård
28.02.2021 Millie Nålby Sandberg
28.02.2021 Josefine Kayser
14.03.2021 Tilla Sophie Hjelde Bredal
25.04.2021 Tobias Wøien Stigen
25.04.2021 Josephine Nilsson Hollund
02.05.2021 Ulrik Meløy Try Aagesen
02.05.2021 Amanda Kolstad Holm

Vigde
13.03.2021 Mariel Maria Lagesen Lopez og  
Alexander Kummeneje Martinsen

SOMMERFUGLER 
– et himmelsk mysterium 
I kirkeparken og opp Bragernesåsen er 
det vakkert å se hvordan det spirer og 
grønnes. Fuglelivet yrer og med sola og 
varmen kommer også de vakre sommer
fuglene frem. 

Sommerfuglen som fra Faraos tid er bærer av 
mystikken om evigheten. Ikke rart sommerfuglen 
var bakgrunnen for hvordan de begynte å lage 
sine mumier. For slik larven lever sitt korte liv og 
trekker seg inn i puppen – slik tenkte man dette 
var bilde på dødens dvale. Men ikke så lenge – for 
snart skjer en forvandling – en metamorfose. Inni 
puppen går larven i oppløsning og det skjer en 
forvandling. 

Ut kommer en vakker, levende sommerfugl. 

For de første kristne gav dette bildet en svært god 
parallell til Jesu liv. Etter sin død på korset var 
han lagt i den mørke graven, der steinen stengte 
for inngangen. Men døden kunne ikke binde Livets 
Gud – den dype hemmeligheten fra skapelsens 

morgen var at Gud selv kom til oss for å ta 
på seg våre feiltrinn.  Jesus levde ut sitt 
oppdrag og døde for alle de gangene 
vi feiler. Derfor ble han også reist opp 
fra de døde. Ut av gravens mørke strål

te evighetens lys da Jesus trådte ut av 
 graven.  

Slik sommerfuglen sprenger seg ut av sin døds
konkong – slik var det også med Jesus. Og slik blir 
han et evig forbilde på hvordan også vi en dag kan 
få oppstå. Til en evigheten i Guds fremtidsrike. 
Der det ikke vil være sorg, død og elendighet. Der 
Guds fred vil fylle alt i alle. 

Som for faraoene har våre kristne søsken i Egypt 
sommerfuglen som sitt håpstegn. Vi har venn
skapsmenighet i Egypt. Stefanusalliansen arbei
der for forfulgte kristne også i Egypt, og de fortel
ler at flere lever i svært vanskelige forhold og blir 
forfulgt for sin tro. La oss be for dem og for alle 
de vi kjenner som i disse dager har det vanskelig. 
At pandemien må ta slutt.  At fredens Gud må vel
signe oss, og gi oss styrke og kraft til å være Hans 
ambassadører for godhet, kjærlighet og rettferd. 

Og må Gud gi oss større innsikt i de himmelske 
mysteriene.  

Så går vi i nye Drammen en ny sommer i møte der 
vi kan undre og glede oss over vårens bud om ny
skapelse. Og at evighetens vingeslag er lagt som 
et løfte også i våre hjerter. 

Kapellan Margrete S Johansen 

Til ettertanke
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NyTT fra menighetsrådet
Det er vår! Det er deilig å se nytt liv igjen, det har blitt 
grønt i skogen, fuglene kvitrer og det har kommet 
lam på beitene. De tradisjonelle årlige og vårlige kon
firmasjonene i mai har vi fått til, til tross for strenge 
smittevernregler. I år fikk konfirmantfamiliene på et 
tidspunkt velge selv, om de ønsket å holde konfirma
sjonen som planlagt i mai eller vente til september. 
De som valgte å ha konfirmasjonen i mai fikk en helt 
spesiell seremoni grunnet smittevernreglene. Den 27. 
april valgte formannskapet i Drammen kommune å 
fortsatt holde grensen lokalt i Drammen på maximum 
10 personer til stede på religiøse samlinger, uansett 
hvor stort lokalet var. Staben i Bragernes løste det med 
at hver konfirmant fikk sin egen litt forkortede guds
tjeneste med sang av solist Ingeborg Soot, og mange 
fra staben til stede. Jeg tror ikke hverken konfirmante
ne eller familiene kommer til å glemme denne dagen. 

I sist Kirkeposten skrev jeg at vi var ferdige med å male 
benker og gulv i kirken, et sårt tiltrengt vedlikeholds
arbeid. Både benker og gulv ble veldig fine, men dere 
alle vet hva som skjer når man starter ett sted? Da 
ser man alt det andre som sårt trenger samme be
handling. Vi i menighetsrådet vedtok å stå for litt mer 
maling for egen regning, og fikk prekestol, rekker og 
benker helt  foran i kirken malt opp. Tusen takk igjen til 
 Drammen Kirkelige Fellesråd som organiserte og fulg
te opp malingsarbeidet for oss. 

