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Her er Guds hus og himlens port
I år fyller Bragernes kirke 150 år. Gjennom 
alle de årene Bragernes kirke har stått der, 
har mennesker kommet hit med sine gleder 
og sorger. Her har mennesker båret sine 
små barn til dåp, en del har også funnet vei-
en dit til dåpen selv, spente konfirmanter har 
knelt ned på alterringen og blitt bedt for, mange 
par har gitt hverandre sitt «ja» fremme i korpartiet 
og mange familier har tatt avskjed med et menneske de 
var glad i og fulgt kisten ned midtgangen. Kirken rommer 
hele livet og har vært der for drammensere i alle disse 
årene.

Tusener av mennesker har opp gjennom tiden vært sam-
let til messer og gudstjenester på søndager, helligdager 
og hverdager. Mange hender er blitt åpnet for å motta 
nattverdens sakrament. Her er det sunget utallige sal-
mevers, bedt mange bønner og evangelietekstene har 
fått lyde i rommet gang på gang. Og gjennom dette har 
Jesus kommet til oss i dag. Veggene er mettet med alt 
dette, og fortsatt er det som om vi kan høre klangen fra 
sangen til alle de som er gått foran oss og orgelbruset 
under hvelvingen.

De senere årene er kirken også mer og mer åpen for alle 
som ønsker å komme inn i det hellige rommet. Og for de 
som kommer inn i Bragernes kirke, skulle det ikke være 
tvil om at rommet gjør noe med oss. Bønnene, klagen og 
lovsangen sitter i veggene og gir en helt spesiell ro, men 
samtidig en uro, som kaller oss til tjeneste for våre med-
mennesker og som kaller oss til å arbeide for rettferd og 
fred.  

I det vi åpner døra inn til kirkerommet, er det den opp-
standne Kristus som møter oss med hendene vendt mot 
oss – både som en velsignelse og velkomst. Langs begge 
langveggene møter vi blikkene til de tolv disiplene. Også 
søylene som holder kirken oppe er tolv i tallet, til minne 
om den tidlige kirkens søyler: disiplene. Når vi beveger 
oss fremover mellom søylene, under de himmelstreben-
de nygotiske buene, er det ikke tvil om hvor vi er på vei. Vi 
er underveis mot alteret og nattverden, mot oppstandel-
sen og himmelen. 

De fire vinduene i hver ytterkant på sidene viser oss hele 
Jesu liv fra engelens bud til Maria til Jesu gjenkomst 
på den siste dag. Og oppe i koret ser vi glassmaleriene 
med de fire evangelistene som skrev ned fortellingene, 
slik at de fortsatt kan møte oss i dag. Den sener tiden er 
det også kommet opp ikoner fra den koptisk-ortodokse 

(egyptiske) kirke. Disse er som vinduer inn i det 
evige og hellige. Og på alteret, ved siden av 

boksen med resten av det innviede brødet fra 
sist messe, er det tent et lys for å minne oss 
om at her er Jesus Kristus tilstede.

Alt dette minner oss om hva som skjer i 
dette rommet: at her synger vi sammen med 

Kirken alle steder og gjennom alle tider. Og det 
minner oss om vårt mål: oppstandelsen og him-

melen. I kirkerommet opphører tid og rom og vi går inn 
i Guds tid. Her er både vi og Gud tilstede. Her kommer vi 
med hele vårt liv; vår takk og klage, våre lengsler og håp. 
Og her møter den hellige Gud oss med sin nåde. Det er 
stort. Ja, større enn vi helt kan fatte. 

Eller sagt med ordene fra Landstad i salmen som er 
 inspirert av fortellingen om Jakobs drøm  
(1. Mosebok 28, 10-22):

Her er Guds hus og himlens port, 
herfra det går en stige,
av ord og sakramenter gjort, 
helt opp til himmerike.
På den Guds engler stiger inn, 
Gud Fader selv på høyest trinn
gir freden uten like.

Her er Guds hus og himlens port, 
og jeg det visste ikke. 
Jeg sovet har de timer bort 
da han meg bud lot skikke. 
Å, vekk meg fra min sløve ro, 
og vend med Jakobs sterke tro 
til himlen mine blikke!

Gud, send da dine engler ned, 
la meg din røst få høre! 
Lys over meg en hellig fred, 
la fienden meg ei røre! 
Jeg er en fattig vandringsmann, 
så lov at til mitt fedreland 
du selv vil frelst meg føre!

(Norsk salmebok 2013 nr. 552)

Måtte Bragernes kirke være et sted for håp, trøst og liv, 
ja, et sted for møte med den treenige Gud - Fader, Sønn 
og Ånd - for både nåværende og kommende generasjoner 
av drammensere. 

Til lykke med jubiléet!

Per Erik K. Brodal 
sokneprest

Til ettertanke
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NyTT fra menighetsrådet
I år fyller kirken vår 150 år, og vi feirer en hel uke fra 
4. til 12. september. Helgen 4. og 5. september har vi 
konfirmasjonsgudstjenester, et av de store høydepunk-
tene i året. I løpet av uken får vi flere ulike arrange-
menter med gratis inngang. Her kan du få med deg en 
urfremføring av musikk skrevet av Herman Vogt, du 
kan se en historisk utstilling med gjenstander og kir-
ketekstiler, det holdes ørkenmesse og fortellerkveld. 
Lørdag 11. september blir det foredrag og orgelkonsert 
med musikk fra Drammen. Og er du eller noen i famili-
en nysgjerrig på kormiljøet vårt, så er alle korøvingene 
åpne for publikum denne uken. Hele programmet står 
et annet sted i denne utgaven av kirkeposten.

Jubileumshefte med informasjon om kirkens historie, 
kirkens inventar og kirkelivet i dag kan du få i kirken og 
på menighetskontoret. Tusen hjertelig takk til tidligere 
menighetsrådsmedlem Eli-Sofie Thorne og tidligere 
sokneprest Kristin Fæhn som har utarbeidet dette 
flotte heftet. Jubileumsheftene fra 100-årsjubiléet og 
125-årsjubiléet utfyller det nye jubileumsheftet, og 
 disse finner du digitalt på våre nettsider   
www.bragerneskirke.no.  

Vi vil også benytte anledningen til å takke  Espen 
 Sæther Alm for design av jubileumslogoen og 
 jubileumsbannerne ved inngangen til kirken. 

Ikke glem at kirken holdes åpen for deg! Vi ønsker deg 
hjertelig velkommen i våre åpningstider, tirsdag – tors-
dag, lørdag og søndag kl. 12.00–18.00, og fredager kl. 
12.00-13.00. Vi ønsker å være en tilgjengelig kirke som 
er åpen for alle. Om du har behov for stillhet og ro el-
ler om du bare er nysgjerrig på kirkerommet så er du 
hjertelig velkommen til å komme innom. Dette kan vi 
tilby takket være våre frivillige kirkeverter som vi setter 
stor pris på. Arbeidet koordineres av Bjørg Juriks, og 
hvis du er nysgjerrig på hva det innebærer å være kir-
kevert så er det bare å ta kontakt med henne.    

I høst går vår kjære prost Kjell Ivar Berger av med 
pensjon. Vi ønsker å takke han for flotte, nære og gode 
gudstjenester, for hans gode humør og evne til å se 
humor i hverdagen – og for et godt administrativt sam-
arbeide. 

