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Gudstjenester
Konnerud kirke  
22.03 kl 11:00 Høymesse. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 

Beate Schmidt og Victor Riakhin. Lovsang
29.03 kl 11:00 Høymesse. Nattverd. Dåp. Knut Ole Hol og 

Victor Riakhin 
02.04 Skjærtorsdag, kl 19:00 Gudstjeneste. Høymesse. 

Nattverd. Trond Sandhaug og Edward Adrian 
 Rogers. Kveldsmat kl. 18.00
03.04 Langfredag, kl 11:00 Gudstjeneste. Trond Sandhaug 

og Edward Adrian Rogers 
05.04 Påskedag, kl 11:00 Høymesse. Nattverd. Dåp. Trond 
 Sandhaug og Edward Adrian Rogers 
12.04 kl 11:00 Høymesse. Nattverd. Dåp. Jahn Otto Bustad 

mo og Edward Adrian Rogers. Søndagsskole
19.04 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Familiegudstjeneste.  

Dåp. Trond Sandhaug, Nina Fergestad
26.04 kl 11:00 Samtalegudstjeneste. Trond Sandhaug, 
 Karin Vaskinn, Edward Adrian Rogers og 
	 konfirmanter.	Søndagsskole
03.05 kl 11:00 Høymesse. Nattverd. Dåp. Knut Ole Hol 

Beate Schmidt og Edward Adrian Rogers. Søndags-
skole

10.05 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. Knut Ole Hol 
Nina Fergestad og Edward Adrian Rogers 

14.05 Kr.Himmelfartsdag, kl 11:00. Høymesse. Nattverd. 
Trond Sandhaug og Victor Riakhin 

17.05 Konnerud gamle kirke, samling ved bautaen, 
 kl 09:30. Trond Sandhaug 
24.05	 kl	10:30	og	13:00	Konfirmasjonsgudstjeneste.	Trond	

Sandhaug, Karin Vaskinn og Edward Adrian Rogers 

Det kan komme endringer i gudstjenesteprogrammet. 
Se gudstjenesteannonsering i Drammens tidende. 

Skoger kirke
03.04 Langfredag, kl 11:00 Gudstjeneste. Høymesse. Knut 

Ole Hol og Victor Riakhin 
05.04 kl 11:00 Høytidsmesse. Nattverd. Dåp. 
 Knut Ole Hol og Victor Riakhin 
19.04 kl 11:00 Familiegudstjeneste.  Dåp. Knut Ole Hol, 
 Per Arne Edland og Victor Riakhin 
03.05 kl 13:00 Samtalegudstjeneste. Dåp. Knut Ole Hol, 
 Karin Vaskinn og Edward Adrian Rogers 
17.05 kl 08:20 Gudstjeneste. Knut Ole Hol og 
 Victor Riakhin

Aut. fotterapeut
Tone Haug Henriksen

Blichsgt. 1, 3044 Drammen
Tlf. 934 86 993

Steinsprut er noe skitt!
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Forsiden: Oppstandelsesbilde.
Malt av Wenche Yamamoto Bondevik



Andakt

Hvem kan redde påsken?
Av Tunsberg biskop Per Arne Dahl

I fjor foretok InFact en spørreundersøkelse for VG 
der over 1000 nordmenn svarte på spørsmål om 
påsken. I følge VG ville selv påskeharen ristet på ho-
det av resultatet. Nesten en tredjedel visste ikke hva 
som skjedde skjærtorsdag. En fjerdedel visste ikke 
hva som skjedde langfredag. Og hvem har hørt om 
Simon fra Kyrene som hjalp Jesus med å bære kor-
set? 26 prosent. VG spør derfor: Det kristne påske-
budskapet synes å være forsvunnet. Hvem kan 
redde påsken?

