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Ansatte i prestegjeldet
Fungerende sokneprest i Konnerud Ole Morten Weydahl 32 98 92 87 ow386@kirken.no 
Sogneprest i Skoger Trond Sandhaug 32 98 92 82 ts675@kirken.no 
Organist, Konnerud Victor Riakhin  32 98 92 83  vr862@kirken.no
Organist, Skoger Anders Moe  am234@kirken.no
Diakon/menighetsforvalter  Beate Schmidt 32 98 92 85  bs798@kirken.no
Kateket Karin Vaskinn 32 98 92 88 kv298@kirken.no
Menighetspedagog Nina Fergestad 32 98 92 89 nf649@kirken.no
Trosopplærer Christine Krüger 32 98 92 03 ck255@kirken.no
Kirketjener Konnerud  Dagfinn Hodt 
Kirketjener Konnerud Per Arne Helgesen 458 40 572 ph542@kirken.no
Menighetens barnehage, Amicus  Tonje K. Hansen 32 98 91 70 th347@kirken.no

Konnerud menighetsråd, leder Helene Vian Bjerkestrand
Skoger menighetsråd, leder Bodil Steen Sofienlund

KONNERUD OG SKOGER MENIGHETER

Gudstjenestelisten finner du på side 8
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Forsidebilde: Jorun Bianca Munkerud utenfor Skoger kirke. Foto: Nina Fergestad.

Konfirmantåret 2021-2022
Konfirmantene velger mellom bo-hjemmeleir i au-
gust, villmarksleir i september eller høstleir i okto-
ber. Det er også mulig å være hjemme-konfirmant, 
for de som ikke kan reise på leir. I løpet av dagene 
på leir vil det være undervisning, lek, aktiviteter, 
opplevelser og underholdning – og mye gøy! Re-
sten av året blir det også undervisningssamling, det 
blir ulike aktiviteter – og konfirmantene deltar på 
gudstjenester.

Konfirmant med spesielle behov:
Har du en konfirmant med spesielle behov? Ta kon-
takt for en samtale, slik at vi sammen kan finne den 
beste løsningen for din konfirmant

Påmelding er åpen fra 1. juni:
https://minkirkeside.no/Drammen

Mer informasjon kommer på hjemmesidene og 
på Facebook:
Konnerud: www.konnerudkirke.no 
Skoger: www.skogerkirke.no 

Facebook:
Konfirmant i Konnerud og Skoger 2021/2022

Velkommen som konfirmant 2022

Ta kontakt på telefon 32 89 05 45
eller via vår hjemmeside

www.kirkeliggravferdshjelp.no

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VI HJELPER TIL MED: 

HENTING, DØDSANNONSE, 
PLANLEGGING AV SEREMONI, 

BLOMSTER, CATERING OG 
GRAVMINNER

Et menighetseiet selskap
med sosial profil

Konfirmasjonsdager 2022

Konnerud kirke      
Torsdag 26. mai (Kr. Himmelfart)   
Lørdag 28. mai 
Søndag 29. mai 

Skoger kirke
Søndag 12. juni

Har du spørsmål? 
Send en e-post til: kv298@kirken.no



Andakt

Tekst: Ivar Vik

Alle mennesker kommer før eller senere opp i valg-
situasjoner hvor det er vanskelig å velge rett. Vi øn-
sker å gjøre det rette, men det er så men ikke like lett 
bestandig. Om vi bare hadde visst i alle vanskelige 
valgsituasjoner hva som var Guds vilje, så hadde 
alt vært så mye lettere. Eller er kanskje alt som skjer 
Guds vilje? Langt derifra! Er det kanskje Guds vilje at 
du skal synde? Nei, aldeles ikke. 

Om du skal finne ut av Guds vilje i en bestemt situa-
sjon er det flere veier å gå. For det første er Bibelen 
en trygg og sikker veileder. Når du leser i Bibelen, 
får du et forråd av visdom og innsikt du kan øse av 
når du er i en valgsituasjon. De ti bud og Bergpreke-
nen er fyrlys som gjør valget lettere. Så kan du spørre 
deg selv: Hva ville Jesus ha gjort om han var i denne 
situasjonen?  Da blir noen alternative valg lettere å 
legge til side «for det ville Jesus i hvert fall ikke ha 
gjort». Så kan du lytte. Bare vær stille og lytt med 
bønn om visdom. 

I pinsa feirer vi at Den hellige ånd kom og fylte disi-
plene med kraft. Ja, ikke bare med overnaturlig kraft, 
men også med nådegaver. En nådegave er en over-
naturlig gave som er ment å hjelpe menigheten til 
å oppfylle kallet om å vinne verden til tro på Kris-
tus. Ved å trene opp ørene blir du til slutt i stand til 
å motta signaler fra Gud. Står du overfor store valg, 
så bruk mye tid i bønn. Søk andres råd og lytt til de-
res erfaring. Når du har tatt et valg så kjenn etter om 
du har fred for valget du har tatt. Guds fred er Guds 
sanksjon på at du er på rett vei. Husk at Guds vilje er 
alltid god. 
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Den oppleves ikke alltid god i øyeblikket, men den 
er alltid til ditt beste. Det er Satan som hvisker: «Har 
Gud virkelig sagt?» (1.Mos.3,1) De ordene er brukt 
for å unnskylde synd helt fra tidenes morgen. Det er 
ikke alltid at Guds vilje sammenfaller med min. Men 
du har alltid rett når jeg fører sak mot deg (Jer.12,1) 
Den vei du velger, kan du kalle den Jesus? Jesus sa 
nemlig om seg selv: Jeg er veien (Joh.14,6) Om du går 
på den veien, er du trygg.