Vi ønsker han alt godt i pensjonisttilværelsen! 

Kallet
Mine foreldre skilte seg da jeg 
var 2 år. Min fars side var krist-
ne, så jeg kan si at jeg fikk en 
kristen oppdragelse 50 % av 
tiden. Jeg har alltid regnet meg 
som personlig kristen.

Tidlig 20 årene flyttet jeg til  England og bodde der i 
mange år. Det var den tiden jeg var lengst borte fra 
 kirken.

Da jeg kom hjem igjen begynte jeg å gå i Bragernes 
kirke, noen ganger flere ganger i uken. Da er det alltid 
salmesang.

Der oppdaget jeg salmen «Kallet». Den gikk rett i 
 hjertet på meg. Med nydelig tekst og melodi, har den 
en personlig mening, og  jeg elsker å synge den.

Min salme er

Monica Østenengen

Det er navnet ditt jeg roper,
vil du følge meg?
Vil du trå i mine fotspor
på en ukjent vei?
Vil du kjennes ved mitt navn,
vil du møte sorg og savn,
vil du hvile i min favn,
og la meg bli hos deg?

Vil du ta det første skrittet,
vil du følge meg?
Vil du gå til mine minste
på en ukjent vei?
Vil du tåle onde blikk,
stå igjen når noen gikk?
Du skal gi dem alt du fikk,
for jeg vil bli hos deg.

Vil du åpne blinde øyne,
vil du følge meg,
se at fanger får sin frihet
på en ukjent vei?
Vil du stelle andres sår,
i det skjulte år for år?
Da er lønnen som du får
at jeg vil bli hos deg.

Vil du trosse angst og uro,
vil du følge meg,
ta imot deg selv med nåde
på en ukjent vei,
la de ord som jeg har sagt
folde ut sin skapermakt
tross din tvil og selvforakt?
For jeg vil bli hos deg.

Når du kaller, må jeg lytte.
Jeg vil følge deg!
Jeg vil vende om og vandre
på en ukjent vei.
Dit du går, vil jeg gå med,
Herre, la din vilje skje,
for jeg vet at jeg skal se
mitt liv fullendt i deg.

T: John Bell/Graham Maule. 
M: Skotsk folketone.
O: Hans Olav Mørk



VIL DU VÆRE MED OG GI EN JUBILEUMSGAVE TIL BRAGERNES KIRKE?
I forbindelse med at Bragernes kirke fyller 150 år har menighetsrådet bekostet deler av oppus-
singen av kirken innvendig. Det er også en del utgifter knyttet til selve feiringen og utgivelsen av 
jubileumsheftet. I tillegg er det flere områder i kirken vi gjerne skulle pusset opp. Vi vil derfor 
oppfordre alle – både enkeltpersoner og bedrifter – som setter pris på Bragernes kirke til å gi en 
jubileumsgave til kirken. Gaven kan gis på Vippsnr. 700 871 eller kontonummer 2220.14.83690. 
Merk kontoinnbetalingen «Jubileumsgave». Gaver på kr. 500,- eller mer kan gi skattefradrag. Ta 
kontakt for mer informasjon.

HILSEN FRA TUNSBERG BISKOP:

Til lykke med jubileet!
Bragernes kirke har en 
misunnelsesverdig sentral 
plass i bybildet og i dram-
mensernes bevissthet. Med 
utsikt mot torget står den 
der som et symbol på de 
store sammenhengene i 
livet og tilbyr orienterings-
hjelp for stadig nye genera-
sjoner som søker å forstå 
seg selv og sitt liv under 
evighetens synsvinkel.

Jeg er svært takknemlig for den sentrale rollen kirken spil-
ler som kraftsentrum og fyrtårn for det liturgiske og kirke-
musikalske livet i Tunsberg bispedømme. Daglig fylles den 
av liv og musikk, av mennesker i alle aldre som trenger den 
rytmen som kirken og liturgien inviterer oss inn i.

Jeg ønsker menigheten til lykke med jubileet, og ber om 
at Bragernes kirke får beholde sin plass i bybildet som et 
håpstegn midt i alle omskiftninger.

Hilsen
Jan Otto Myrseth, biskop

HILSEN FRA DRAMMENS ORDFØRER:

Når du besøker Drammen, 
er det umulig ikke å legge 
merke til Bragernes kirke, 
der den troner i bybildet 
og skuer ut over tårnbyg-
ningene, torget og brua. 
Ja, den er liksom selve 
bybildet. Den har fått kon-
kurrenter i den senere tid, 
i landemerker som Ypsilon og Papirbredden, for eksempel, 
men det er kirken som er selve dronningen av Drammen, 
den alle har et forhold til, helt uavhengig av etnisitet, kultu-
rell eller religiøs bakgrunn.

Det har ikke alltid vært slik. Under bybrannen i 1866, da dik-
terpresten Jørgen Moe ble reddet ut av gamlekirken, rakk 
den daværende soknepresten akkurat å redde unna uvurder-
lige gjenstander før de ble flammenes rov. Den nye kirken 
ble reist, om ikke som en Fugl Fønix fra asken, så i alle fall 
i kort avstand fra Gamle kirkeplass, mer sentralt i bybildet, 
tilbaketrukket fra torget.

Om Bragernes kirke reiste seg fredelig og majestetisk i 
årene etter bybrannen, betydde ikke det at dramatikken var 
over. Altertavlen, Adolph Tidemands mesterverk «Oppstan-
delsen», er en nasjonal skatt. Den er Norges mest kopierte 
altertavle og fins i mer eller mindre gode kopier og varianter 
i over 70 andre kirker over det ganske land. Den er så verdi-
full at den under okkupasjonen ble gjemt bort i Kongsbergs 
sølvgruver, på trygg avstand fra nazistiske fingre på konstant 
jakt etter Europas kunstskatter.

150 år er mange år, men det er ingen alder, i alle fall ikke for 
en kirke. Det kan også merkes, for Bragernes kirke er så full 
av liv at den oppleves som ungdommelig. Nå har det vært et 
stille år i forbindelse med pandemien, men alle gleder seg 
til at den skal boble av yrende liv igjen. Det handler ikke bare 
om gudstjenester og andre kirkelige møter, men også san-
gen og musikken, konsertene, korene og orgelet som en kan 
høre både i og utenfor kirken, flere ganger i uken. Bragernes 
kirke er en av kommunens viktigste kulturscener, ikke bare 
for tilreisende artister, men også for kommunens egne utø-
vere – i alle aldre.

Det er derfor en livskraftig jubilant som vi feirer, en jubilant 
med en stolt og fascinerende historie, men også en jubilant 
som har de beste årene framfor seg.

Gratulerer så mye med jubileet! 
Ordfører Monica Myrvold Berg

#bragerneskirke150år 

I forbindelse med at 
Bragernes kirke fyller 
150 år vil vi gjerne se 
dine bilder og høre om 
dine minner fra eller hva 
du forbinder med Bra-
gernes kirke. Del gjerne 
dine bilder av Bragernes 
kirke, minner herfra og 
liknende med #brager-
neskirke150år på sosiale 
medier. Kanskje dukker 
ditt bilde opp i meste 
utgave av Kirkeposten, 
på vår hjemmeside,-
Facebook eller Insta-
gram.