Menighetens handlingsplan står på planen å revidere 
nå framover. Denne planen beskriver hva stab og me
nighetsråd jobber etter, hva målene og strategien er 

for de neste årene. Ikke så ulikt hva mange selskaper 
jobber etter, men vår handlingsplan har helt andre 
mål enn å tjene flest mulig penger, selv om også orden 
i økonomien er viktig.  Årsrapportene som blir laget 
hvert år speiler hvor vi er i forhold til handlingsplanen. 
Med flere nye i staben blir det spennende å se hvilken 
retning hver enkelt ønsker å jobbe framover, og å sam
menfatte dette til et godt verktøy som er til både moti
vasjon og til nytte for oss.  

Til slutt kan jeg dele en gledelig nyhet med dere. I høst 
vil det lanseres et profesjonelt produsert album med 
musikk fra Bragernes Ungdomskor. Den blir tilgjen
gelig som CD og på Spotify, og inneholder blant annet 
julemusikk. Jeg kom akkurat hjem fra innspilling i kir
ken nå, hvor jeg fikk lov å være en veldig stille flue på 
veggen (og samtidig passe på å desinfisere overflater 
– for smittevernet må selvfølgelig være i orden). 

Klangen i koret er helt fantastisk, og det er bare å gle
de seg til å lytte!

«Fager kveldsol smiler»
Min mor var fra Lindås – nord 
for Bergen og dette var hennes 
yndlingssalme. Både mor og far 
var kristne og det ble derfor bedt 
aftenbønn ved sengen hver kveld 
når jeg var liten gutt på Spikke
stad i Røyken. Etterpå sang en av 

dem, eller begge sammen «Fager kveldsol smiler» for 
meg.  Salmen minner meg om en trygg og god oppvekst, 
mye kjærlighet fra mor og far og troen som jeg fikk med 
meg videre i livet.

Min salme er

Fredrik Haaning

Fager kveldsol smiler
over heimen ned,
jord og himmel kviler
stilt i heilag fred.

Berre bekken brusar
frå det bratte fjell,
høyr, kor sterkt det susar
i den stille kveld!

Ingen kveld kan læra
bekken fred og ro,
ingi klokke bera
honom kvilebod.

Så mitt hjarta stundar,
bankande i barm,
til eg eingong blundar
i Guds faderarm.

Norsk salmebok 2013 nr. 817
Tekst: A. H. H. von Fallersleben 1837
Oversettelse: Peter Hognestad 1904

Melodi: J. Chr. H. Rinck 1827



Et jordskjelv i Drammen i 1864 
var med i forspillet til ny Bra
gernes kirke. Det var Jørgen 
Moe som sto ved alteret under 
gudstjenesten I den gamle kirke 
da rystelsene startet. Altertavla 
svaiet, gulvet gynget, og folk ble 
grepet av redsel. Men Sokne
prest Moe mante folket til ro 
og fortsatte tjenesten. Men det 
samme skjelvet laget sprekker 
i skorsteinen i et hus ikke langt 
unna.  Denne skaden ble skjeb
nesvanger da bybrannen raste 
1866. Brannen startet nemlig 
i dette huset, sier historien. Ei 
kone sto i første etasje og strøk 
med et kullfyrt strykejern. Hun 
fyrte godt i ovnen, og gjennom 
sprekken i pipa antente gnister 
høyet på loftet. Waagaards store 
hus sto i brann.

Brannen spredde seg raskt fra 
hus til hus, de var bygget av 
tømmer med tjærebredde tak. 
Og flammene ga seg ikke før 
388 bygninger på Bragernes lå i 
grus, og 5000 mennesker mistet 
sine hjem. 
Kirken var også bygget i tre med 
et tårn av stein. Bare tårnet sto 
igjen etter brannen. 

Under brannen kjempet mange 
med å redde noe av inventaret. 
Altertavla og kirkens hellige 
kar fikk de ut. Og skipsmodel
len som hang under taket ble 
reddet. Det er den samme so 
henger i kirken i dag. Jørgen 
Moe var selv meget aktiv i red
ningsarbeidet. Han måtte nær

mest bæres ut mens han samlet 
sammen de hellige kar. Også 
Moes prestegård gikk med. En 
uskadet låve ble midlertidig bolig 
og prestekontor i den første tiden 
etter. De fleste ble boende i mili
tærtelt en tid.

Planlegging av gjenreisingen av 
byen kom raskt i gang.  Noen gan
ske få bygninger sto igjen etter 
brannen.  Det gamle bedehuset 
ble skjermet av store trær og ble 
stående. Og brannstasjonen som 
var under bygging, ble spart. Bare 
stillaset brant opp. Med utgangs
punkt i dette tårnet vokste den nye 
byen fram. Vi fikk den flotte aksen 
med torget, tårnbygningene, Kir
kegata – og kirken i sentrum.

