Bragernes Kirke-post
2. – 10. juni 2018
Lørdag 2. juni
11.30 Motorsykkelmesse. Prost K.I. Berger, kantor Jørn
Fevang, Håvard Svendsrud, trekkspill, Sunniva Fevang, sang
14 - 15 Meditativ time med Morten Golimo ved flygelet.
Enkel bevertning.
Søndag 3. juni 2. søndag i Treenighetstiden Joh 3, 26-30
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Per Erik K. Brodal og
kantor Jørn Fevang. Korgruppe. Søndagsskole.
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Motorsykkelmessen
2. juni kl. 11.30:
Håvard Svendsrud
spiller trekkspill
og

Sunniva Fevang
synger.

Kl.14-15 samme dag er det
Meditativ time med Morten Golimo.

Tirsdag 5. juni Skaperverkets dag – se høyre kolonne
12.00 Hverdagsmesse
18-20 Stille kveld. Tilrettelagt for stillhet, lystenning,
refleksjon og bønn. Avsluttes med kveldsbønn og nattverd
kl. 19.30.
Utstilling i kirken. Se høyre kolonne.
Onsdag 6. juni
08.15 Morgenbønn
Torsdag 7. juni
12.00 Middagsbønn
18.30 Sommerkonsert med Bragernes kirkes jentekor. Fri
entré. Se nederst.
Søndag 10. juni 3. søndag i Treenighetstiden Joh 1, 35-51
11.00 Friluftsmesse i kirkeparken. Dåp. Skaperverkets
dag. Kapellan Per Erik K. Brodal, kantor Jørn Fevang og
diakon Edel Gervin.
12.30 Vandring i Bragernesåsen med Sopp- og
nyttevekstforeningen og botaniker Tore Halvorsen.

Skaperverkets dag: Tirsdag 5. juni er
Skaperverkets dag og Verdens miljødag. Det
markeres med åpning av utstilling, se under.
Søndag 10. juni feirer vi med friluftsmesse i kirkeparken.
I menigheten vår er det en voksende grønn satsing på
urban dyrking og hagebruk. Vi arbeider også med å
utvikle hele parken til et godt og vakkert sted å være. Vi
oppfordrer alle til å se utstillingen, å delta på messen og
bli med på vandring i Bragernesåsen med Sopp- og
nyttevekstforeningen og botaniker Tore Halvorsen etter
messen.
Lokal kunstner stiller ut i kirken 5. – 19. juni

Jentekoret og dirigent Beate Strømme Fevang i en litt
yngre utgave. (høsten 2016)

I anledning «Skaperverkets dag» 5. juni og høymessen
med dette temaet søndag 10. juni, vil Sissel M. Enger
Moe stille ut noen av sine bilder i
kirken. Åpningstidene for å se
bildene, vil være de samme som for
«Åpen kirke». Fri entré.
Les mer om kunstneren og hennes
arbeid på www.sisselengermoe.no

Plakat *

Bragernes kirke-post utgis ukentlig og er gratis. Påmelding: post.drammen@kirken.no Kirken informerer også i
menighetsbladet Kirkeposten, på nettsiden www.bragerneskirke.no, på Facebook, oppslagstavler og i avisene.

