
 

Hva kan jeg snakke 

med prest eller  

diakon om? 

Hva er skriftemål? 

 

 

Jesus sier: 

«Kom til meg, alle dere som strever og  

bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere  

hvile.» 

Matteusevangeliet kapittel 11, vers 28 

Har du spørsmål eller ønsker samtale eller 

skriftemål? 

Ta kontakt! 

 

Bragernes menighet 

Kirkegt. 7 

3016 Drammen 

Sokneprest Lars Skagestad  tlf. 32 98 91 83 

    ls273@kirken.no 

Kapellan Per Erik K. Brodal tlf. 32 98 91 82 

    pb887@kirken.no 

Diakon Edel M. Gervin tlf. 32 98 91 84 

    eg538@kirken.no 

Prost  Kjell Ivar Berger  tlf. 32 98 91 13 

    kb953@kirken.no 

  

tlf. 32 98 91 00 

post.drammen@kirken.no 

www.bragerneskirke.no 

 

Du finner oss også på facebook! 

Samtale, 

skriftemål &  

sorggruppe 

07.06.18 PEKB 



Samtale med prest eller diakon 

Livet kan inneholde mye, og det kan være 
godt å ha noen å snakke med. Prester og  
diakoner i kirken møter mennesker i alle  
livsfaser og er åpne for å snakke om både de 
store og de mindre temaene. 
 
Vi ønsker å være tilgjengelige som  
samtalepartnere og medmennesker som kan 
lytte. Det du ønsker å snakke om kan handle 
om tro og tvil, men det kan også være andre 
ting som er viktig fir deg.  
 
Prester og diakoner har taushetsplikt, noe 
som innebærer at det ikke blir fortalt videre 
til andre 
 

Ta gjerne kontakt på forhånd, slik at vi kan 
finne et tidspunkt som passer. Det er som 
regel prest eller diakon tilgjengelig for samta-
le i åpen kirke i Bragernes kirke  
følgende tider: 
 tirsdager kl. 12.15—15.00 
 torsdager kl. 12.15—13.00 
 

Sorggrupper 
Sorg og omsorg, Drammen og omegn (der 
også Den norske kirke er med) arrangerer  
sorggrupper. Sorggrupper er samtalegrupper 
for mennesker som har mistet noen som sto 
dem nær. Dette er et gratis tilbud og ledes av 
frivillige som selv har opplevd tap. 
 
Ta kontakt med Drammen Frivilligsentral  
(tlf. 32 26 70 50) for mer informasjon om 
sorggrupper og påmelding. 
 

 

 
 
 
 

 
Kirkens SOS er landets største døgnåpne  
krisetjeneste på telefon og internett. Hos  
Kirkens SOS er det alltid noen som tar i mot 
samtaler—hver dag, både dag og natt. 
 
Kirkens SOS nås på tlf. 22 40 00 40 og på 
www.kirkens-sos.no. 
 

Skriftemål 
Den norske kirke har en egen ordning for 
skriftemål. Skriftemålet handler om å sette 
ord på de synder som plager samvittigheten 
og bekjenne dette for en prest, som så på 
vegne av Gud gir deg syndsforlatelsen.  
Skriftemålet kan (men må ikke) innledes med 
en samtale. Skriftemålet er en mulighet til å 
lette sin samvittighet og rense sin sjel.  
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