Og Jørgen Moe deltok aktivt i nye 
kirkeplaner. Kirketomta ble flyttet 

Gamle Bragernes kirke
Drammenshistorie.no
Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad

Jørgen Moe
Dato: ca 1865 

Fotograf: Olsen & Thomsens Photographiske 
Atelier (Christiania)

Sted: Oslo 
Eier: Nasjonalbiblioteket

Bybrannen og Bragernes
AV LEIF HAGEN
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til Albums løkke.  Grunn
forholdene hvor den gamle 
kirken lå, var for dårlige. 
Arkitekt konkurranse om 
kirkebygget ble satt i gang. 
Vinneren ble en ung, og til 
da ukjent arkitekt på 28 år. 
Han het Ernst R. D. Nor
grenn.  Bragernes var et 
av hans første prosjekter. 
Han ble syk i Drammen. 
Derfor dro han til Egypt for 
klimaet skyld. Der bygget 
han flere etablissementer 
for Khediven, før han døde 
i november 1880, 41 år gammel. Men først var han 
altså mester for vår kirke.  

– Kirken ble bygget i teglstein med nygotiske 
spissbuer.  Mer enn 800.000 stein gikk med. Pla
nen var å skaffe marmorsøyler innvendig.  Men 
det ble for dyrt. Derfor ble det brukt spesialtegl
stein til bygging av riflede søyler. Disse ble også 
tilvirket i de mange teglverkene langs Dram
menselva.

Og det kostet penger! Bare orgelet og Tidemands 
altertavle slukte et beløp stort nok til å lønne 20 

lærere i et år på den 
tiden. Mange private 
givere bidro i stor grad 
til innredningen. Døpe
fonten ble gitt av Jacob 
K. Borch og frue på Fjell
heim gård. Hans bror la
get denne dåpsengelen. 
Det var Christopher Bor
ch, billedhuggeren som 
også laget løvestatuene 
utenfor Stortingsbygnin
gen i Oslo.

Men orgelet ble ikke fer
dig ved innvielsen i 1871. Derfor kunne man bare 
synge salmene uten akkompagnement ved denne 
anledningen. Sangen ble ledet av organist Cappe
len, assistert av et blandet kor og «sangbørnene», 
som det het. 

– Innvielsen 12. juli 1871 forgikk på dagen 5 år 
etter brannen i 1866. Begivenheten ble feiret med 
en prosesjon fra den nybygde Børsbygningen og 
opp til kirken. Her deltok byens notabiliteter med 
Biskop J.A.Arup i spissen. Naturligvis var dette 
forbeholdt menn. Kvinnene fikk lov til å være med 
i kirken, men bare med inngangsbilletter, og bare 

på galleriet. Det samme gjaldt 
i den etterfølgende middagen i 
Børsen. Kvinnene måtte sitte på 
galleriet og se på at mennene 
spiste nedenunder. 

Kirken ble en katedral, bygget 
til Guds ære.  Mennesker har 
funnet sin gudstro i dette hus. 
Og den er også vel verd å be
søke og beundre. I gjesteboken 
i våpenhuset sto det en dag en 
melding fra en turist: «Dere har 
grunn til å være stolt av et så 
flott og gammelt gudshus! Hil
sen fra … fra Molde.» Ja, akku
rat, en kirke til å være stolt av, 
det er den.

Minnestein over Bragernes gamle kirke, Nic. Schiøll
Fotograf: Birgitte Simensen Berg
Copyright: Drammen kommune



Hva har skjedd siden sist …

Praksiskandidat Ellen Sæle Hansen holder 
preken.

Nedstenging og strømming av messer.

Korset i tårnvinduet lyste over 
byen i hele påsketiden.

Påskepyntet alter.

Påsketablå utenfor kirken påskedag.

Kantor Beate med tommestokken 
for å kontrollere at avstanden 
mellom sangerne blir god nok.

Siden kirken måtte holde 
dørene stengt også denne 
påsken, ble det laget 
påskeløype og satt opp 
påsketre utenfor kirka.

Strømming av gudstjenester på nett.

Guttekorøvelse utenfor kirka pga koronarestriksjoner.

Kirketjener Morten henger opp 
korset i vinduet i kirketårnet.



NYUTGIVELSER
En rekke av kantor Jørn Fevangs forspill til salmer utgis i 
disse dager på Norsk Musikkforlag. Forspillene er skrevet 
til bruk i gudstjenester og  kirkelige handlinger i Bragernes 
kirke gjennom de senere årene. Vi er  glade for å ha dyktige 
medarbeidere som også bidrar utover menigheten, og vi 
gratulerer med utgivelsen.

PERSONALNYTT
Prost Kjell Ivar Berger går av med pensjon 1. oktober 2021.
Avskjedsgudstjenesten blir 26. september kl. 17.00 i 
 Bragernes kirke.  Biskop Jan Otto Myrseth, Bragernes 
 ungdomskor og ansatte fra menigheten deltar.

Når dette leses er korene i kirken fortsatt i gang før 
sommeren. Deretter tar korene sommerferie, og så 
starter vi opp igjen med brask og bram i august.
 
Korene er enestående sangtilbud til barn, ungdom og 
voksne. Det er et godt sosialt miljø, stor musikalsk gle
de og læring, lite dugnader og lave kontingenter.
I barne og ungdomskorene tilbys også sangundervis
ning til de som ønsker det.  Ingeborg Soot er sangpe
dagog for jentene og Marija Pavlovic for guttene. Jon 
Martin Høie er akkompagnatør. Dirigenter er Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang.
 