Det er mange og kraftfulle diskusjoner for tiden i 
kirke og samfunn. Men det er ganske stille rundt 
Jesus. Få eller ingen provoseres eller begeistres av 
ham. Det er lenge siden folkemengden hyllet ham 
og jublet «hosianna», og like lenge siden de ropte 
”Korsfest” og hånet ham i høymælt protest. Han 
verken hylles eller hånes, hedres eller skjelles ut, 
men blir heller ignorert og forsøkt tiet i hjel. Men-
nesker forteller meg at de har sans for kirkerommet, 
kirkegårdene og kirkens rituale, men er mindre opp-
tatt av Jesus som forbilde og enda mindre engasjert 
av Ham som verdens frelser. «Vi er ikke motstandere 
av ham», sa en engasjert kvinne, «men dere prest-
ene har gjort ham til en tannløs, museal skikkelse 
som ikke er egnet til å berike og berøre livene våre.» 
Spørreundersøkelser, som den i VG før påsken i fjor, 
viser i alle fall at kunnskapen om Jesusskikkelsen er 
laber. Mange forteller at deres påskefeiring i byen, 
på fjellet eller ved sjøen fungerer aldeles utmerket 
uten Jesus. 

Derfor denne ettertanken før påske. Kirken beskriv-
er Jesus som den eneste Gud med sårmerker, og i 
denne tiden før påske følger vi ham på vei mot Je-
rusalem. En mann med sår og seier, men alltid med 
blikket festet på de som har det vondt. Dette skal 
kirken snakke om i en kultur hvor Jesus er i ferd 

med å bli oversett og hvor vi som kirke er engasjert 
av	at	enda	flere	kan	komme	til	Guds	hus.	Derfor	ar-
rangerer også Tunsberg Bispedømme konferansen 
«Fullt hus» i Larvik 12. juni hvor temaet er: Hva kan 
vi	gjøre	for	at	flere	kommer	til	kirkens	gudstjenester?

Det fortelles at det aldri har vært så mange besøkende 
i Louvre for å se Mona Lisa som etter at bildet av 
henne ble stjålet. De kom altså for å se plassen der 
hun hadde prydet veggen i galleriet. Kanskje er det 
når hjelpen ikke er der, at vi for alvor etterspør den? 
Kanskje må det et fravær til for at vi skal oppleve 
savn? Det er i mørket vi spør etter lys. Derfor samlet 
Jesus sine disipler rett før påskens mørkeste dag i 
Jerusalem og sa til dem: «Jeg er kommet som lys til 
verden for at den som tror på meg, ikke skal bli i 
mørket». Jesus er mer opptatt av å redde oss enn å 
redde en høytid! Ja, dette er våre menigheters mål: 
at	flere	skal	oppleve	Jesus	som	lys	i	mørke	og	kirk-
en som et godt sted å være. Velkommen til påskens 
gudstjenester og velsignet påske!

Biskop Per Arne Dahl. Foto: Ulf Aanonsen.
Tunsberg bispedømme.
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Også i år vil kirkebussen  gjennom sommeren gå  til Skoger kirkegård for de som ønsker å komme 
seg  dit for å stelle graver.  Første gang bussen går er torsdag 21. mai. Bussen stopper ved gartneriet 
der	det	er	mulig	å	kjøpe	blomster.	I	Skoger	er	kapellet	åpnet	der	det	blir	servert	kaffe	og	vafler	i	til-
legg til prat med kjente. Følg med på annonse i avisen og neste menighetsblad for informasjon.

Kirkebussen
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Når klokkene ringer mot vår
Siden forrige artikkel har klokkene ringt fra sog-
nets kirker, så og si hver søndag, for å minne om 
at vi snart skal samles til gudstjeneste. Kirkeklok-
kene er også med på å ramme inn hele menneske-
livet. 

Tekst: Wenche Yamamoto Bondevik
Foto: Skogerkonfirmanter

Vi har hørt dem ringe i glede for barn som døpes og 
blir medlem av vår – og hele den verdensomspen-
nende	 kristne	 kirke.	 	 De	 ringer	 for	 konfirmantene	
som er på vei inn i ungdomstiden og om ikke så 
mange år skal inn i voksenlivet, som selvstendige 
medlemmer av samfunnet. Vi har hørt dem juble for 
to som  gifter seg og blir ett, og skal starte på resten 
av livsveien sammen, som en familie. Mange av dem 
får barn og derved et utvidet samfunnsansvar. Og vi 
har hørt dem sorgtungt kalle sammen til den siste av-
skjed, når velsignelsen lyder, og korset tegnes over 
den døde. Før de forlater kirken for siste gang. Kan-
skje har mange lagt merke til at når kisten bæres ut 
av kirken så lyder det bare enkeltslag fra den minste 
klokken. Disse slagene lyder helt til begravelsesbi-
len	er	ute	av	syne.	Dersom	begravelsen	finner	sted	i	
Skoger kirke, og den døde skal gravlegges på Skoger 
kirkegård kan vi høre disse slagene helt til gravføl-
get er framme ved graven. Etter jordpåkastelsen og 
velsignelsen ringer den store klokken tre ganger tre 
enkeltslag. På vei fra graven vil klokkene ringe, ikke 
kime,	samtidig	med	at	flaggene	heises	fra	halv	til	hel	
stang.