Hva er Guds vilje?

Rød tiger/leopardmønstret kastrert hannkatt 
på 5 år savnet siden 3. mai. 

Chippet, uten halsbånd, uten hvitt i pelsen. 

Ser du en katt som ligner, 
ta bilde og send til 9588 5497.

Katten «Skippy» er savnet 
fra Konnerud
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Skoger gamle kirke
I Skoger og Konnerud menig-
heter er vi så heldige å ha 4 
flotte kirker. I en serie vi har 
kalt «Kirken min» vil vi møte 
ildsjeler for de forskjellige 
kirkene våre, en i hvert me-
nighetsblad dette året. Denne 
gangen skal vi til Skoger gam-
le kirke. Her møter vi Jorun Bi-
anca Munkerud.

Tekst og foto: Nina Fergestad

Skoger gamle kirke ligger vak-
kert til på Haneval i Skoger. 
Den har vært et samlingspunkt 
i bygda gjennom mange århun-
drer, og nettopp dette er en av 
de tingene som fascinerer Jorun 
Bianca. – Her har folk kommet 
til alle tider helt siden kristen-
dommens første tid i Norge, sier 
hun og ser opp på den vakre, 
hvite steinkirken som er Dram-
mens eldste bygning. – Jeg var 
ikke store jenta da jeg kjente 
at dette stedet var spesielt. Jeg 
kjente at det var noe her som jeg 
ble trukket til. Jeg har sittet her 
i timevis, som ungdom, og sett 
utover bygda og kirken.

Jorun Bianca er vokst opp i Sko-
ger, nærmere bestemt i Hagan i 
Mælen. Det meste av sitt voksne 
liv, har hun bodd på Konnerud, 
men planen er at familien skal 
flyttet til barndomshjemmet 
hennes etterhvert. – Og det gle-
der jeg meg til, sier Jorun. -Jeg 
elsker bygda mi!

Jorun fikk tidlig et forhold til 
Skoger gamle kirke. -Kirken 
var jo ikke mye i bruk da jeg 
var barn, forteller hun, - men 
jeg husker så godt at vi var på 
skolebesøk i kirken da jeg gikk 
på barneskolen på Skoger sko-
le. Jeg satt i kirkerommet og så 
opp de store vinduene. Da jeg 
kom hjem, skrev jeg ned det jeg 
hadde opplevd denne dagen og 
grunnet på hva disse vinduene 

Kirken min

Jorun Bianca Munkerud utenfor Skoger gamle kirke.

hadde sett av sorger og gleder 
opp gjennom århundrene. Jorun 
kikker opp fra kirkebenken i det 
kjølige kirkerommet. Sola skin-
ner inn gjennom de store vindu-
ene. – Jeg blir så fylt av ærefrykt 
når jeg sitter her i dag. Tenk 
hvordan livet var den gang da 
de bygde kirken for 800 år si-
den! 

-Da jeg var ung visste jeg jo in-
genting om pilegrimene som 
kom hit for nesten tusen år si-

den, men helt fra jeg var tenår-
ing har jeg kjent at dette stedet 
er spesielt. Det er vanskelig å 
definere nå hva jeg følte og hva 
som dro meg hit da, men det var 
en god følelse og en ro som jeg 
fikk. Det var så godt å være her, 
og jeg syklet ut og satt på knau-
sen overfor kirken i timevis, 
ofte sammen med venninna mi. 
Jeg opplever at det er en spesiell 
ro og atmosfære på dette stedet. 
Det er hellig her. 
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Jeg sitter ofte her ute fortsatt. 
Jeg ber mye til Gud for bygda 
mi her. Jeg ønsker at folk skal 
kjenne at de er elsket av Gud og 
at de kan finne ro hos han. 

Først for et par år siden ble jeg 
bevisst på pilegrimene som har 
vandret her i tidligere tider, og 
jeg tror bestemt at det samme 
som dro pilegrimene hit, var 
det som dro meg hit også. Jeg 
tror dette stedet er så velsignet 
av Gud. Pilegrimene kjente det 
samme, det er jeg sikker på. Og 
jeg kjenner at dette skal drive 
meg videre. Jeg gleder meg over 
at pilegrimene kommer tilbake 
og at mange tar til på vandrin-
gen og søkingen etter det hel-
lige også i våre dager. Jeg synes 
det er trist hvis dagens pilegri-
mer ikke får oppleve dette ste-
det som jo var et naturlig stop-
pested for pilegrimsvandrerne 
i middelalderen. Da gikk jo pi-
legrimsleden naturlig forbi her, 

og det er leit at det ikke har latt 
seg gjøre å få lagt den nasjonale 
pilegrimsleden innom kirken. 
Men heldigvis går pilegrimsle-
den inn i Mælen og videre mot 
Fjell. Da går den blant annet 
over vår eiendom, og jeg gleder 
meg til å bo der hvor pilegrime-
ne skal gå!