KORENE STARTER SLIK:
 

Onsdag 18. august:
Guttekorets aspiranter 
kl. 17.00 – kl. 17.45
 

Guttekoret kl. 17.30 – kl. 18.50
 

Kantoriet (voksne) 
kl. 19.05 – kl. 21.15

 
Torsdag 19.august:
Jenteaspirantkoret kl. 17.00 – kl. 18.00
 

Jentekoret kl. 18.00 – kl. 19.30
 

Ungdomskoret (jenter) kl. 19.30 – 21.30
 
Onsdag 15. september: Minores ( 5–6åringer) 
kl. 16.30 – 17.10.

Normalt er alle øvelsene
i Bragernes kirke.

KOROPPSTART

Ta gjerne kontakt med dirigentene Beate Strømme Fevang 90567055, bf297@kirken.no
eller Jørn Fevang 97566762, jf668@kirken.no

Ikke alle barn gleder 
seg til ferien

Gi en trygg ferieopplevelse til 
familier som har det vanskelig

SMS BK FERIER til 13130 (200 kr),  
VIPPS en gave til 13130  
eller gi konto 3201 52 74165

Illustrasjonsfoto



Juni
Tirsdag 1. juni
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 2. juni
19.00 Konsert med Brager
nes  solistensemble i anledning 
 Halvorsen Musikkfest.  Solister: Vera 
Talerko, sopran, Tone Kummer
vold, mezzo, Rolf  Sostmann, tenor, 
Øystein Skre, bass,  Galina Trint
soukova og Trond  AkerøKleven, 
klaver,  Anders  Hovind, harmonium, 
Jørn Fevang, dirigent. Billetter kjø
pes via  Halvorsen Musikkfest:  
https://johanhalvorsen.no/index.
html

Torsdag 3. juni
12.00 Middagsbønn

Søndag 6. juni Skaperverkets dag
11.00 Friluftsmesse i Kirke parken. 
Ved regnvær flyttes messen inn i 
kirken. 
Kantor Jon Martin Høie, diakon 
Edel M. Gervin, kapellan  Margrete 
 Schmidt Johansen og kirketjener 
Bent A. Møller. Takkoffer til Fram
tiden i våre hender.

Tirsdag 8. juni
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 9. juni
18.30 i Bragernes menighetshus: 
Minikonsert med Bragernes kirkes 
guttekor. Maria Pavlovic, sangpeda
gog, Jon Martin Høie, klaver, Jørn 
Fevang, dirigent. Fri entré.

Torsdag 10. juni
12.00 Middagsbønn

Lørdag 12. juni
15.00 – 17.00 Dropindåp i 
 Bragernes kirke.
Er du eller barnet ditt ikke døpt? 
Velkommen til dåp! Først er det re
gistrering og en samtale med prest, 
deretter gjennomfører vi en enkel 
og høytidelig dåp i kirkerommet – 
med eller uten gjester. Dere kan 
enten ta med egne faddere eller 
menigheten kan stille med to vitner.
Ansatte og frivillige fra menigheten 
medvirker.

Søndag 13. juni 3. søndag i 
 Treenighet
11.00 Høymesse. Kantor Jørn 
Fevang, sokneprest Per Erik K. Bro
dal og kirketjener Morten L. Strand. 
Takkoffer til menighetens arbeid.

Tirsdag 15. juni
12.00 Hverdagsmesse.

Torsdag 17. juni
12.00 Middagsbønn

Kl.18.00 Jentekorets sommerkon
sert. Fri entré
Kl.20.00 Ungdomskorets sommer
konsert. Fri entré

Søndag 20. juni 4. søndag i 
 Treenighet
11.00 Høymesse. Kantor Anders 
Eidsten Dahl, kapellan Margrete 
Schmidt Johansen og kirke tjener 
Morten L. Strand. Takkoffer til 
 Kirkelig dialogsenter i  Drammen.

Tirsdag 22. juni
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 23. juni St. Hansaften
21.00 Sommerkonsert.  Caroline 
Eidsten Dahl, blokkfløyter, Anne 
Stine Dahl, cello og Anders  Eidsten 
Dahl, orgel. Fri entré.

Torsdag 24. juni
12.00 Middagsbønn

AKTIVITETSKALENDER
Juni – august 2021

Kalenderen omfatter alle arrangementer som gjennomføres i Bragernes kirke eller av menigheten og som er 
åpne for alle. Når ikke annet er oppgitt, skjer arrangementene i kirken.

Det er åpent for å melde dåp i de aller fleste av våre høymesser og familiemesser.  
Du kan få mer informasjon eller melde dåp på www.bragerneskirke.no eller tlf. 32 89 91 00.

Endringer i programmet vil komme, avhengig av smittevernregler.  
I løpet av perioden håper vi å kunne åpne kirken for gudstjenester, orgel- og andre konserter mm. 