Jubileumsutstillingen 6 – 26 september 2021

Messe med nyskrevet musikk  
av Herman Vogt. Urfremføring søn-
dag 5. september kl. 18.00.

- Fire dikt av Henrik Arnold Werge-
land, tonesatt av Herman Vogt.

I. Hvor ofte skal Gud takkes?
II. Sommerfuglen
III. Gid jeg var en Fugl!
IV. Til min Gyldenlak

De fire tonesatte Wergeland-diktene 
i verket Vinterblommer uttrykker 
kjærlighet til livet og naturen. Men-
nesket med sine feil og mangler 
lengter samtidig etter ro i tilværel-
sen. Det er i spennet mellom skjønnheten i det lille og nære, og de 
evig store eksistensielle spørsmålene, det nye verket til Bragernes 
Barokk balanserer. Verket er et bestillingsverk i anledning Brager-
nes kirkes 150-årsjubileum.

 
MUSIKERE:
Bragernes Barokk:
Daniel Sæther, kontratenor
Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyter
Anne Stine Dahl, cello
Anders Eidsten Dahl, orgel

I anledning 150 års jubileet har Torkild 
Alsvik og Bjørg Juriks arbeidet med Ju-
bileumsutstillingen, som åpnes mandag 
6. september.

Utstillingen viser kirkebyggets historie 
og utforming gjennom tidene via bilder 
og tekster. Her forsøker vi å forklare 
hvordan interiør og gjenstander knyttes 
sammen og hvorfor de har den plassen 
de har, sett i forhold til nygotikkens arki-
tektur.

«Det har vært en spennende prosess å 
jobbe med utstillingen!  Det historiske 
bakgrunnsmaterialet er ganske omfat-
tende, så det har ikke vært helt enkelt å 

bestemme hva som skulle vektlegges og 
tas med» sier Torkild Alsvik.  «Vi håper 
også at vi har klart å få frem nye detaljer 
og informasjon, som tidligere ikke har 
vært allment kjent» fortsetter han.

Utstillingen vises i selve kirkerommet og 
holder åpent frem til og med 26. septem-
ber, med samme åpningstider som Åpen 
kirke. 

Det vil også være mulig å se noen av kir-
ketekstilene våre utstilt i deler av denne 
perioden.

Velkommen innom til Jubileumsutstillin-
gen! 

Jubileumsheftet «Bragernes kirke 150 år» 
Som seg hør og bør ved et kirkejubileum, hedres jubilanten blant 
annet med et hefte om dens historie.

Ved tidligere jubileer er det også utgitt publikasjoner. Da kirken 
fylte 100 år skrev daværende prost Dahle en beretning som særlig 
la vekt prosessen rundt reising av den nye kirken etter bybrannen. 
Han gav også en fyldig omtale av kirkens inventar.  I 1998 fylte 
kirken 125 år, og jubileumsheftet gav interessante historiske blikk 
og omtalte blant annet kirkelige begivenheter siden 100-årsjubi-
leet.  Ved dette årets jubileum skisseres igjen de lange linjer, og 
leseren gjøres kjent med en del av kirkens interiør og inventar.  
Dessuten gis det denne gangen et innblikk i kirkelivet de første 100 
år av kirkens historie, og et bilde av kirke- og menighetsliv de siste 
25 årene. Redaksjonskomiteen håper at vi dermed gir noen nye 
vinklinger på Bragernes kirkes historie og funksjon. 

De to først nevnte heftene er til-
gjengelig digitalt på www.brager-
neskirke.no 

Dette jubileumsheftet ligger i kir-
ken eller kan fås ved henvendelse 
til Bragernes menighetskontor.

Redaksjonskomiteen har bestått 
av Per Erik Brodal, Beate  Strømme 
Fevang, Kristin Fæhn og Eli-Sofie 
Thorne. De to sistnevnte har ført 
heftet i pennen. Billedmaterialet 
er hentet fra ulike kilder, og en del 
nye fotos er tatt av fotograf Devegg 
Ruud. Møller Graphics AS har stått 
for design.

Kristin Fæhn

Bildene er fra Høymessen med markering av 150 år siden kirkens 
vigslingsdag og presentasjon av jubileumsheftet.



Vår avtroppende prost har en 
lang og allsidig karriere bak seg. 
Men som ung var det aldeles ikke 
prest som stod høyest på ønske-
listen. 

- Jeg tenkte aldeles ikke i de baner.  
Å bli prest var ikke noe jeg tenkte 
på. Jeg kommer fra industrimiljøet i 
Tromsø, og med en oppvekst i Frikir-
ken. Likevel ble prestetjenesten veien 
jeg skulle gå, smiler Kjell Ivar Berger. 

Dette ble klart for han etter et år på 
Rønningen folkehøgskole.  Kjell Ivar 
begynte å studere teologi, og gikk 
ut av MF og Universitetet desember 
1979.  

Første prestestilling ble i Nidaros. Se-
nere ble han også prost samme sted. 

- Jeg rakk også noen år som rådgiver 
hos biskopen Nidaros, før jeg ble sok-
neprest i Strinda i Trondheim fram til 
2011. Da kom jeg til Mjøndalen som 
sokneprest, før ferden gikk videre som 
prost i Drammen fra høsten 2015.

Liturgisk gullgruve

Stillingen som prost i Drammen med 
tilknytning til Bragernes kirke og sta-
ben her, karakteriserer Kjell Ivar som 
både krevende og givende. 

- Bragernes menighet har en dedi-
kert stab som rommer mye raushet 
for hverandre, samtidig som vi er en 
dugnadsgjeng som kan ta et ekstra tak når det er nødvendig. 
Dette er jo et svært godt utgangspunkt, understreker pros-
ten med et smil. 

Kjell Ivar legger til at selvsagt har jo samarbeidet mellom 
stab og menighetsråd knirket noen ganger, men ikke mer 
enn det som er forventet i en menighet som har ansatte og 
tillitsvalgte med ambisjoner og vilje. Det faglige nivået er 
høyt og bør også være det i en frontmenighet i bispedømmet, 
forklarer han.

- Jeg tenker at miljøet her bør være til inspirasjon for hele 
Den norske kirke i årene som kommer. Liturgisk er Brager-
nes en gullgruve!

Krevende tid

Men stillingen som prost i Drammen har også vært kreven-
de. Kjell Ivar legger ikke skjul på det. Både sammenslåing 
og koronapandemi har til tider gjort arbeidsdagene og be-
kymringene har hopet seg opp. 

- Samtidig har det også skapt mange faglige utfordringer og 
kontakt med mange mennesker og miljøer som har gitt mye 
tilbake. Det mest interessante er ikke å styre en virksomhet 
fra kontor og telefon, men å møte mennesker i ulike livssi-

tuasjoner. Gudstjenester, dåp, vigsel 
og gravferd innebærer nærmøter som 
er det aller beste med hele preste-
tjenesten – uansett tittel og rang.

Framtidsplaner

Nå går han altså av med pensjon. Xx 
går avskjedsgudstjenesten av stabelen 
– i Bragernes kirke. Likevel har han 
lovet å bruke stemmen i Bragernes 
kantori inn mot «Messias» på første 
søndag i advent. Det blir fantastisk. 
Det er han sikker på.