Jorun sitter på trappa til den 
gamle kirken. – Det er så vak-
kert her! sier hun. – Og det er 
så fint at det har kommet to 
flotte krakker hit som gave fra 
historielaget i forbindelse med 
800 års jubileet. Jubileumsda-
gen i august 2020 var en helt 
fantastisk dag! Jeg er så stolt av 
å komme fra et sted med en så 
vakker kirke. 

Jorun ved vinduet i Skoger gamle 
kirke. 

Dåp ved Skoger gamle kirke 16. juni 2020.

Det var helt soleklart hvor jeg 
skulle gifte meg. Det måtte bli 
i Skoger gamle kirke! 16. juni 
1990 sa jeg ja til min Ivar. Kvel-
den før bryllupet måtte jeg ut 
hit og bare være her. Ivar og jeg 
er fortsatt gift, og i fjor, nøyak-
tig på dagen 30 år etter at vi sa 
ja til hverandre i denne kirken, 
hadde vi dåp her for de to yng-
ste døtrene våre. Det var sok-
neprest Bernt Ramslie som viet 
oss, og det var så fint at han sa 
ja til å døpe barna våre nøyak-
tig 30 år etterpå. Det var en stor 
opplevelse å gifte seg her og en 
like stor opplevelse i fjor som-
mer å oppleve at jentene våre 
ble døpt her under trærne ute 
på kirkegården, avslutter Jorun 
Bianca.
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Utstillingskassene ved kirken

Utenfor Konnerud kirke er det flere utstillingskas-
ser. Går du forbi kirken er du velkommen til å ta en 
titt. Utstillingen varierer etter kirkens høytider og 
årstider. Frivillige i menigheten, noen ansatte i kir-
ken, og barn i Amicus barnehage, har laget utstil-
lingen så langt. Skolene og barnehagene har bidratt 
med engler rundt juleutstillingen, og norske flagg 
i mai. 

I sommer blir det nytt innhold i utstillingskassene!

Utekirke
Hver dag fra mandag til fredag kl 12-13 er det Utekir-
ke utenfor Konnerud kirke. Det er folk til stede ute på 
plassen foran kirken, så legg gjerne turen din forbi. Da 
vil du få et smil, noen hyggelige ord og tilbud om å sitte 
ned og ta en prat og kanskje få en kaffekopp. Vi har 
Åpen kirke samtidig, og du kan gå inn, sitte i stillhet 
eller tenne lys i lysgloben. Tirsdager er det mulighet for 
samtale med diakon hvis du skulle ønske det. 

Utekirke/Åpen kirke er stengt i juli. 
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Liv og røre i Amicus
Skolestarterne har spennende da-
ger i Amicus. Da snøen forsvant 
hadde de lyst til å sjekke om det 
fantes insekter som hadde våget 
seg ut i vårsola en dag denne 
uka. Vi tok med oss syltetøyglass 
og spader og gikk bort i dumpa 
på toppen av Gåserudbakken 
for å sjekke. Jammen meg fant vi 
ikke en maurtue i full sving, og 
vi klarte å finne (og fange) både 
edderkopper, mark og biller. 
Bare en humle klarte å unnslippe 
syltetøyglassets klamme fengsel 
og fikk lov til å suse videre i fred.

Da snøen meldte retrett, og stie-
ne ute i skogen begynte å bli far-
bare, var det stor gjensynsglede 
med husker, trær og tau i naturle-
keplassen et sted i Konnerudsko-
gen. Det var her vi ofte var under 
den første nedstengningen i fjor. 
Vi hadde med oss spikkekniver 
og hampetau og spikket oss noen 
flotte, store sverd som også kun-
ne brukes som vandrestaver på 
veien ned til barnehagen igjen. 

Geocaching er en form for digi-
tal skattejakt. Små og store bok-
ser er gjemt ute i terrenget og så 
gjelder det å finne disse skatte-
kistene ved hjelp av digitalt kart 
og noen små hint. Dette hadde vi 
lyst til å prøve, så vi satte kursen 
til Haukåstoppen hvor vi visste 
det befant seg en gjemt boks med 

«skatter» i. Veien opp til Haukås 
er et eventyr i seg selv med flag-
germushuler, heksehytter, bjør-
ner, elefanter og maurtuer som 
jevnlig blir angrepet av maurslu-
kere med klissete tunger. - Det er 
ihvertfall hva vi ser og tror!

Etter niste på toppen, fant vi hin-
tet «bak, under» og ved hjelp av 
det digitale kartet fant vi bok-
sen. Vi la igjen en hemmelig 
gjenstand, signerte og la boksen 
tilbake. Vi løp nedover alle bak-
kene mot barnehagen vår igjen. 

«Jeg likte aller best å lage sverd!», 
sier Aleksander. «Jeg vet ikke 
helt hvorfor, men det var gøy!»
«Jeg synes den lengste turen var 
morsomst, for det var gøy å finne 
den boksen!» sier Othilie «Det 

jeg liker aller best med våren, er 
at man kan sole seg og kanskje 
vasse litt i vannet!» ler hun.
«Skattejakta var kjempegøy! 
Eliah fant boksen! Men det tok 
kjempelang tid å gå..» sier Adri-
an
«Det som var gøyest» sier Eliah 
«var at det var en edderkopp i 
boksen! Den sov som en baby!»
«Jeg likte best at vi var sammen 
alle sammen i gruppa vår!» sier 
Eliah «Når våren kommer, kom-
mer påskeharen med påskeegg 
og det liker jeg så godt!»