Når Kirkeposten går i trykken, er det fortsatt usikkert hvor mange det blit tillatt å være  
på gudstjenester og konserter i kirken. 

Kirken holdes mest mulig åpen for besøkende med anledning til lystenning, stillhet og bønn, og samtale med 
prest eller diakon for dem som ønsker det. Følg med på menighetens nettsider, oppslagstavler, Facebook, 

Instagram og abonnér gjerne på «Bragernes kirke-post», menighetens elektroniske informasjonsbrev som 
sendes ut hver uke. Påmelding: post.drammen@kirken.no.
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Søndag 27. juni 5. søndag i 
 Treenighet
11.00 Høymesse. Kantor Jørn 
Fevang, diakon Edel M. Gervin, sok
neprest Per Erik K. Brodal og kirke
tjener Bent A. Møller. Takkoffer til 
menighetens arbeid.

Tirsdag 29. juni
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 30. juni
21.00 Sommerkonsert. 4hendig 
klaverkonsert ved Kristin Fyrand 
Mikkelsen og Gunnar Flagstad. Fri 
entré. 

Juli
Torsdag 1. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 4. juli Aposteldagen 
6. søndag i Treenighet
11.00 Høymesse. Kantor Beate 
Strømme Fevang, sokneprest Per 
Erik K. Brodal og kirke tjener Bent 
A. Møller. Takkoffer til  Kristent 
 arbeid blant blinde og svaksynte.

Tirsdag 6. juli
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 7. juli
21.00 Sommerkonsert. Fri entré. 
Informasjon om utøver kunngjøres 
senere.

Torsdag 8. juli 
12.00 Middagsbønn

Søndag 11. juli 7. søndag i 
 Treenighet. Bragernes kirke 150 år.
11.00 Høymesse med markering av 
150 års jubileum for  Bragernes kir
kes vigsling. 
Sokneprest Per Erik K. Brodal, kan
tor Jon Martin Høie og kirke tjener 
Bent A. Møller. Solist.
Takkoffer til menighetens arbeid.

Åpning av utstilling etter 
høymessen?

Mandag 12. juli Vigslingsdagen for 
Bragernes kirke
12.00 – 18.00 Åpen kirke. Mer infor
masjon kommer senere.

Tirsdag 13. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 14. juli
21.00 Sommerkonsert. Ingeborg 
Skarre Stensland, mezzosopran, 
Tuva Odland, fiolin, Jon Martin Høie, 
orgel og klaver. Fri entré. 

Torsdag 15. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 18. juli 8. søndag i 
 Treenighet
11.00 Høymesse. Prostiprest Be
rit Basmo Kvidaland, kantor Jon 
 Martin Høie og kirketjener Morten 
L. Strand. Takkoffer til sportskapel
let ved Tverken.

Tirsdag 20. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 21. juli
21.00 Sommerkonsert. Inge
borg Soot, sang, Helena Maria 
Falk  Bottolfsen, fiolin, og André 
 Bongaard, klaver. Fri entré. 

Torsdag 22. juli Markering av 10-
års dagen for terrorangrepet på 
Utøya og regjeringskvartalet
12.00 Middagsbønn
12.00 – 18.00 Åpen kirke. Mulighet 
for samtale med prest.

Søndag 25. juli 9. søndag i 
 Treenighet
11.00 Høymesse. Kapellan  Margrete 
Schmidt Johansen, kantor Jon 
 Martin Høie og kirke tjener Morten 
L. Strand. Takk offer til menighetens 
arbeid.

Tirsdag 27. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 28. juli
21.00 Sommerkonsert. Sofia Nesje 
Enger, sopran, Sunniva Fevang, 
mezzosopran, Sakarias Fredriksen 
Tranvåg, baryton, Rasmus Hella 
Mikkelsen, fiolin, Oskar Abel Valand 
Halvorsen, klaver. Fri entré. 

Torsdag 29. juli Olsok
12.00 Middagsbønn

August
Søndag 1. august 10. søndag i 
 Treenighet
11.00 Olsokmesse. Kapellan 
 Margrete Schmidt Johansen, kan
tor Jon Martin Høie, solist Sunniva 
Fevang og kirketjener Morten L. 
Strand. Takkoffer til organisasjonen 
Menneskeverd.

Tirsdag 3. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 4. august
21.00 Sommerkonsert. Informasjon 
om utøver kunngjøres senere. Fri 
entré.

Torsdag 5. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 8. august 11. søndag i 
 Treenighet
11.00 Høymesse. Prost Kjell Ivar 
Berger, kantor Anders Eidsten Dahl 
og kirketjener Bent A.  Møller. Takk
offer til menighetens arbeid.

Tirsdag 10. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 11. august
21.00 Sommerkonsert. Anne Stine 
Dahl, cello, Julia Gusek, sopran, 
Anders Eidsten Dahl, orgel og 
 klaver. Fri entré. 

Torsdag 12. august
12.00 Middagsbønn
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Søndag 15. august 12. søndag i 
Treenighet 
11.00 Høymesse. Sokneprest 
Per Erik K. Brodal, kantor Beate 
 Strømme Fevang og kirketjener 
Morten L. Strand. Takkoffer til 
Utviklingsfondet.