- Etter nyttår skal jeg se litt på hvor 
mye vikartjeneste det kan være behov 
for. Så vil jeg, så lenge andre vil og jeg 
selv har lyst og kan, fortsatt være sty-
releder for Kirkens bymisjon, forteller 
Kjell Ivar – et verv som tydelig betyr 
mye for han. 

Familietid

- Mine planer videre sammen med 
min strålende Sol, er å være pensjo-
nist på heltid. I over 41 år har jeg hatt 
stillinger i Den norske kirke og er 
takknemlig for den tjenesten jeg har 
fått gjort. Nå skal jeg bare være prest 
og medmenneske, ektemann, far, svi-
gerfar og bestefar, smiler den avtrop-
pende prosten, som tydelig gleder seg 
til en ny tilværelse.

- Barnebarn er det gøyeste som fins, 
og de setter ord på stor teologi: Treå-

ringen Sander fikk låne Prostekorset og hang det om halsen. 
«Se! Jeg har fått låne bestefars nøkkel!»

Avskjedsgudstjenesten med prosten er søndag  
26. september kl. 17.00. Velkommen!

 

En tid for alt

Hva gjør prosten?
Prostens primære oppgave er å lede prestetjenesten 
innenfor et prosti. Det innebærer de fleste sider ved per-
sonaloppfølgingen, samt innvilge permisjoner, skaffe vi-
karer og sørge for intern opplæring og kompetansutvikling 
av presteskapet.

Prosten skal i samarbeid med Kirkevergen lokalt sørge for 
at det er et godt arbeidsmiljø i de ulike stabene og bidra til 
å løse eventuelle konflikter mellom arbeidsgrupper eller 
arbeidstakere.

Prosten er biskopens representant i Drammen kirke-
lige fellesråd. Han er også definert inn det som kalles 
 Biskopens ledergruppe, og prostene i hele bispedømmet 
samles ca. en gang pr. måned med biskopen og ledelsen 
ved Tunsberg bispedømmekontor. I tillegg forventes det at 
prosten som kirkeleder lokalt bidrar til å sette kirken på 
kartet!



Jubileumsbannere ved inngangen til kirken.

Sommeravslutning med guttekoret.

Sommerkonsert 
ved trio Dahl.

Så var det mulig å samles til konsert! Sommerkonsert 
med jentekor og ungdomskor.

Sommerkonsert med firehendig piano ved Kristin Fyrand 
Mikkelsen og Gunnar Flagstad.

Kirketjener Bent A. Møller 
forbereder til messe. Klokker Elin Skorød.

Også i år deltok jentekoret 
i kommunens digitale 
sending 17. mai.

Vibeke M. Schjelderup 
på en av de mange 
høymessene der hun har 
tatt seg av registrering av 
de som kommer.

NY CD INNSPILLING MED BRAGERNES  KIRKES 
UNGDOMSKOR
I november slippes ungdomskorets nye CD « Colours of christ-
mas». Den inneholder mye vakker julemusikk og vi kan nevne 
bla Julenatt, I will Light Candles this Christmas og Cradle Hymn 
av Kim Andrè Arnesen, den kjente Ding Dong, merrily on High og 
Carol of the Bells, Candlelight Carol av John Rutter mfl.

Innspillingen produseres og gis ut av det norske plateselskapet 
LAWO Classics. I tillegg til at den blir tilgjengelig som en fysisk 
CD, vil den også ligge på Spotify, iTunes, Amazon mfl.

Ungdomskoret begynte innspillingen av de 15 sangene i april 
2019. På grunn av coronapandemien, ble siste del av innspillin-
gen utsatt og denne våren ble de siste sangene ferdig innspilt. 
Jentene gjorde en imponerende innsats med avstandsregler og 
flittig bruk av antibac. Ungdomskoret har med seg Bogumila 
Nystedt og Amanda H. Horn, fiolin, Henninge Landaas, bratsj, 
Anne Stine Dahl, cello, Frode Berg, kontrabass, Ingrid Holmen, 
fløyte, Jan Bertelsen, obo, Odd Nilsen, trompet, Sunniva Rødland, 
harpe og Anders Eidsten Dahl, klaver og orgel. Som sangpedaog 
har Ingeborg Soot gjort en fantastisk innsats med stemmene til 
jentene. 

Denne innspillingen, med samarbeid mellom koret, produsent og 
profesjonelle musikere gir stor inspirasjon for korets medlemmer 
og hever nivået i korets videre arbeid. 

Hva har skjedd siden sist …



September
Onsdag 1. september
08.15 Morgenbønn

Torsdag 2. september
12.00 Middagsbønn

************************************ 
JUBILEUMSUKE – BRAGERNES KIRKE 
150 ÅR

Lørdag 4. september
11.00 Konfirmasjonsmesse. Menig-
hetens ansatte og frivillige.
14.30 Konfirmasjonsmesse. Menig-
hetens ansatte og frivillige.
Begge messer: Takkoffer til menig-
hetens konfirmantarbeid.  

Søndag 5. september 15. søndag i 
 Treenighet
11.00 Konfirmasjonsmesse. Menig-
hetens ansatte og frivillige. Takkoffer til 
menighetens konfirmantarbeid.

18.00 Messe med nyskrevet musikk av 
Herman Vogt. Urframføring. «Vinter-
blommer – fire dikt av Henrik Werge-
land». Bragernes Barokk: Daniel Sæth-
er, kontratenor, Caroline Eidsten Dahl, 
blokkfløyter, Anne Stine Dahl, cello og 
Anders Eidsten Dahl, orgel. Sokneprest 
Per Erik K. Brodal, liturg. Fri entré.

Mandag 6. september 
18.00 Åpning av jubileumsutstilling 
«Bragernes kirke gjennom 150 år». Ut-
stillingen er tilgjengelig til 26. septem-
ber i kirkens åpningstider. Fri entré.

Tirsdag 7. september
12.00 Hverdagsmesse

18.00 Innrøkningsmesse
18.30 Ørkenmesse inspirert av kop-
tisk-ortodoks liturgi. Nattverd, røkelse, 
lys og ikoner. Ansatte og frivillige i Den 
norske kirke.

Onsdag 8. september
08.15 Morgenbønn.

17.00 – 18.45 Åpen korøvelse med gut-
tekor og aspiranter
19.00 – 21.00 Åpen korøvelse med kan-
toriet.

Torsdag 9. september
12.00 Middagsbønn

17.00 – 18.00 Åpen korøvelse med jen-
teaspirantkoret
18.00 – 19.30 Åpen korøvelse med jen-
tekoret
19.30 – 21.00 Åpen korøvelse med ung-
domskoret

Fredag 10. september
18.00 Fortellerkveld. Stemningsfull 
vandring i kirkerommene, der vi møter 
fire fortellinger knyttet til Bragernes 
kirke. Fri entré. Påmelding på www.
bragerneskirke.no eller tlf.: 32 98 91 00.

Lørdag 11. september
Foredrag og orgelkonsert med pro-
fessor emeritus Harald Herresthal og 
kantor Jon Martin Høie. Publikum får 
høre musikk av komponister som har 
jobbet i eller vært tilknyttet Bragernes 
kirke de siste 150 årene. Fri entré.