«Denne uka er best, for jeg blir 
seks år i dag!» sier Ludvig Anton 
med et lurt smil.

Og det kan jo ingen være uenig i!

Ellen
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Mandag
Åpen kirke/utekirke
Konnerud kirke kl. 12-13.
(Ikke i skolens ferier).

Konnerud kirkes formiddagstreff
Underholdning, andakt, allsang, 
bevertning og utlodning.
Høstens treff: 20. sept., 18. okt., 
15. nov. og 6. des.

Turgruppe kl. 11.00
Mandagsdilten. Oppmøte ved 
Konnerud kirke. Ikke tur når det er for-
middagstreff.

Tirsdag
Åpen kirke/utekirke
Konnerud kirke kl. 12-13.
(Ikke i skolens ferier).

Babysang i Konnerud kirke
kl. 11.00-12.30
Facebook ‘Babysang i Konnerud kirke 2021’.

Chorisma
Blandet kor for voksne har øvelse 
i Konnerud kirke tirsdager kl. 19.00-21.30
Kontaktperson: Knut Johansen.

Onsdag
Åpen kirke/utekirke
Konnerud kirke kl. 12-13.
(Ikke i skolens ferier).

Turgruppe kl. 11.00: 
Den Glade Vandrer. Oppmøte ved 
Konnerud kirke. Ta med mat og drikke.

Skoger eldretreff, Sanitetshuset 
i Skoger
Musikk, allsang, bevertning og utlodning.
Høstens treff 28. sept, 27. okt., 24. nov.

Vi forholder oss til de smittevernregler som gjelder. 

Konnerud 

13.06 kl. 17:00 Friluftsgudstjeneste. Nattverd. 
 O. M. Weydahl og A. Moe
20.06 kl. 11:00 Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. 
 Nattverd. Dåp. Berit Basmo Kvidaland og V. Riakhin
04.07 kl. 11:00 Konnerud gamle kirke. Gudstjeneste. 
 Nattverd. Dåp. O. M. Weydahl og V. Riakhin
18.07 kl. 11:00 Konnerud gamle kirke. Gudstjeneste. 
 Nattverd. Dåp. T. Sandhaug og A. Moe 
01.08 kl. 11:00 Konnerud gamle kirke. Gudstjeneste. 
 Nattverd. Dåp. K. I. Berger 
15.08 kl. 11:00 Gudstjeneste. K. Vaskinn, V. Riakhin. 
 Konfirmantene deltar.
22.08 Se gudstjeneste under Skoger kirke 
29.08 kl. 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. V. Riakhin 
05.09 kl. 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. V. Riakhin
12.09 kl. 17:00 Fokus-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. 
 N. Fergestad, B. Schmidt og T. Martens 
19.09 kl. 11:00 Søndagsskolejubileum - Familiegudstjeneste. 

Nattverd. Dåp. Vikar og V. Riakhin
26.09 kl. 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. V. Riakhin

Skoger

13.06 kl. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. T. Sandhaug, 
 K. Vaskinn, C. Krüger og A. Moe
27.06 kl. 11:00 Skoger gamle kirke. Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. O. M. Weydahl og A. Moe
11.07 kl. 11:00 Skoger gamle kirke. Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. T. Sandhaug og A. Moe
25.07 kl. 11:00 Skoger gamle kirke. Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. K. I. Berger og A. Moe 
08.08 kl. 11:00 Skoger gamle kirke. Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. Vikar og A. Moe

Gudstjenester i Konnerud og Skoger

Arrangementer kan bli avlyst

22.08 kl. 11:00 Skoger gamle kirke. Økumenisk 
 gudstjeneste. C. Tjelle og A. Moe.
 Felleskirkelig pilegrimsvandring fra Skoger gamle 
 kirke til Fjell kirke. Vi starter med gudstjeneste 
 i Skoger gamle kirke kl 11.00. 
12.09 kl. 11:00 Skoger gamle kirke. Gudstjeneste. Nattverd. 

Dåp. T. Sandhaug og A. Moe. Konfirmantene deltar.
26.09 kl. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. T. Sandhaug, 
 K. Vaskinn og A. Moe 

Velkommen til omvisning i Skoger gamle kirke
Vi i Skoger menighetsråd er svært glade for igjen å kunne 
innby til omvisninger i Skoger gamle kirke. De siste par 
årene har vi ikke kunnet ha dette tilbudet, pga. pågående 
restaureringsarbeid med bl.a. kirketårnet. Kirken er som 
mange vet Drammens eldste bygg, og en liten perle med 
et vakkert og særegent interiør. Omvisningene vil bli 
fulgt av en konsert med enten Skogers nye organist An-
ders Moe eller Viktor Riakhin, evt. med gjester. Arrange-
mentene starter kl. 18.00 og varer til ca. 19.00.
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Lørdag og søndag
Gudstjenester 
i Skoger og Konnerud kirker.
Se oversikt

Torsdag
Åpen kirke/utekirke
Konnerud kirke kl. 12-13. (Ikke i skolens ferier).