Tirsdag 17. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 18. august
21.00 Sommerkonsert. Fri entré. 
Nærmere informasjon kommer.

Torsdag 19. august 
12.00 Middagsbønn

Søndag 22. august 13. søndag i 
Treenighet
11.00 Høymesse med presentasjon 
av konfirmantene.
Kantorer Jørn Fevang og Beate 
Strømme Fevang, kapellan 
 Margrete Schmidt Johansen, 
 kateket Sol Trogstad Vråle, konfir
mantledere og kirketjener Bent A. 
Møller. Takkoffer til konfirmant
arbeidet.

Tirsdag 24. august
12.00 Hverdagsmesse

Torsdag 26. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 29. august Vingårds søndag 
14. søndag i Treenighet
11.00 Høymesse. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Jon  Martin 
Høie, diakon Edel M. Gervin og 
kirke tjener Morten L. Strand. Takk
offer til Institutt for sjele sorg.

Tirsdag 31. august
12.00 Hverdagsmesse

Vårens konfirmasjoner ble naturligvis på mange måter preget av pandemien.

Men i denne saken vil vi gjerne få trekke fram at 10 flotte konfirmanter ble konfirmert i mai. Sammen med 
sine familier fikk de alle hver sin konfirmasjonsgudstjeneste. Taler, musikk og høytid preget stunden. Vi 

 gratulerer dere alle varmt med dagen, og ser fram til å konfirmere flere konfirmanter allerede til høsten.

Tusen takk til alle som deltok på vårens konfirmasjoner. 
Det ble en flott helg.

En stor og varm takk til Sigve for hans innsats som 
vikar for Sol. Det har vært flott å ha deg med på laget.



Bragernes kirke står nå fram i ny drakt. 
Fellesrådet har bekostet oppussing av 
gulv og benker, mens menighetsrådet 
har bekostet oppussing av prekestol og 
området ved døpefonten.

Takk til Lothe & Motzfeldt a/s-Håndverk 
for vakkert utført arbeid i Bragernes 
kirke! 

Foto: Lothe & Motzfeldt a/s-Håndverk

På vår vandring i bydelens gater, vil jeg denne gangen 
ta dere med til gaten der jeg vokste opp; Capjons gate. 
Denne gata går fra Hauges gate, langs kirkegården og 
ender i Welhavens gate  – like ved sykehuset. Gata het 
først Kirkegårdsveien, men fikk navnet Capjons gate i 
1905. 

Capjons gate er fredelig gate – til tross for at den lig
ger få minutters gange fra byens sentrum. Der Hauges 
gate og Capjons gate møtes, er det nå et hus med lei
ligheter, men i resten av gata er det eneboliger.  Alle er 
bygd i mur og alle er  i  samme stil. Det er noe unorsk 
over stilen på disse boligene, og derfor har gata også 
blitt kalt «Det engelske kvartal». 

De opprinnelige husene i gata er tegnet av den kjente 
arkitekten Bjarne Thinn Syvertsen (18951962). Bjarne 
Thinn Syvertsen hadde studert og arbeidet i USA i flere 
år, og han tok med seg noe av det han hadde lært der da 
han flyttet hjem til Norge.  Han startet sitt eget arkitekt

kontor i Drammen i 1926. De eldste husene i gata  blant 
dem mitt barndomshjem nummer 9  er bygd i 1929.

Bjarne Thinn Syvertsens bror, Sigurd bodde nummer 
13, og jeg husker godt hans enke Elna. Hun hadde bodd 
i gata det meste av sitt voksne liv, og hun kjente godt til 
gatas historie og til all som bodde i gata.

Men hvem var denne Capjon som gata har fått sitt navn 
etter? Capjonfamilien nedstammer fra en fransk skue
spillerslekt som via Danmark endte opp i Drammen i 
1761. Søren Capjon (17971861)   som gata er oppkalt 
etter  var trelasthandler og skipsreder. Han arbeidet 
seg opp til å bli en av byens rikeste og mest ansette 
menn. Han eide i 1855 åtte skip, han var medlem av   i 
trelasthandler direksjonen og av børskomiteen. Han 
var medstifter av forsikringsselskapet Norge og av 
Drammens gjensidige skipsassuranseforening. Fra 
1832 til 1835 var han også 
byens overformynder. 

Ved hans død skrev Dram
mens tidene blant annet om 
ham at han «Vil bli dypt sav
net i en videre krets blant 
denne bys trengende som 
han i stillhet gav mange en 
håndsrekning».

Kilder: Drammen byleksikon og min tante,  
Ragnhild Barre Nødtvedt

GatelanGs …
En artikkelserie om gatene i bydelen vår  
og om menneskene som har gitt  navn til dem. 

Av Berit Barre



Bli med på vandring i 
Bragernes kirke
Vi har fått laget en digital vandring i Bragernes kirke. 
Her kan man utforske og bevege seg rundt i kirkerom
met fra sin egen stue.