Nå nærmer vi oss påske med raske skritt – og selv 
om vi på Konnerud og i Skoger gjerne tar proklama-
sjonen ”Våren er kommet!” med en klype salt, (vi har 
jo	opplevd	at	det	har	snødd	på	konfirmasjonsguds-
tjenester i mai); så er det liten tvil: Våren er på vei! Vi 
hadde fastelavensgudstjenester allerede 18. februar, 
første mars er for lengst overstått, de første snøklok-

ker og perleblomster har dukket opp sammen med 
Erantis – og fra enkelte bed ryktes det om både kro-
kus	og	fioler.	Konfirmantene	er	rundt	med	fastebøs-
sene (innsamling for Kirkens Nødhjelp) – med andre 
ord, påsken er rett rundt hjørnet.

I løpet av påsken vil vi kunne høre kirkeklokkene i 
mange forskjellige kombinasjoner. 
På palmesøndag ringes det som vanlig til søndags-
gudstjeneste. I motsetning til hva mange tror regnes 
ikke palmesøndag som starten på påsken, men som 

Kirkeklokke i Skoger.

Utsikt fra kirketårnet i Skoger kirke 13. desember 2014.

Konfirmantene var en tur i tårnet, utstyrt med kamera.
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Konfirmantene var en tur i tårnet, utstyrt med kamera.

Bli med! På vei oppover.

Trappen i tårnet.

oppstarten til det som kalles ”Den stille uke”. Det vil 
si at mandag til onsdag regnes som vanlige arbeids-
dager, selv om det er skolefri. Skjærtorsdag regnes i 
de	fleste	land	som	arbeidsdag,	 i	beste	fall	som	halv	
arbeidsdag; mens vi i Norge fremdeles regner den 
som helligdag.

På langfredag, derimot, er det veldig mange lokale 
skikker. Svært mange bruker bare den lille klokka 
når de ringer inn til gudstjeneste, og da som regel 
som klemt (ett og ett slag med kort pause i mellom). 
Etter gudstjenesten er det enkelte kirker som ikke 
ringer med klokkene i det hele tatt, menigheten for-

later kirken i stillhet og ettertanke, mens man andre 
steder klemter som etter en begravelse. 

Påskehøytiden ringes inn påskeaften mellom kl. 
17.00 og 18.00; da vil man vekselvis ringe og kime. 
Og den samme ringingen gjentas før søndagens høy-
messe (tilsvarende julaften og første juledag).

FØRSTE PÅSKEDAG er imidlertid spesiell
Fra kirker hvor det har vært påskenattsgudstjeneste 
lyder de første klokkeslagene, gjerne 3 eller 3x3, rette 
etter midnatt; gjerne etterfulgt av menigheten som 
synger ”Påskemorgen slukker sorgen” eller en annen 
oppstandelsessalme fra kirketrappa.

Andre steder kaller kirkeklokkene inn til Ottesang al-
lerede kl 07.00 eller 08.00. Det som imidlertid er helt 
sikkert er at i timen mellom kl 10.00 og 11.00 jubles 
det fra alle kirketårn over hele landet: KRISTUS ER 
OPPSTANDEN! Og senere vil det samme lyde inne i 
kirken når presten roper ut over menigheten: ”Kris-
tus er oppstanden!” Og menigheten svarer ”Ja, han 
er sannelig oppstanden!”

Klokkene følger våre markeringer av Jesu liv – fra 
unnfangelsen (Mariabudskapsdag)  via fødsel til 
storslagen feiring og jubel på Palmesøndag videre til 
forfølgelse og arrestasjon på Skjærtorsdag, tortur og 
død på Langfredag og til den utrolige seieren da han 
sto opp fra dødsriket på Påskesøndag!