Åpent kirketorg i Konnerud kirke 
Hver torsdag serveres det vafler og 
kaffe på kirketorget i Konnerud kirke.
Kirketorget er åpent fra 11-13 ut nov. 
Vel møtt!

Familiedag i Konnerud kirke 
Middag fra kl.16.15
Gøy med musikk:
1-3 år kl. 16.45
3-5 år kl. 17.15

Konnerud Kid Sing:
7-13 år kl. 17.00-18.15

Fredag
Åpen kirke/utekirke
Konnerud kirke kl. 12-13.
(Ikke i skolens ferier).

Kommer’U ungdomsklubb  
Følg oss på Facebook ‘Kommer’U?’
Oppstart 17. september.

Skoger Menighet ønsker velkommen til ulike tilbud 
på torsdagskveldene i kirken. Det starter opp til høs-
ten. Det vil bli kveldsgudstjenester, konserter, fortel-
lerstund, kvelder der du kan lytte til orgelmusikk og 
annen musikk og kvelder vi synger og øver på bl.a. ny 
liturgi, sanger og salmer.  Det vil skje noe hver torsdag i 
Skoger kirke kl 18.30 i september,  oktober og november. 

Programmet er ennå ikke ferdig, men torsdag 2.septem-
ber er det kveldsgudstjeneste og torsdag 16.september 
er det Menighetens årsmøte.

Mer vil du vil finne det i neste nummer av Menighets-
bladet og på menighetens Facebook-side.

TORSDAGSKVELDEN I SKOGER KIRKE 
HVER TORSDAG kl 18.30 

Håper vi ser deg!

Bodil Steen Sofienlund

Torsdagskvelden
i Skoger kirke

Velkommen til omvisning i Skoger gamle kirke

Skoger Menighetsråd ønsker å tilby sitt årlige sommer-
tilbud i år også. I år blir det på onsdager. Vi starter opp 
så snart smittevernreglene tillater det, og fortsetter hver 
uke frem til ut i august. Vi må selvfølgelig forholde oss 
til gjeldende Koronaregler, og det kan derfor bli endrin-
ger i planen.

Bussen kjører etter ruten du finner vedlagt, og vi pluk-
ker opp passasjerer underveis. På vei til kapellet stopper 
bussen på Steen gartneri/Skoger Hageland, og de som 
ønsker det kan kjøpe blomster der. Bussturen er gratis. 
Det er mulig å gi en gave til Åpent kapell i den flotte 
sparegrisen i kapellet.

Kirkeskyss, Skoger kapell
A
Kl. 10.00 Stillerud (ved returpunkt), Lerpeveien
Kl. 10.05 Fagerheim, over Fagerheimsletta
Kl. 10.07 Skoger stasjon
Kl. 10.10 Unelsrød
Kl. 10.15 Skoger kirke/Sten gård og gartneri

B
Kl. 10.30 Fjell (gul kiosk ved snuplass)
Kl. 10.40 Skoger kirke/Sten gård og gartneri

C
Kl. 11.00 Konnerudsenteret, parkeringsplass Meny (ved 
returpunkt)
Kl. 11.05 Svingen, Jarlsbergveien
Kl. 11.10 Sten gård og gartneri/Skoger kirke

Tilbaketur
Kl. 12.20 Skoger kirke, retning Fjell
Kl. 12.45 Skoger kirke, retning Østbygda
Kl. 13.00 Skoger kirke, retning Vestbygda/Konnerud

Kontaktperson: Turid Skatrud tlf. 98608033

Åpent kapell i Skoger

Hjertelig velkommen til en tidsreise fra 1200-tallet og 
fram til i dag. 

Datoene er: torsdag 10., 17. og 24. juni og 12., 19. og 
26.august

Halldis C. Sørby
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Kirketjenere i Konnerud kirke
Da Ivar Vik ble pensjonist rundt nyttår, ble kir-
ketjenerstillingen endret. Fra januar har Dagfinn 
Hodt vært kirketjener tre søndager i måneden.  
Per Arne Helgesen har tjeneste som kirketjener 
en søndag i måneden, og kirketjener og håndver-
ker de andre dagene.

Tekst: Karin Vaskinn

Per Arne Helgesen er 49 år, og født og oppvokst i 
Svelvik (eller Svælvik, som han sier). Det er også 
der han bor i dag. Han er gift, og har ei datter på 
23 år, og en sønn på 18 år. Per Arne  forteller at han 
kommer fra et småbruk, med jorder og tømmer.

Han trives best på hytta, sammen med storfamilien, 
og store deler av fritiden brukes til jakt og fiske. På 
spørsmålet om hva han jakter på, sier han: - Jeg jak-
ter på alt som rører seg. Han beroliger med å legge 
til at det hovedsakelig er elg han jakter på.

Hvorfor søkte du en stilling i kirken? – Jeg ønsket 
nye utfordringer, sier Per Arne, og forteller at han 
på en måte er tilbake til der det startet. – Jeg job-
bet som kirketjener i Nesbygda kirke fra konfirma-
sjonsalderen til jeg var 19 år.

Hva slags utdannelse har du? – Jeg har jobbet som 
tømrer de siste 15 årene, med fagbrev fra Våle i 
Vestfold. Før det jobbet jeg med lakkering av alu-
minium på Hydro Aluminium i Holmestrand.