Søndag 12. september 16. søndag i 
Treenighet
11.00 Jubileumshøymesse. Biskop Jan 
Otto Myrseth, menighetens kor, ansatte 
og frivillige. Ordfører Monica Myrvold 
Berg og andre representanter for 
Drammen kommune deltar. Takkoffer 
til egen menighet.

Kirkekaffe på kirkebakken etter mes-
sen. 
Etter kirkekaffen mottakelse hos ord-
føreren for inviterte gjester.

************************************

Tirsdag 14. september
12.00 Hverdagsmesse.

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

Onsdag 15. september
08.15 Morgenbønn

Torsdag 16. september
12.00 Middagsbønn

Lørdag 18. september
13.00 Musikkforedrag ved Torkil Baden 
«Berikelse med Bach-orgelet i guds-
tjenesten». Foredrag om Bachs frodige 
liv og musikk, orgelsolo ved Anders 
Eidsten Dahl og fellessang. Fri entré. 

Søndag 19. september 17. søndag i Tre-
enighet
11.00 Kantatehøymesse med Bach-kan-
tate nr. 22 og 23. Dåp. Ad Fontes’ kor, 
Oslo Barokkorkester, dirigent Terje 
Kvam, kapellan Margrete Schmidt Jo-
hansen, kantor Anders Eidsten Dahl og 
kirketjener Bent A. Møller. Takkoffer til 
Norges KFUK-KFUM Buskerud. 
Samarbeid med Ad Fontes – Akademi 
for musikk og liturgi. 
Eksempelforedrag ved dirigenten kl. 
10.15.

Tirsdag 21. september
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 22. september
08.15 Morgenbønn

Torsdag 23. september
12.00 Middagsbønn

Lørdag 25. september
13.00 Orgelhalvtime ved Terje Winge. 
Musikk av L. Vierne. Fri entré.

Søndag 26. søndag september 18. 
 søndag i Treenighet
11.00 Familiemesse. Høsttakkefest. Dåp. 
Utdeling av 4-års bok. Førsteklasses 
(6-åringer). Aspirantkorene deltar. Kapel-
lan Margrete Schmidt Johansen, kateket 
Sol Trogstad Vråle, diakon Edel Gervin, 
kantorer Jørn Fevang og Beate Strøm-
me Fevang, kirketjener Morten Løberg 
Strand. Takkoffer til Sjømanns kirken. 

«Høst i hagen» etter messen.

AKTIVITETSKALENDER
september – november 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 98 91 00.

Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i programmet, bl.a. pga. smittevernregler.
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.



17.00 Avskjedsgudstjeneste for prost 
Kjell Ivar Berger. Biskop Jan Otto Myhr-
seth, prost Kjell Ivar Berger, kantorer 
Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang.

Tirsdag 28. september
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 29. september Mikkelsmess
08.15 Morgenbønn

Torsdag 30. september
12.00 Middagsbønn

Oktober
Fredag 1. oktober
11.00-13.00 Formiddagstreff i storsalen.

Lørdag 2. oktober
13.00 Orgelhalvtime ved kirkemusikk-
studenter ved Norges musikkhøgskole. 
Fri entré.

Søndag 3. oktober. 19. søndag i 
Treenighet
11.00 Høymesse. Dåp. Vikarprest, kan-
tor Jon Martin Høie og kirketjener Bent 
A. Møller. Takkoffer til egen menighet.

Tirsdag 5. oktober
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 6. oktober
08.15 Morgenbønn

Torsdag 7. oktober 
12.00 Middagsbønn

Lørdag 9. oktober
13.00 Konsert «Maria Magdalena» 
omkranset av verker av Johann Sebas-
tian Bach. Sinikka Langeland, sang og 
kantele, Lars Anders Tomter, bratsj og 
Kåre Nordstoga, orgel. Fri entré. 

Søndag 10. oktober. 20. søndag i 
 Treenighet
11.00 Høymesse. Dåp. Vikarprest, kan-
tor Jørn Fevang og kirketjener Morten 
Løberg Strand. Takkoffer til «Veien ut».

Tirsdag 12. oktober
12.00 Hverdagsmesse

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

Onsdag 13. oktober
08.15 Morgenbønn

Torsdag 14. oktober
12.00 Middagsbønn

Søndag 17. oktober. 21. søndag i 
 Treenighet
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, Beate Strømme Fevang 
og kirketjener Bent A. Møller. Takkoffer 
til TV-aksjonen.

19.00 Forestillingen «Jenta uten hen-
der». Urfremføring. Bragernes kirkes 
guttekor, gruppe fra Fredrikstad dom-
kor, solister og skuespillere. Billetter 
selges i forkant og ved døren. Samar-
beid med Ad Fontes – Akademi for mu-
sikk og liturgi. 

Mandag 18. oktober
19.00 Drammen kirkeforum i Brager-
nes menighetshus. «Halvannet år med 
Covid-19: Hvilke valg har vi og hvilke 
tar vi?» Fri entré.

Tirsdag 19. oktober
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 20. oktober
08.15 Morgenbønn

Torsdag 21. oktober
12.00 Middagsbønn

Lørdag 23. oktober
13.00 Orgelhalvtime ved Jon Martin 
Høie. Musikk av J. S. Bach og F. An-
derssen. Fri entré.

Søndag 24. oktober 22. søndag i 
 Treenighet 
11.00 Familiemesse på FN-dagen. Dåp. 
Bragernes kirkes jentekor. Kapellan 
Margrete Schmidt Johansen, kantorer 
Beate Strømme Fevang og Jon Martin 
Høie, kirketjener Morten Løberg Strand. 
Takkoffer til menighetens  arbeid.

Tirsdag 26. oktober
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 27. oktober
08.15 Morgenbønn

Torsdag 28. oktober
12.00 Middagsbønn

Fredag 29. oktober
11.00-13.00 Formiddagstreff i storsa-
len.

Lørdag 30. oktober
13.00 Orgelkonsert ved prof. Martin 
Schmeding. Musikk av F. Mendelssohn 
Bartoldy, E. Grieg, R. Schumann, S. 
Karg-Elert og M. Reger. Fri entré.

Søndag 31. oktober. Bots- og bededag
11.00 Høymesse med allment skrifte-
mål. Kapellan Margrete Schmidt Jo-
hansen, kantor Anders Eidsten Dahl og 
kirketjener Bent A. Møller. Takkoffer til 
Kirkens SOS Buskerud.
12.30 Dåpsgudstjeneste.

November
Tirsdag 2. november
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 3. november
08.15 Morgenbønn

Torsdag 4. november
12.00 Middagsbønn

Lørdag 6. november
13.00 Orgelhalvtime ved Anders Eids-
ten Dahl. Musikk av J. S. Bach og K. 
Nystedt. Fri entré.

Søndag 7. november Allehelgensdag
11.00 Høymesse. Sokneprest Per Erik 
K. Brodal, kapellan Margrete Schmidt 
Johansen, kantorer Jørn Fevang og Jon 
Martin Høie, kirketjener Morten Løberg 
Strand. Takkoffer til menighetens dia-
konale arbeid.

19.00 Allehelgenskonsert med Bra-
gernes kirkes ungdomskor. Dirigent 
Beate Strømme Fevang, sangpedagog 
Ingeborg Soot. Klaver/orgel Jon Martin 
Høie. Fri entré. I samarbeid med Bus-
kerud Begravelsesbyrå.