Og klokkene følger oss gjennom våre livsfaser, fra 
dåp	via	konfirmasjon	og	kanskje	bryllup.	Til	samlin-
ger også når livet synes grått og trist, gjennom tunge 
og vonde tider, - men også når vi samles til gudstje-
neste med takk og glede. Klokkene følger oss i møte 
med motgang; kanskje latterliggjøring, forfølgelse og 
ondskap. Og de lyder også på vei til vårt siste hvi-
lested. Ved vår grav skal det, som i alle kristnes be-
gravelser lyde ordene om å ”hvile til oppstandelsens 
morgen” da vi alle skal stå opp med Kristus!  

Riktig god påske alle sammen!



Medarbeiderfest
Tekst: Knut Ole Hol
Foto: Karin Vaskinn

Tirsdag 3. mars var det medarbeiderfest på Sanitetshuset. De som på en aller annen måte gjør en innsats i 
Skoger menighet var invitert til fest. Det ble en hyggelig kveld med god mat og kaker, prat, sang, litt under-
holdning	og	en	avslutning	i	kirken.	Som	takk	for	innsatsen	fikk	alle	en	rose	og	en	gullmedalje,	som	seg	hør	og	
bør i ski VM tider. I Skoger er alle vinnere! Vi er veldig takknemlige og glade for den gode gjengen vi har som 
frivillige	medarbeidere,	og	enda	er	det	plass	til	flere	som	vil	være	med.

Premieutdeling.

Kakebord.

Måltid.Langbord.

Quiz.Kake med symbolikk.
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Gamlekirkens venner
Skoger menighetsråd har tatt initiativ til å danne 
”Gamlekirkens venner”. Dette ble kunngjort i forbin-
delse med 200 års markeringen av Grunnloven, og 
gledelig mange meldte seg interessert.

På første samling viste Jakob Vik bilder fra grunn-
lovsfeiringen, og Sverre Hornkjøl holdt et foredrag 
om endringer/arbeid med kirken de siste 50 år. Det 
var et tankevekkende og interessant foredrag, spesi-
elt om utbedringene som ble gjort rundt årtusenskif-
tet. Selvsagt også krydret med tidligere tiders hen-
delser. Han pekte også nødvendige restaureringer 
framover.

Formålet med ”Gamlekirkens venner” er: Øke kjenn-
skap om historien til Skoger gamle kirke og være en 
pådriver for vern og utvikling av vår felles kultur-
skatt. Sentrale ”oppgaver” vil være:
•	 Bidra	aktivt		til	informasjon,	markedsføring	og	ut-

vikling av arrangementer, spesielt Olsokfeiring og 
konserter.

•	 Komme	med	innspill	til	Skoger	menighetsråd	om	
viktige tiltak på kirkens område

•	 Forvalte	årlig	driftstilskudd	gitt	til	”venneforenin-
gen” på årsmøtet i Skoger menighet.

•	 Forberede	800-	års	jubileum	i	2020!!
•	 Gjennomføre	 en	 årlig	 dugnad	 i	 samarbeid	 med	

kirkevergen.

Rundt tema vern, var det sterkt fokus på at klokke-
tårnet (rytter), som må skiftes for at det skal være 
mulig å få klokkene i gang. Dette arbeidet vil få høy 
prioritet.

Sverre Hornkjøl, Ingeborg Røed og Vibeke Kiær ut-
gjør gruppen som skal se på hvordan man kan jobbe 
videre med utbedringer (klokketårn) samt hvordan 
man kan organisere ”gamlekirkens venner”.

Vårstemning ved Skoger gamle kirke.
Foto: Tormod Lystrup.

Gi det videre

Har du noe du kan gi bort til barn i Drammen 
som trenger det?
Trenger du selv noe til dine barn?

Gi det videre Drammen
Rådhusgaten 18
3015 Drammen
Tlf: 41841212
e-post: gidetvidere@skbd.no
nettside: www.gidetvidere.com og 
www.bymisjon.no/drammen

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 samtale med prest eller diakon.    