Du beveger deg rundt i kirken ved å trykke deg rundt 
på skjermen. For å se deg rundt der du står, drar du en 
finger over skjermflaten. Du kan zoome inn på detaljer 
ved å bruke to fingre og dra bildet større eller mindre.

Du kan trykke på de hvite 
punktene for å lese om de
taljene du finner i kirkerom
met. Ved å trykke på pilen 
nederst til venstre i model
len vil du få en  automatisk 

Kulturminneskiltet er på plass utenfor 
 Bragernes kirke. 

Takk til Drammen historielag. 

QR-kode til kirkevandringen

gjennomgang/visning i kirken, hvor alle informasjons
punktene ligger.

Ha en fin vandring – og håper visningen gir deg lyst til å 
besøke oss på «ordentlig» når kirken er åpen! 

Takk til Tunsberg Bispedømme for bidrag til finansier
ing, og til Conveyor og Bye vår Drammen for god hjelp 
med gjennomføringen av prosjektet.



Velkommen som konfirmant 2021/22! Her kommer 
litt informasjon om konfirmasjonstiden august 2021 – 
mai 2022. 

NB: På grunn av korona situasjonen er det dessverre 
en del usikkerhet rundt møtedatoene. Vi følger fortlø
pende råd fra helsevesenet og kirkeledelsen sentralt.

En viktig del av konfirmasjonstiden i Bragernes menig
het er en ukes konfirmantleir 9.  15. august 2021 (siste 
uke i skolens sommerferie). Leiren vil utgjøre en stor 
og viktig del av konfirmantopplegget i menigheten, og 
det er derfor viktig at alle som skal følge konfirman
topplegget i Bragernes menighet deltar på leiren. Vi 
ber derfor at dere holder av disse dagene. Siden store 
deler av konfirmantopplegget gjennomføres på leiren, 
vil det (i all hovedsak) kun bli én samling i måneden 
resten av konfirmantåret. Vi oppfordrer på det sterkes
te alle konfirmanter å delta på konfirmantleiren, men 
dersom det for noen konfirmanter blir umulig, ber vi 
om at dere kontakter oss så raskt som mulig.

Påmelding
Påmeldingsfristen 1. juni 2021. Påmelding skjer på 
nett, på bragerneskirke.no. Trykk deretter på «Konfir
mant» og du vil finne mer informasjon og  påmelding.

Konfirmant 2022 i Bragernes kirke

Kontakt kateket Sol Trogstad Vråle, sv455@kirken.no,  
for eventuell påmelding etter fristen. 

Viktige datoer 
Tirsdag 19. mai 2021: Informasjonsmøte.

Mandag 9. – søndag 15. august 2021: Konfirmantleir.

Søndag 22. august 2021: Presentasjonsgudstjeneste  
kl. 11.00 i Bragernes kirke med alle konfirmantene

Lørdag 7. mai 2021: Konfirmasjonsgudstjeneste i 
 Bragernes kirke.   

Søndag 8. mai 2021: Konfirmasjonsgudstjeneste i  
Bragernes kirke.

Konfirmasjonsdagen 
Selve høydepunktet i konfirmasjonstiden er 
konfirmasjonsgudstjenesten på konfirmasjonsdagen. 
Siden det er et stort antall konfirmanter i Bragernes vil 
det være to til tre konfirmasjonsgudstjenester

Lørdag 7. mai 2021 kl. 11.00 (og evt. kl. 13.00)  
Søndag 8. mai 2021 kl. 11.00 (og evt. kl. 13.00)

Ved påmelding velger man lørdag eller søndag. 
Ved  behov vil det legges opp til to konfirmasjons
gudstjenester lørdag eller søndag. 

150 årsjubileum 
I år feirer Bragernes kirke 150 år. Vigs
lingsdagen for kirken var 12. juli 1871 
 nøyaktig 5 år etter den store bybran
nen som ødela den gamle kirken.

Jubiléet vil bli markert i høymessen 11. juli og med 
åpen kirke på selve vigslingsdagen, men hoveddelen av 
feiringen er lagt til 4.  12. september. I denne uken vil 
blant annet følgende skje:
  4. og 5. september er det konfirmasjonsmesser for 

menighetens konfirmanter
 messe med nyskrevet musikk av Herman Vogt
  hele uken blir det en historisk utstilling i kapellet og 

utstilling av kirketekstiler i kirkerommet
 fortellerkveld for voksne

 Ørkenmesse etter koptiskortodoks tradisjon
  åpne korøvelser, der alle er velkommen for å se og 

lytte
 Orgelhalvtime
  Jubileumshøymesse med biskopen, der også ordføre

ren deltar
Det blir også flere andre arrangementer denne uken.

Tidligere sokneprest Kristin Fæhn og tidligere me
nighetsrådsmedlem EliSofie Thorne arbeider med et 
jubileumshefte som vil bli tilgjengelig i sommer. Her vil 
du finne historisk materiale, bilder og beskrivelse av 
kirkens inventar.

I neste nummer av Kirkeposten vil det komme utfyllen
de informasjon om jubiléet.
Vi ser frem til feiringen av Bragernes kirke.