Tirsdag 9. november
12.00 Hverdagsmesse

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

Onsdag 10. november
08.15 Morgenbønn

Torsdag 11. november
12.00 Middagsbønn

Lørdag 13. november
13.00 Orgelhalvtime ved Jostein Dale-
bø. Musikk av J. S. Bach, L. van Beet-
hoven og J. Brahms. Fri entré.

Søndag 14. november. 25. søndag i 
Treenighet 
11.00 Familiemesse. Dåp. Gruppe fra 
Bragernes kirkes guttekor. Sokne-
prest Per Erik K. Brodal, kantorer Jørn 
Fevang, Anders Eidsten Dahl og Jon 
Martin Høie, kirketjener Bent A. Møller. 
Takkoffer.

Tirsdag 16. november
12.00 Hverdagsmesse

19.00 Konsert i regi av Kirkens Bymi-
sjon med artistene Gunhild Bonden, 
Silje Nergaard, ELG (Øyvind Elgenes) og 
CAP. Fri entré.

Onsdag 17. november
08.15 Morgenbønn

Torsdag 18. november 
12.00 Middagsbønn

Lørdag 20. november
13.00 Orgelkonsert ved professor Matt-
hias Neumann. Musikk bl.a. av M. Du-
rufflé. Fri entré.



Søndag 21. november. Siste søndag i 
kirkeåret.
11.00 Høymesse «Missa Sancti Stepha-
ni». Bragernes kirkes solistensemble, 
messingblåsere og pauker, dirigent 
Terje Kvam, sokneprest Per Erik K. 
Brodal, kantor Jørn Fevang og kirketje-
ner Morten Løberg Strand. Takkoffer 
til Ad fontes – Akademi for musikk og 
liturgi. Samarbeid med Ad Fontes – 
Akademi for musikk og liturgi.

18.00 Drammen Konsertorkester (DKO) 
ønsker velkommen til en musikalsk 
søndagskveld, hvor fantastiske «Bil-
der fra en utstilling» av Modest Mus-
sorgsky er hovedverket. DKO fylte 30 år 
i 2020, men jubileumskonserten måtte 

utsettes. Nå er det endelig tid for fei-
ring! Billettsalg annonseres senere.

Tirsdag 23. november
12.00 Hverdagsmesse

18.00 Innrøkningsmesse
18.30 Ørkenmesse inspirert av kop-
tisk-ortodoks liturgi. Nattverd, røkelse, 
lys og ikoner. Ansatte og frivillige i Den 
norske kirke.

Onsdag 24. november
08.15 Morgenbønn

Torsdag 25. november
12.00 Middagsbønn

Lørdag 27. november
10.30–15.00 Menighetens advents-
marked

Søndag 28. november. 1. søndag i 
 Adventstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
Margrete Schmidt Johansen, vikaror-
ganist og kirketjener Bent A. Møller. 
Takkoffer til egen menighet.

Informasjon om Adventsfestivalen 
kommer senere.
Følg med på www.bragerneskirke.no, 
Facebook, Kirke-epost, oppslagstavler 
mv.

Tirsdag 30. november
12.00 Hverdagsmesse

Døpte
16.05.2021 Willem Ingebo Salvesen
23.05.2021 Adam Ri Trengereid
30.05.2021 Pernille Stenseth
30.05.2021 Cedric Fliflet Johannessen
12.06.2021 Elin Steinkjer
12.06.2021 Lucas Martens Dumont
12.06.2021 Petter Steinkjer Øyen
12.06.2021 Erik Steinkjer Øyen
12.06.2021 Mateo Kailer Solberg
12.06.2021 Ole Steinkjer Øyen
13.06.2021 Tomine Borge Skui
13.06.2021 Benjamin Helgevold Tjugum
20.06.2021 Theodor Sannes Reinert
20.06.2021 Olivia Merkesdal Grønli
20.06.2021 Atlas Antonsen Bjugn
20.06.2021 Georg Johannes Solhaug Getz
26.06.2021 Matilda Svorstøl Rybakiewicz
27.06.2021 Sanne Margrethe Monge

27.06.2021  Synne Hjemdal 
 Brekstad

04.07.2021 Vebjørn Kinnerud
11.07.2021  Kornelius Hansen 

Drange
11.07.2021  Arthur 

Westad-Bjugn
18.07.2021  Chloe  Tillerås- 

MacEachern
25.07.2021 Liam Søfteland
01.08.2021 Zelda Justad
01.08.2021 Solveig Holm Skarra
01.08.2021  Emma Louise Jones Styrmoe
08.08.2021  Erik Ravnsborg Nygård
08.08.2021 Luca Marie Fosnæs-Hilsen
15.08.2021 Thea Thomsen Sandseter

Vigde
12.06.2021 Hannah Thunes og Espen Forfang Paterson
19.06.2021 Randi Kristiansen og Steffen Johnsen
26.06.2021 Kornelia Louise Norli Wad Johannessen og Aleksander Holthe
02.07.2021 Veronica Våraker og Vebjørn Halaas Kristiansen
03.07.2021 Brianna Emilie Mäntinen og Thore-Morten Huseby Bryhn
07.08.2021 Kristin Austad og Henrik Østmoe Strand
07.08.2021 Monica Nicole Davidson og Jonas Flåøien
14.08.2021 Britt Karin Skotnes og John Arild Delsbekk
28.08.2021 Charlotte Nyhus og Martin Teien

Konfirmasjoner  
Bragernes kirke 2021 
Bragernes menighet er stolt over 
våre konfirmanter. I år ble det mu-
lig å velge om man ønsket å ha sin 
konfirmasjon helgen 8. og 9. mai, 
eller flytte tidspunkt for konfirma-
sjonen til høsten. 

10 konfirmanter ønsket å holde fast 
på sin dato i mai, og vi hadde gleden 
av å avholde 8 konfirmasjonsguds-
tjenester lørdag 08 mai, og 2 konfir-
masjoner 09 mai. 

Resten av vårt konfirmant kull vil 
ha sine konfirmasjoner helgen inn i 
Bragernes kirkes 150 års jubileum, 
4. og 5. september.  

Gudstjenestene lørdag 4. septem-
ber blir kl 11.00 og kl 14.30. 

Gudstjenesten søndag 5. septem-
ber, blir kl 11.00.  

Vi gleder oss over konfirmantene 
våre og er takknemlige for menig-
hetens forbønn for konfirmantene 
(og deres familier. 

På grunn av antallsbegrensninger 
oppfordres de som ønsker å gå på 
gudstjeneste denne dagen å kom-
me på kveldsmessen kl. 18.00 i 
Bragernes kirke den 5. september.

FAST GIVERTJENESTE OG ENKELTGAVER
Bragernes menighet har en givertjeneste. Å være med i givertjenesten innebærer at du 
gir et fast beløp regelmessig, f.eks. en gang i måneden. Beløpets størrelse og hvor ofte 
du ønsker å gi, bestemmer du selv.

Bragernes menighets givertjeneste har kontonummer 2220.14.83690. Husk å merke inn-
betalingen «Givertjeneste». Gaver på til sammen kr. 500,- eller mer kan gi skattefradrag. 
Ta kontakt for mer informasjon.