Per Arne er kirketjener på Konnerud, i 40 % stilling, 
med tjeneste som kirketjener på gudstjenester én 
søndag i måneden. De øvrige 60 % er han håndver-
ker i Drammen kirkelige fellesråd.

Dagfinn Hodt har vært frivillig i Konnerud menig-
het i en årrekke, og har også vært i menighetsrådet 
og fellesrådet. Inntil nylig var han leder i Fellesrå-
det. Til daglig er han advokat. Fra nyttår er han kir-
ketjener på gudstjenester tre søndager i måneden.

Per Arne Helgesen.

Natteravning
Konnerud kirke er med i nærmiljøsamarbeidet sammen med Svensedammen skole med ansvar for natteravning på 
Konnerud. 

Natteravning er en samfunnsnyttig tjeneste som forebygger vold, hærverk og annen uro og er med å trygge vårt 
nærmiljø for alle som bor her. Natteravnene er frivillige voksne som bryr seg om barn og unge ved å være tilstede 
for dem som trenger det.

Konnerud kirke vil være «varmestue» for natteravningen, og vi trenger frivillige som kan være vert og frivillige som 
ønsker å være nattravn.

Er dette noe for deg ta kontakt med diakon Beate Schmidt bs798@kirken.no eller tlf 32989285.

Du kan også melde deg direkte på https://group.spond.com/XRMNC og her får du oversikt over alle 
datoer for natteravning.
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Søndagsskole – noe for ditt barn 
eller barnebarn?
Etter sommerferien begynner vi med søndagssko-
le i Konnerud Kirke igjen. Søndagsskolen vår fyl-
ler 100 år i år, og vi gleder oss over at vi kommer i 
gang igjen etter pausen vi har hatt. Søndagsskole 
er for barn fra 3 år og oppover. Vi håper mange 
vil komme til kirken med barna sine de sønda-
gene vi har søndagsskole, for vi tror det er viktig 
for barna å lære bibelfortellingene fra de er små, 
både fordi de gir livsmestring og kunnskap om 
kristen tro og praksis. Barna er med i starten av 
gudstjenesten for så å gå til et annet rom hvor de 
får høre bibelfortellinger, leke og gjøre aktiviteter 
mens gudstjenesten går sin gang, og en voksen 
må gjerne følge barnet. Søndagsskolen er også et 
sted å få venner som deler interessen for å lære 
om den kristne troen.

De siste årene har vi slitt litt med å få nok ledere 
til søndagsskolen, men nå er vi så heldige å ha 

seks flotte ledere som skal dele på å ha søndags-
skole 1-2 søndager i måneden. 

I september håper vi at vi skal ha lov til å ha en 
stor jubileumsgudstjeneste hvor vi skal feire søn-
dagsskolens 100-års jubileum, og da ønsker vi 
både tidligere og nåværende medlemmer vel-
kommen til festen.

Kjære leser av menighetsbladet

Vi håper du setter pris 
på bladet. Det koster 
en del både å lage og 
trykke menighetsbla-
det. Vi håper du vil 
gi en gave til menig-
hetsbladet – og på den 
måte støtte bladet øko-
nomisk. Vi er heldige 
som har mange frivil-
lige som bærer bladet 
rundt til postkassene 
på Konnerud og i Sko-
ger. Vi takker hjertelig 
for den gaven du gir.  

Hilsen redaksjonen

Kirketjener i Skoger
Fra nyttår har Grete Bergersen vært kirketjener i 25% 
stilling i Skoger kirke. Grete har lang fartstid fra kir-
kelige stillinger, både i Drammen og andre steder. 
Grete forteller at hun har utdannelse innen teologi, 
pedagogikk, drama og teater, og at hun for tiden 
arbeider med pilegrimsleden. Fra høsten vil Grete 
være å treffe i kirken på torsdager.

2. Kor 6
Jeg bønnhørte deg i rette tid
Og hjalp deg på frelsens dag.
Se nå er den rette tid,
nå er frelsens dag.

MISJONSPROSJEKTET-
VI BER FOR: 
• Thailand
• Barnas kirke
• Lovsangshjemmet
• Nådehjemmet
• Misjonærene: Familiene Skjerpe og Brandsæther.
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Besøkstjeneste
Besøkstjeneste i Konnerud og 
Skoger menigheter: Ønsker du 
besøk eller kjenner du noen som 
gjør det? Er du en mulig besøks-
venn? Besøk avtales vanligvis 
1-2 ganger i måneden, 1-2 timer 
pr. gang. Tjenesten er gratis. 

Hvem kan få besøk? Alle som 
ønsker det — i den grad det er 
kapasitet

Hvem kan bli besøksvenn? Alle 
som ønsker å gjøre noe hyggelig 
for andre mennesker. Besøksven-
ner har taushetsplikt og får til-
bud om opplæring/kurs og vei-
ledning.

Hva kan vi gjøre sammen? Sam-
tale om løst og fast, tro og liv. 
Drikke kaffe eller dele et Måltid. 
Lese aviser og bøker. Gå en tur

Besøksvenner skal ikke erstatte 
tjenester fra det offentlige. Utføre 
vaktmestertjenester i hjemmet. 
Ta imot gaver

Besøksvenner er først og fremst 
medmennesker som gir av sin tid 
og liker å lytte og skape kontakt. 
Flere ønsker av ulike grunner en 
besøksvenn i livet sitt. Det kan 
være pga sykdom, ensomhet/
isolasjon, lite nettverk eller an-
net.