BLÅRESEPTVARER
inkontinens, stomi,  
ernæring, kateter

Gratis hjemkjøring!

Tlf: 32 80 80 80 • Rosenkranzgata 11, Drammen

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

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

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

Begravelse til riktig pris 

Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den  
beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet.  

Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet.  
Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

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

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». 

Støtt våre annonsører. De støtter oss.

Takk!

Psykolog

Aase Prøitz
ENKELTPERSONER, PAR OG FAMILIER

Hauges gate 24, 3019 Drammen
Mobil: 91 31 61 91
www.psykologproitz.no



Menighetsstaben

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

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

Kantor 
ANDERS E. DAHL
ad562@kirken.no
mobil: 97 65 47 72

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

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

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

Koordinator for Åpen kirke  
og menighetshuset
BJØRG JURIKS
bj353@kirken.no
tlf. arbeid 32 98 91 92
mobil: 48 400 546

Frivillig kontormedarbeider
VIBEKE MEYER SCHJELDERUP
vs749@kirken.no

Frivillig kontormedarbeider
HANNA MOEN
hm855@kirken.no

Frivillig kontormedarbeider
ANNY GETZ
ag362@kirken.no

Sokneprest
PER ERIK K. BRODAL
pb887@kirken.no
tlf. arbeid 32 98 91 82

Kantor 
JON MARTIN HØIE 
jh289@kirken.no 
mobil: 450 37 906

Kapellan 
MARGRETE SCHMIDT 
JOHANSEN
mj296@kirken.no
tlf. arbeid 32 98 91 83

Kirketjener
Morten Løberg Strand
ms895@kirken.no
tlf. arbeid: 32 98 91 88

Driftsleder
KNUT ESPEN RIIS 
SKUSTAD
kr572@kirken.no
tlf. arbeid: 32 98 91 90

Bragernes menighet:
Menighetskontoret er betjent 
mandag til torsdag kl 10.00 – 13.00
(Kontortiden kan være noe redusert av 
smittevernhensyn)
Kirkegaten 7, 3016 Drammen.
Tlf. 32 98 91 80

KIRKEPOSTEN utgis av Bragernes menighet 
Redaksjon: Tina Fagerhus Brodal, Hanna Moen og Bent A. Møller 
Annonser: Hanna Moen Layout: Grøtting Grafisk Trykk: Trykkservice AS  
Finansiering: Frivillig kontingent og annonser 
Bankgiro: 2220.14.83690 Adresse: Kirkegt. 7, 3016 Drammen  
E-post: post.drammen@kirken.no

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

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

Et menighetseiet selskap 
med sosial profil

Kontakt oss på:  
tlf: 3289 0545 eller

kirkeliggravferdshjelp.no

Sentralbord: 32 98 91 00 – åpent hverdager kl. 09.00-15.00.



Er du av en eller annen grunn 
ikke døpt, men ønsker å bli 
det? Eller har du allerede utsatt 
dåpen en eller flere ganger på 
grunn av pandemien? 

Nesten hver søndag er det mu
lighet for dåp i Bragernes kirke, 
men for noen passer det ikke å 
ha dåp søndag kl. 11.00. Derfor 
inviterer vi til drop-in dåp i Bra-
gernes kirke lørdag 12. juni kl. 
15.00 - 17.00. 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 denne 
dagen, kreves det ingen forbe
redelser av deg. Du møter opp 
i Bragernes kirke i det aktuelle 
tidsrommet. Ta med gyldig legi
timasjon. For barn under 15 år trengs samtykke 
av den av foreldre/foresatte 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 
gjennomføres det en enkel dåpshandling innram
met av musikk. 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. Dåpshand
lingen koster ikke noe. Det er ingen krav til an
trekk, men de som ønsker dåpskjole til barn, kan 
låne det av oss.

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

Vet du allerede nå at du ønsker å 
ha dåp denne dagen, kan du gjer-
ne melde fra til oss om det, slik 
at vi kan gjøre unna registrerin-
gen før du kommer.

Hvorfor velge dåp? 
Dåp handler om tradisjon, tilhø
righet og tro. 
Tradisjon  dåpen er en bærende 
tradisjon, og det har den vært i 
landet vårt i nærmere 1000 år. 
Dåpsdagen oppleves av mange 
som en god og meningsfull fei
ring og en viktig dag for familie 
og venner. 
Tilhørighet  dåpen knytter oss 
til Gud, til Jesus Kristus og til 
fellesskapet i kirken. 
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 
handling, 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 felles
skap som strekker seg over hele verden. Vi døpes 
til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. 
Dåpen er en gave fra Gud. I dåpen hører vi Jesu løf
te: Se, jeg er med dere alle dager til verdens ende.

Har du spørsmål? 
Ta gjerne kontakt med oss!  
Sokneprest Per Erik K. Brodal, tlf  32 98 91 00, 
pb887@kirken.no  

Kapellan Margrete Schmidt Johansen, 
tlf 32 98 91 00, mj296@kirken.no