 Vi har også frivillige i menigheten som kan komme 
på besøk eller bli med en tur ut i frisk luft.  Ta kon-
takt med diakon Beate Schmidt, schmidt@drammen.
kirken.no 
tlf. 32 98 92 85                  
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Konnerud menighets representanter 
i Thailand:

Tekst: Reidun Andersen Weberg

Jeg var på en reise sammen med ei gruppe fra 
Ravinalareiser, for å se misjonsprosjektene til Det 
Norske Misjonsselskap. Undertegnede har gledet 
seg til å komme spesielt til Mukdahan, nordøst i 
Thailand, hvor vi møtte Jeed og Olav Skjerpe med 
barna Jonas, Oskar og Sara.

Gruppa vår feiret gudstjeneste i Mukdahan. Før 
gudstjenesten var det Bibelundervisning, og selve 
gudstjenesten startet med lovsang. Det var enkel 
liturgi, og søndagsskoleopplegg for barna under 
prekenen. Denne søndagen var det pastor Sim 
som prekte, og det er også hun som har vært en 
av drivkreftene for å bygge kirken og menigheten 
her. “En drøm har blitt til virkelighet”

Olav og Jeed er, sammen med et team, i ledelsen 
for Lekmannsopplæringen i Mukdahan. Et spen-
nende prosjekt som mange unge nå har meldt seg 
til.

Da vi var på besøk var det ungdomsledersamling 
i senteret. En ekte glede og frimodighet preget 
denne gruppa. Framtidige medarbeider i kirken i 
Thailand. Det er mye å takke for!

Denne lille hilsenen med takk fra Jeed og Olav for 
forbønn både for familien men også for prosjektet.

Ekteparet Jeed og Olav Skjerpe med 
barna Jonas, Oskar og Sara. Til venstre 
i bildet står Reidun Andersen Weberg, 
misjonskonsulent for Det Norske Misjons-
selskap i Buskerud. Klipp gjerne ut bil-
det og plasser det på oppslagstavle eller 
kjøleskapsdøra – og ta dem med i daglig 
forbønn. Nærmere omtale og informasjon 
om misjonsprosjektet kommer i neste 
nummer av menighetsbladet.

Reisebrev fra Thailand

”Når det gjelder glass!”
Vi leverer alt innen energiglass,
interiørglass, rekkverk og speil.
 
TLF: 32 86 00 00
Epost: Post@christoffersen.no.
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En ekte helt?
Lørdag 7. mars kunne 10-åringer 
fra hele Drammen delta på tryl-
lekurs, og lære tryllekunster av 
en ekte tryllekunstner - en av 
Norges beste magikere Ruben 
Gazki.

Lørdag ettermiddag var alle vel-
kommen til trylleshow i kirken. 
RockeRuben, som han kaller seg, 
startet showet med å snakke om 
hvem som er en ekte helt. Han 
nevnte noen: Superhelter som 
Supermann, Militære/soldater, 
sanghelter som Justin Bieber, og 
hverdagshelter som sykepleiere, 
politi/brannmenn, ingeniører.

Ruben fortsatte med å fortelle 
om en bibelsk helt, David. Han 
var gjeteren som ble konge. Han 
gjorde	det	han	var	flink	 til;	kaste	
med slyngen - og vant over kjem-
pen Goliat.

Hverdagshelt Hva kan du gjøre? 
På spørsmål til barna om hvem 
som er ekte helter, kom det man-
ge gode svar; Vi kan hjelpe andre, 
være en venn, hjelpe de som blir 
mobbet.

På søndag ble gudstjenesten 
innledet med prosesjon - med 
sjonglering. Helt i slutten av 
gudstjenesten hadde Ruben et 
forrykende	flammeshow!	Vi gjen-
tar dette neste år samme helg!

Deltakere på tryllekurset øver til søndagens gudstjeneste.
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Ukeplan
Mandag
Knøtteklubben i Konnerud kirke
kl. 10.00 – 13.00. 
Kontaktperson: Nina Fergestad.
Følger skolens ferier

Babysang i Konnerud kirke
9. mars - 1. juni
Kontaktperson: Nina Fergestad.

Konnerud kirkes formiddagstreff
Hver 3. mandag i måneden.
Kontaktperson: Beate Schmidt.