Som besøksvenn er du en del av 
menighetens diakonale arbeid. 
Du vil få oppstartsamtale, tilbud 
om kurs (arrangeres årlig for 
hele Drammen), og tilbud om 
veiledning ved diakon. Det inn-
gås en gjensidig avtale mellom 
besøksvenn og den som får be-
søk. Forutsigbarhet gir trygghet 
begge veier. 

Velsignelse for Gylne øyeblikk
Må du aldri savne varmende ord på 
kjølige kvelder,
Fullmåne i mørke netter eller nedo-
verbakke på veien hjem. 

Kristina Reftel «Legender og velsig-
nelser» 

Vårt håp er at Konnerud og Sko-
ger menigheters besøkstjeneste 
kan være med å skape «gylne øy-
eblikk» for de som av ulike grun-
ner ønsker en besøksvenn i livet 
sitt, og for besøksvennene selv.

Er dette noe for deg?
Ta kontakt med diakon Beate 
Schmidt på e-post: bs798@kir-
ken.no eller tlf 32989285

En lyttende
medvandrer
Vi i Konnerud og Skoger menighet bryr oss om hvordan du 
har det.
 
Trenger du noen å snakke med, så ta kontakt med oss for sam-
tale med prest eller diakon.
  
Dersom du ønsker å motta nattverd, men ikke kan komme til 
kirken, kan du også ta kontakt med prest eller diakon.  

Vi har også frivillige i menigheten som kan komme på besøk el-
ler bli med en tur ut i frisk luft.  

Ta kontakt med diakon Beate Schmidt, 
bs798@kirken.no tlf: 32 98 92 85                  
             
           

Alfabetet
Av Norman Solberg

Tre ord i livets alfabet
som er de beste ord jeg vet!
Jesus, Gud og kjærlighet
 er det!

De navn meg fyller med behag
igjennom livet mitt hver dag!
Jesus, Gud og Kjærlighet
 Takk for det!

Men størst av alt er kjærligheten
som fører inn i evigheten!
Og der Guds engler synge skal
Om kjærlighet i Himmelhall!

O’ la det brenne i mitt hjerte
Ja, tenne livets lys og kjerte
Ordet som fra evighet
toner fram er kjærlighet
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Lørdag 11. september kl. 16.00 
er det konsert i Skoger kirke
«Møte» - Klassiske romantiske 
perler møter norsk folkemusikk. 
På denne konserten vil publi-
kum få høre kjente og mindre 
kjente ord og toner av komponis-
ter som E. Grieg og Geir Tveit. 
Brahms og Sibelius er også på 
programmet.

Eva-Marie Skjeldrum Toppe, 
hardingfele
Frøydis Fegran Kopperud, 
sang
Sigmund Skjeldrum Toppe, 
piano

Eva-Marie er fra gården Skjel-
drum i Skoger. Hun bor på 
Toppe utenfor Bergen, sammen 
med mann og fire barn.  Hun er 
utdannet musikkterapeut og er 
dyktig folkemusiker med har-
dingfele som hovedinstrument.  
Det er yngstemann Sigmund, 
som nå går på musikkhøgskolen 
i Oslo og spiller piano/flygel, 
som er med sammen med sin 

kjære Frøydis. 
Frøydis stude-
rer sang ved 
musikkhøgsko-
len. Sett av da-
toen!  Dette blir 
bra!  
 

Bodil Steen Sofienlund 
Eva Marie Skjeldrum.

Sigmund og Frøydis.

Fasteaksjonen 2021

Forandre. For andre.
Da den årlige innsamlingsaksjo-
nen med bøsser ble avlyst, måtte 
vi tenke nytt. Behovet for rent 
vann er viktigere enn noen gang 
– og for kr. 250,- kan vi være med 
å sikre rent vann til ett mennes-
ke resten av livet. Alternativet 
ble CHALLENGER – utfordrin-
ger…. Konfirmanter og staben i 
kirken og barnehagen har tatt ut-
fordringene på strak arm! 

For hvert delmål har konfirman-
ter og ansatte stilt opp: Første ut-
fordring var surprice smoothie, 

deretter vannbøtte med isvann 
over hodet, isspisekonkurranse, 
bading i Stordammen, TikTok-
dans, førstemann opp Pukerud-
linna, farge håret lilla – og ledel-
sen i kirken danser Macarena på 
torvet. (Se bilder på siste side).

Konfirmantene har også blitt 
sponset for søppelplukking 
rundt Konnerud kirke, og sam-
let inn 37, 26 kg søppel, og kon-
firmantene i Skoger har bidratt 
med kakespisekonkurranse og 
vannbæring. Mange unge men-

nesker andre steder i verden bru-
ker flere timer hver dag på å hen-
te vann. Vi har sett unge kvinner 
med tung vanndunk med 15-20 
liter – på hodet. Vi bar bøtter 
med ca 4 liter vann – og etter 5 
runder rundt Skoger kirke kjen-
tes det godt i armer og nakke. 
Vannbæringen endte i vannkrig! 