Du kan også gi din gave til Bragernes menighet via Vipps. Søk opp ”Bragernes menighet” 
eller bruk Vippsnr. 123 978 og velg hvilket område i menighetens arbeid du ønsker å gi en 
gave til. Både enkeltgaver og faste bidrag kan gis på konto eller Vipps.

Gjennom givertjenesten og enkeltgaver blir du en viktig bidragsyter til menighetens arbeid. 

Vi takker for ditt bidrag!         
Hilsen Bragernes menighetsråd



Barn, unge og trosopplæring
Utdeling av min 4-års bok og 6-årsbok
21. september er det samling for 4-åringer og 6-åringer og foreldre 
i kirken. Alle deltar også gudstjenesten og høsttakkefest 26.sep-
tember. Der blir «min kirkebok» delt ut.

Høst i hagen 
26.september inviteres alle til høst-
takkefest i kirken. Etter gudstjenesten 
møtes vi ute i kirkeparken. Der skal vi 
lære om det som gror der og vi skal 
være med å høste grønnsakene som 
vokser der. Samlingen er åpen for 
små og store «jordvenner». 

HalloVenn
31.oktober inviteres barn i skolealder til en alternativ Halloween 
feiring i Filadelfias lokaler. Vi har på morsomme kostymer og det 
er ulike aktiviteter for barna og utdeling av godteri. HalloVenn er 
et samarbeid mellom alle menighetene og frimenighetene i Dram-
men.

Kirkerottene kommer
Kirkerottene Vesle og Fredo kommer til Konnerud kirke 6.novem-
ber. Forestillingen passer for barn mellom 3 og 7 år. Velkommen!

MILK – Mini leder kurs
I september starter vi opp lederkurs for de som begynner i 10.klas-

se. Dette er et godt lederkurs med seks 
samlinger i løpet av året. Deltagerne 
jobber med både teori og praksis og får 
være med som ledere på aktiviteter for 
barn, unge og konfirmanter. 

Trosopplærings kalender
26.september – Høsttakkefest med 
4-års bok utdeling og Høst i hagen.

31.oktober - HalloVenn for 7-åringer

15.september - oppstart MILK

6.november - Kirkerotteteater

Faste samlinger
Babysang. Hver torsdag fra kl 11:00-11:30 møtes vi i på menighets-
huset. Samlingen inneholder sang, musikk og rytmer.

Kor
Babysang: Hver torsdag kl. 11 i menighetshuset, unntatt i skolens 
ferier. Kontaktperson: Diakon Edel Gervin 

Knøtteklubben: starter opp så snart smittesituasjonen tillater det.
Kontaktperson: Kateket Sol Trogstad Vråle 

Guttekorets aspiranter: For gutter i 2.og 3. klasse 
Onsdag 17.00 – 17.45 
Kontaktperson: Jørn Fevang

Guttekoret: Fra 4. klasse og oppover 
Onsdag 17.30 – 18.50 
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 

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 om du ønsker å melde 
deg som frivillig.

Kontakt
Ansvarlig for barn, unge og 
trosopplæring er kateket Sol Trogstad Vråle sv455@kirken.no 

Forestillingen Jenta uten hender i Bragernes 
 kirke 17. oktober kl. 19.00
Søndag 17. oktober kl. 19.00 er det duket for kir-
kespillet Jenta uten hender i Bragernes kirke. 
Forestillingen er laget av Marianne Hirsti og bygger 
på et eventyr av Brødrene Grimm.

Bragernes kirkes guttekor er med i forestillingen 
sammen med sangere fra Fredrikstad domkor, so-
lister, instrumentalister og forteller. Musikken er til 
dels verker fra musikkhistorien og dels nyskrevne 
deler av Martin Hirsti-Kvam.

Søndagen etter gjentas forestillingen i Fredrikstad 
domkirke. 

Det er spennende for vårt guttekor å få være med i 
en scenisk konsert. Dette er første gangen guttekoret 
deltar i en teaterproduksjon.



I dag går turen vår til Jørgen 
Moes gate. Denne gaten går 
fra Albums gate ved Bragernes 
kirke og fram til Rømers vei. 
På hjørnet av Albums gate og 
Jørgen Moes gate ligger Gyne-
kologklinikken. På den andre 
siden av gaten ligger St. Josefs 
hospital, og St. Laurentius ka-
tolske kirke, men de har adres-
se i henholdsvis Albums gate og 
Rømers vei.

 

Jørgen Moes gate ble 
bebygd på 1870 -tal-
let med hus i sveit-
serstil. Det er i dag 
bare tre hus som har 
adresse Jørgen Moes 
gate; nummer 4, 
nummer 6 og num-
mer 8. Jørgen Moes 
gate er en bred gate, 
men den er svært 
kort. Jeg synes nok 
at Jørgen Moe hadde 
fortjent å få en litt 
lengre gate oppkalt 
etter seg!

Jørgen Engebretsen Moe (1813-1882) var en av de 
mest kjente personene i sin samtid. Først og fremst 
fordi han var halvparten av duoen Asbjørnsen og Moe 
som samlet norske folkeeventyr og utgav dem.

Jørgen Moe vokste opp på Ringerike, studerte teologi 
på Universitet i Oslo og tok eksamen der i 1839. De før-
ste årene etter utdannelsen arbeidet han som lærer på 
Krigsskolen og som universitetsstipendiat i folkedikt-
ning. Han tok praktisk-teologisk eksamen i 1852, og 
begynte året etter som kapellan i Olberg kirke i hjem-
bygden Krøsherad, og i Sigdal og Eggedal. 

Til Drammen kom han i 1863 da han ble utnevnt til 
sokneprest i Bragernes. I Bragernes var han en svært 
populær prest. Så godt likt var han at et år broderte 
hans kvinnelige konfirmanter et møblement og gav 
det til ham. Dette møblementet gav hans familie til 

Drammens Museum, og det kan ses i Moe rommet der.                                                                                                                 
Jørgen Moe hadde mange interesser. Han var en 
fremragende lyriker, han var en dyktig rytter og han 
likte å gå på skøyter på Drammenselven nedenfor pre-
stegården. Det siste fikk han kritikk for. Noen av byens 
borgere synes det var upassende a en prest gikk på 
skøyter!

Jørgen Moe var sokneprest i Bragernes da den gamle 
kirken brant i 1866, og det fortelles at han måtte 
bæres ut av kirken der han lå foran alteret i bønn. 

Søndagen etter brannen holdt han gudstjeneste under 
åpen himmel, på Albumløkka der Kirkegata går i dag. 
Da holdt han en mektig tale som ble husket lenge.

Etter brannen ble det en stor strid om kirketårnet av 
gråstein som stod igjen, skulle rives eller ikke. Jørgen 
Moe ville det skulle bevares, men det praktiske livs 
menn var imot, og tårnet ble revet. Da saken var av-
gjort, lå det et dikt med tittelen «Bragernes kirketårn» 
på plassene til bystyrerepresentantene.    

Da den nye kirken skulle innvies, hadde Moe flyttet fra 
byen.   I 1871 forlot han Drammen og ble sokneprest i 
Vestre Aker. Der var han til han ble utnevnt til biskop 
i Kristiansand stift i 1875. Denne stillingen hadde han 
fram til han ble pensjonert i 1882.

Jørgen Moe brukte sine dikteriske evner både som for-
fatter og som prest. Han ha satt varige spor etter seg 
- både i Norges historie og i historien om vår by.