Kirketråkken
Hver mandag kl. 20-21 møtes damer i 
alle aldre for en rask gå-tur og en god 
prat i nærområdet. Møt opp utenfor 
hovedinngangen til Konnerud kirke. 
Finn fram turklær og refleks-vest og 
bli med på tur!

Tirsdag
Morgenbønn
Staben inviterer til kort morgenbønn 
i Konnerud kirke kl. 09.00.-09.15.
Én tirsdag i måneden er det nattverd.

Minigospel
For barn fra 4 år og oppover.
Øvelser i Konnerud kirke 
kl. 17.00 til kl. 17.45. 
Middag fra kl. 16.30.

Etter skoletid i Konnerud kirke
Fritidsklubb for barn som går 
i 4. til 7. klasse.
Hver tirsdag rett etter skoletid 
kl. 13.30 til kl. 16.30.
med unntak av skolens ferier.
Kontaktperson: Nina Fergestad/
Ole Bjørn Roald, tlf. 900 23 910.

Chorisma
Blandet kor for voksne har øvelse i 
Konnerud kirke tirsdager kl. 19.00-21.30
Kontakt dirigenten:  Victor Riakhin, 
tlf. 32 98 92 83

Onsdag
Skoger eldretreff
En onsdag i måneden. Se notis under.
Kontaktperson: Beate Schmidt.

Tekst og turgruppe
Vi samles i Konnerud kirke kl. 19 på ons-
dager i like uker. Der leser vi søndagens 
tekst sammen. Så går vi en times tur og 
samtaler om den og andre ting vi har lyst 
til og har det sosialt og hyggelig.

Vi håper å se deg.

Kontaktpersoner: Prestene Knut Ole Hol 
og Trond Sandhaug

KoS tensing i Konnerud kirke
Øver annenhver onsdag kl. 19-21. 
Kontaktperson: 
Knut Ole Hol, tlf. 32 98 92 82,
hol@drammen.kirken.no

Bli med på tur etter 
kirkekaffen 
Avreise fra Konnerud kirke ca. 13.15. 

26. april: Tur til Hellashytta m. matpakke 
10. mai: Tur til Majordammen m. matpakke 
21. juni: Tur til Kjøsterudjuvet  m. matpakke
 (Værforbehold!)

Alle sørger for egen mat og drikke. Ta gjerne med en 
vedkubbe de dagene vi skal ha bål. 

Skoger eldretreff

Vi samles på Sanitetshuset hver 3.onsdag i måneden 
til sang og musikk, andakt, bevertning og utlodning kl 
1130-1330.

Treffene fremover er: 18.mars, 15.april, 20.mai.
Alle er hjertelig velkommen!

Åpent kirketorg
Hver	torsdag	serveres	det	vafler	og	kaffe	på	kirketorget	i	
Konnerud kirke. Her er det kafebord og stoler som fylles 
opp av hyggelige mennesker hver torsdag formiddag.

Kirketorget er åpent fra 11.13, unntatt helligdager og 
skolens sommerferie. Vel møtt!

Gave til menighetsbladet
Giro 2310.21.80623

Konnerud Kirkes 
Formiddagstreff

Vi møtes den 3.mandagen i måneden til sang, under-
holdning, andakt, bevertning og utlodning kl 11-1330.
Treffene framover er:
16.mars, 20.april, 18. mai og dagstur i juni.

Alle er hjertelig velkommen!
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Lørdag og søndag
Gudstjenester 
i Skoger og Konnerud kirker.
Se side 2.

Konnerud søndagsskole
22. mars, 12. april, 26. april, 
3. mai, 31. mai.

Torsdag
Åpen kirke i Konnerud kirke
På torsdager kl. 11.00 til 13.00 
inviteres alle som går forbi Konnerud 
kirke inn til vafler og kaffe.

Lovsang, Bønn og Fellesskap
Siste torsdag i måneden tom mai (unn-
tatt skolens ferier) kl. 1930-2130 er det 
lovsangskveld med kveldsmat. 
26. mars i Betel, Konnerud
23. april i Strømsø
28. mai i Konnerud kirke

Vel møtt til lovsang, bønn og kveldsmat 
i et hyggelig og inkluderende fellesskap!

Fredag
Kommer’U ungdomsklubb  
For de som går i 8. - 10. klasse og som 
bor i Skoger eller Konnerud.
Sted: Konnerud kirke.
Fredager kl. 19-23.