Innsatsen med vannbæringen – 
og alle andre utfordringer – var 
for en god sak!
Til sammen har vi fått inn 
kr. 41.000,-

Vipps valgfritt beløp til 2426 

SMS VANN til 2426 (250,-)

eller gi på konto 1594 22 87493

RENT VANN REDDER LIV. 
FORANDRE. FOR ANDRE. 

fasteaksjonen.no

FOR 785  
MILLIONER MENNESKER  

ER DETTE DRIKKEVANN
...TENK OM DU MÅTTE GI DET TIL DITT BARN?
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onsdager

Inst. Ove E. Thoresen AS

Alt elektrisk installasjons-
arbeid utføres fagmessig!

Kobbervikdalen 59, 3036 Drammen
Tlf. 32 88 90 10
www.sjok.no

Koldtbord fra kr 230,-
Snitter 5 stk kr 180,-

For varm mat og andre retter
se www.danvik.no

eller ring 32 26 76 16

Priser er pr. kuvert
(ta kontakt også for andre tilbud)

e-mail: catering@danvikfhs.no
www.danvik.no

Rimi Konnerud
7-22 (8-20)

Turkjøring og turproduksjon
for grupper i inn- og utland

Tlf.: 32 88 93 80 - Mobil: 918 27 888 
tore@autoreiser.no • www.autoreiser.no

Elektroentreprenør
Tlf. 32 21 84 00

Alle dager 07-23. 
Søndag 10-21

Tannlege
TOR BERGVAD

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

www.dinkiropraktor.no
GOD RYGG FOR GOD HELSE

Bernåsbakken 2,
3032 Drammen
tlf. 32 88 70 03

Vi har 
nye flotte lokaler

du kan leie til:

• Barnedåp
• Konfirmasjon
• Minnestund

Møter på dag- 
eller kveldstid

Maten bestiller du hos oss.

Tlf 32 88 87 00
firmapost@sorvangen.no

Best på alt av trykksaker!

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

Best på alt av trykksaker!

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

Tlf. 32 26 76 16
Vi bringer maten til deg!

Ønsker du å annonsere 
i menighetsbladet?

Kontakt Jan Olav Walding
tlf. 905 74 583

Åpent: 07.00 – 15.30  
Lørdager stengt.

Bernåsbakken 36. 
Mail: firmapost@konnerudror.no

Tlf. 32 88 90 90

Ønsker du å annonsere
i menighetsbladet?

Kontakt Jan Olav Walding
tlf. 905 74 583 Dr. Narveruds vei 24, 3024 Drammen

Tlf. 32 21 84 00
E-post: ellen@wilh-kolstad.no

«Vi leder strømmen»
Elektroinstallasjonsfirmaet Wilh. Kolstad AS ble etablert i 1920 og har vært 
familieeid og drevet siden da. Bedriften holder til på sentralt på Åssiden, og 
med mange servicebiler er montørene aldri langt unna kundene. Vi har tradi-
sjon for å levere små og store oppdrag i offentlig og privat sektor. Alt fra ny-
installasjon, rehabilitering, utvidelse, omgjøring og/eller vedlikehold av eksis-
terende anlegg. Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen til å ta kontakt.
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Konnerud

Døpte
Phillip Mendonca Thomasrud 
Fuhre
Harald Burud Christensen
Eva Førland
Josefine Lysgaard

Døde
Frank Mong
Gunstein Borge
Frank Otter Svorkmo Jensen
Kåre Olav Evensen
Leif Åsmund Klemetsen
Bjørg Johne

NESTE
MENIGHETSBLAD

Nr. 3 2021
 kommer i september

Frist for levering av stoff:
6. august

Nr. 4 2021
 kommer i desember

Frist for levering av stoff:
6. november

Terje Sandstrøm
Liv Alvhild Knutsen
Zrinko Vicevic
Kjell Arne Hytenget

Skoger

Døpte
Albert Nylund Tollehaug

Døde
Hans Petter Askegaard
Ingrid Johansen

Konfirmasjon 
Søndag 13. juni i Skoger kirke

Julian William Benjamin
Sara Beate Wagner
Lukas Mann Øiamo

Konfirmasjonsdager høsten 2021:
Skoger kirke, søndag 26. september
Konnerud kirke; lørdag 23., søndag 24. 
og lørdag 30. oktober.
Konfirmasjoner som skulle vært våren 2021, 
er utsatt til høsten 2021.

Flagging ved vielser
Hvis dere som skal gifte dere ønsker at flagget skal heises i 
forbindelse med vielsen, kan dere kontakte presten eller kirke-
kontoret (tlf 32 98 91 00), som kan videreformidle ønsket. Pris 
for flaggheising er kr. 500,-

Ønsker du å være med 
i fellesskapet som frivillig?
I Konnerud har vi mange forskjellige aktiviteter du kan bli 
med på, eller kanskje du har noe du ønsker å starte opp? 
Da ønsker vi å høre fra deg!  Ta kontakt med diakon Beate.
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Konfirmantenes innsats for Kirkens Nødhjelp: Kr. 41.000,-

Velkommen som konfirmant 2022
Påmelding: https://minkirkeside.no/Drammen

Informasjon; www.konnerudkirke.no www.skogerkirke.no 
Facebook: Konfirmant i Konnerud og Skoger 2021/2022