Kilder: Drammen byleksikon, Wikipedia, «Hvor Dram-
menselven iler» Harald Lyche og co, Drammen 1973

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

Av Berit Barre



ALBUMHAGEN
I sommer har menigheten dyrket 
grønnsaker i Albumhagen, hagen 
som ligger mellom menighetssen-
teret og Albumgården. Det er en 
vakker, grønn lunge midt i byen 
som er åpen for alle. Der har vi et 
lite drivhus og noen pallekarmer 
som vi dyrker i. Her har vi dyrket i 
flere år, men etter vi startet å dyr-
ke i kirkeparken har denne hagen 
blitt litt avglemt. Derfor var det fint å revitalisere 
den i år. I drivhuset er det flere typer agurk, squ-
ash og gresskar. Ta gjerne turen innom for en titt.

SPRÅKPRAKSIS 
I år har vi igjen et samarbeid med 
Introduksjonssenteret om språk-
praksis. På fredager jobber vi 
sammen i hagen, blir kjent med 
hverandre og øver på å snakke 
norsk sammen. Det er lettere å 
lære språk når man gjør en aktivitet 
sammen, og en fin måte å bli kjent 
på. Dette samarbeidet er vi så glade 
for, og vi håper det kan videreføres.

Har du baby? Kom på babysang!

Bragernes Babysang er et tilbud for barn under 
1 år, i følge med mor, far eller andre voksne. Vi 
samles i  Bragernes menighetshus på torsdager 
kl. 11. Det er ingen påmelding og det er gratis å 
delta. Dersom det kommer mange, deler vi i to 
puljer.

Babysang er en kort musikkstund med enkle 
sanger, bevegelser, rim og regler som barna har 
glede av. Det er også et møtested og et fellesskap 

Oppstart av formiddagstreff

med andre småbarnsfamilier. Sangene vi synger 
er korte og enkle, og læres fort utenat. 

Vi følger stort sett skoleruta, og har stengt i sko-
lens ferier.

Det er gratis parkering utenfor kirken under våre 
 arrangement. 

Vi starter opp 26.august. Følg med på face-
booksiden vår «Bragernes Babysang» for mer 
informasjon.

BABYSANG

Nå er det lenge siden vi har hatt formiddagstreff, 
så nå er det virkelig en glede å invitere til nye treff. 
Vi starter opp i oktober, og satser på tre samlin-
ger i høst: 1. oktober, 29. oktober og 3. desember. 

Vi byr på formiddagsmat og kaffe, tema/foredrag, 
sang, musikk og andakt. Det blir også god tid til 
prat rundt bordet. Velkommen til fellesskapet!



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

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

Et menighetseiet selskap 
med sosial profil

Kontakt oss på:  
tlf: 3289 0545 eller

kirkeliggravferdshjelp.no

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

Visuell  
kommunikasjon  
Møller  
Graphics AS 
 
Erik Børresens allé 31E, 
3015 Drammen 
Tlf. 975 38 735 
finnam@online.no 
 

Visuell  
kommunikasjon  
Møller  
Graphics AS 
 
Erik Børresens allé 31E, 
3015 Drammen 
Tlf. 975 38 735 
finnam@online.no 
 

Best på alt av trykksaker!

Prof. Smiths allé 50 • Postboks 4024 Gulskogen • 3005 Drammen
Tlf. 32  80 81 70 • E-post: post@trykk-service.no

Støtt våre annonsører - de støtter oss



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: Trykk-service 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

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

ANDRE AKTIVITETER
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: starter opp så snart smittesituasjonen tillater det.
 Kontaktperson: Kateket Sol Trogstad Vråle 

Guttekorets aspiranter: For gutter i 2.og 3. klasse 
Onsdag 17.00 – 17.45 

Kontaktperson: Jørn Fevang

Guttekoret: Fra 4. klasse og oppover 
Onsdag 17.30 – 18.50 

Kontaktperson: Jørn Fevang

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 

Arbeidsstuen: Hver tirsdag og torsdag kl. 10.30- 13.00 i menighetshuset. 
Håndarbeid og formiddagsmat. Gratis. 

Kontaktperson: Kirsten Motzfeldt



	
Jubileumsprogram 

	
		 	 	

JUBILEUMSUKEN	4.	–	12.	september:	
	

lørdag	4.	september	
kl.	11.00	og	14.	30	Konfirmasjonsmesser	
	

søndag	5.	september	
kl.	11.00		Konfirmasjonsmesse	
kl.	18.00	 Messe	med	nyskrevet	musikk	av			
	 	 Herman	Vogt.		Urfremføring.	
	 	 Vinterblommer	–	fire	dikt	av	Henrik				
	 	 Wergeland.	Bragernes	barokk.	 	
	

mandag	6.	september	
kl.	18.00	 Åpning	av	historisk	utstilling	og			
	 	 utstilling	av	kirketekstilene	
		 	 Utstillingen	vil	være	tilgjengelig	til		
	 	 26.	september	i	kirkens	åpningstider.	
	

tirsdag	7.	september	
kl.	12.00	 Hverdagsmesse	
kl.	18.00	 Innrøkningsmesse	
kl.	18.30	 Ørkenmesse	inspirert	av	koptisk-				
	 	 ortodoks	liturgi	
	

onsdag	8.	september	
kl.	08.15	 Morgenbønn	
kl.	17.00	–	18.45	Åpen	korøvelse	guttekor		
	 	 og	aspiranter	
kl.	19.00	–	21.00	Åpen	korøvelse	Kantoriet	

torsdag	9.	september	
kl.	12.00	 Middagsbønn	
kl.	17.00	–	18.00	Åpen	korøvelse	jenteaspirantkor	
kl.	18.00	–	19.30	Åpen	korøvelse	jentekor	
kl.	19.30	–	21.00	Åpen	korøvelse	ungdomskor	
	

fredag	10.	september	
kl.	18.00	 Fortellerkveld.	Stemningsfull	vandring	i			
	 	 kirkerommene,	der	vi	møter	fire				
	 	 fortellinger	knyttet	til	Bragernes	kirke.		
	 	 Påmelding	på	www.bragerneskirke.no		
	 	 eller	tlf.	32	98	91	00.		
	

lørdag	11.	september	
kl.	13.00	 Foredrag	og	orgelkonsert	med	musikk		
	 	 fra	Drammen	ved	professor	Harald		
	 	 Herresthal	og	kantor	Jon	Martin	Høie	
	

søndag	12.	september	
kl.	11.00		Jubileumshøymesse	
	 	 biskop	Jan	Otto	Myrseth,	menighetens		
	 	 kor,	ansatte	og	frivillige.		
	 	 Kirkekaffe	på	kirkebakken.	
		 	 Mottakelse	hos	ordføreren	for	inviterte		
	 	 gjester	etter	samlingen	på	kirkebakken.	

	

	

	
	

Alle	arrangementer	har	fri	entré.	Det	kan	komme	endringer	av	smittevernhensyn.	

Se	også	det	øvrige	programmet	for	Bragernes	kirke	og	åpningstider	for	Åpen	kirke	på	
www.bragerneskirke.no,	facebook	og	oppslag.	
	

www.bragerneskirke.no	

#bragerneskirke150år	

Jubileums-
program