Sista gang før sommeren: 20. mars
Oppstart i september.

Sorg og Omsorg Drammen og omegn

Har du mistet en du er glad i?
Sorg og omsorg Drammen og omegn er en frittstående or-
ganisasjon som tilbyr sorggrupper og enkeltsamtaler. Vi har 
lang erfaring og vet at mange synes det er godt å komme 
sammen med andre i samme situasjon. Vi har samarbeid med 
Drammen kommune, sykehuset, humanetisk forbund og den 
norske kirke. 

Vi har ledig kapasitet i sorggrupper og du er velkommen 
til å ta kontakt!
Vi har kontor hos Frivilligsentralen på Landfalløya 78. Det 
er bare å ringe, så avtaler vi et møte.

Tlf. 32 26 70 50 eller send en Mail så kontakter vi deg. 
Mail: sorgogomsorg.drammen@hotmail.no

Lovsang, Bønn og 
Fellesskap
Denne våren holdes  lovsangskveldene  i menigheter 
rundt i Drammen, og vi håper at alle blir med oss og 
at fellesskapet vokser. Dersom du ønsker en sms-påmin-
nelse før disse kveldene, kan du sende en mail til diakon 
Beate på,  schmidt@drammen.kirken.no.
Vel møtt til lovsang, bønn og kveldsmat i et hyggelig og 
inkluderende fellesskap!

PREP kan hjelpe par til å ha større glede 
av forholdet og forbedre kommunikasjonen

På et PREP-kurs er det både humor og alvor. Det vil hand-
le om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, 
men aller mest om god kommunikasjon.

Målet	er	at	par	skal	lære	å	kjenne	igjen	hva	slags	konflik-
ter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å for-
bedre kommunikasjonen og til å løse problemer.

PREP stimulerer par til å ta opp viktige samtaleemner og 
behandle dem på en god måte. Studier viser at par som 
har gått på PREP-kurs har opptil 50% større sannsynlig-
het for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn 
par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen.

Egeninnsats er avgjørende for å få utbytte av et samlivs-
kurs. Det blir satt av tid til parvise samtaler og øvelser 
underveis i programmet. For å skjerme parenes privatliv 
er det ikke gruppearbeid. 

Kirketråkken

Hver mandag kl 20-21 møtes damer i alle aldre for en 
rask gå-tur og en god prat i nærområdet. Møt opp uten-
for hovedinngangen til kirken.
Finn	fram	turklær	og	refleksvest	og	bli	med	på	tur!

Konsert 26. mars i Konnerud kirke
26.03 kl.19.00 «Trio i stjerneklasse» Margrethe Fredheim (sopran) Uno Alexander Vesje (harpe) Victor Riakhin (orgel)
Entrè kr.100,-. Støttet av Drammen kommune
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Jeg håper orgelet vil berøre hjertene!
Tekst: Karin Vaskinn/
Odd Rune Helgeland

”Vi er veldig stolte av resultatet 
vi har oppnådd i Konnerud kirke, 
og vi håper instrumentet vil bli en 
kilde til inspirasjon for organis-
tene, og at det vil berøre hjertene 
til mange mennesker i årene som 
kommer”, skriver Frits Elshout, 
president av Flentrop Orgelbouw, 
i forbindelse med orgelinnvielsen. 
Søndag 1. februar var dagen me-
nigheten endelig kunne innvie og 
ta i bruk det nye orgelet. Ordfører 
Tore Opdal Hansen kom med en 
hilsen til menigheten under guds-
tjenesten.

Innvielse av nytt orgel
Det nye orgelet i Konnerud kirke 
ble innviet av biskop Per Arne 
Dahl, under en høytidelig guds-
tjeneste, og det var rundt 300 
mennesker som hadde tatt veien 

Rundt 300 deltok i invielsesgudstjenesten.

Orgelinnvielse i Konnerud kirke
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til kirken denne dagen. Biskopen minnet oss om at 
når ordene stopper opp, tar musikkens språk over. 
Prost Øystein Magelsen og kirkens stab og frivillige 
var medvirkende under gudstjenesten. I tillegg med-
virket solister og kor.

Feiring av nytt orgel
Etter gudstjenesten ble alle invitert til feiring av det 
nye orgelet under kirkekaffen, hvor det ble servert 
snitter	og	mange	flotte	kaker.

Kantor Edward A. Rogers ble takket for innsatsen. 
Han er den som over lengst tid har vært engasjert 
i det nye orgelet, helt fra da han kom til Konnerud 
som kantor for litt over 20 år siden. Da var det byg-
ging av den nye kirken som hadde prioritet, og det 

Inngangsprosesjon.Ordfører Tore Opdal Hansen.

Organist Edward Rogers takker Bjørn Boysen etter inn-
vielseskonserten.

gamle orgelet ble kjøpt fra Vestlandet som en midler-
tidig løsning. Rogers har fulgt alle ledd i prosessen 
fram mot at det nye orgelet nå har blitt en realitet.

Kantor Victor Riachin ble takket for stor innsats for 
orgelprosjektet og for sin innsats med å få det gamle, 
verneverdige orgelet til sitt nye hjem. I dag står dette 
orgelet på et museum i Nizjnij Tagil i Russland, ca 
400 mil fra Drammen. 15. januar var Riakhin der og 
spilte innvielseskonsert på vårt gamle orgel, som nå 
er blitt nyrestaurert.

Leder i orgelkomiteen, Finn Kristian Marthinsen, 
ble på vegne av orgelkomiteen takket for innsatsen. 

Det nye orgelet i Konnerud kirke.

Forts. neste side.
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Gi det videre
Har du noe du kan gi bort til barn 

i Drammen som trenger det?

Trenger du selv noe til dine barn?

Gi det videre Drammen
Rådhusgaten 18
3015 Drammen
Tlf: 41841212

E-post: gidetvidere@skbd.no

Nettsider:
www.gidetvidere.com 

og 
www.bymisjon.no/drammen

Ingvald Ludvigsens gt. 14, 3027 Drammen
Tlf: 977 89 251

www.fysio-komklinikken.no

Fysioterapeut Siv Høgvoll
Spesialist Klinisk Ortopedisk Medisin

Gi et medlemskap 
til konfirmasjon 
eller dåp!

Tanja Raknestangen 
Fagansvarlig medlem/forkjøpsrett 
E-post: forkjopsrett@nbbo.no • tlf: 32 21 15 14 

Unni Kihle 
Medlemskonsulent/forkjøpsrett  
E-post: forkjopsrett@nbbo.no • tlf: 32 21 15 69

Du kan melde inn konfirmanten eller dåpsbarnet i NBBO og gi dem en gave 
å glede seg over når det er gått noen år. Foruten en rekke rabatter på 
varer og tjenester, gir medlemskapet forkjøpsrett til brukte boliger 
i tilknyttede borettslag, samt i nye boligprosjekter. 

Medlemskapet koster kr. 300 og er deretter gratis 
frem til og med det året barna fyller 18. 

Mottaker får et 
andelsbevis i flott 

gaveomslag.

Forkjøpsrett til drømmeboligen!
Den største fordelen ved å være medlem av et boligbyggelag er at du får 
forkjøpsrett. Det betyr at du går foran andre i konkurransen om nye eller 
brukte boliger. Derfor er det lurt å melde seg inn tidlig. Meld deg inn på 
www.nbbo.no eller ring medlemsservice på telefon 32 21 15 00.

Konnerud
akupunkturklinikk

Jarlsbergsenteret

Merete Uv Nilsen
Tlf. 913 12 013

Frits Elshout og Bjørn Boysen.

Marthinsen sa etterpå at uten et 
stort økonomisk bidrag fra kom-
munen hadde ikke orgelprosjektet 
vært mulig. I tillegg har menighe-
ten bidratt med en betydelig an-
del, gjennom innsamlede midler.

Johan og Dagrun Slørdal ble tak-
ket for sin store gjestfrihet! De har 
gjennom de månedene orgelbyg-
gingen har pågått gitt husrom for 
både orgelbyggere og intonatører. 
Frits Elshout kalte ekteparet for 
engler uten vinger.

Innvielseskonsert
Innvielsesdagen ble avsluttet 
med innvielsekonsert ved profes-
sor Bjørn F. Boysen, menighetens 
konsulent i forbindelse med or-
gelprosjektet. 

Boysen innledet sin konsert med 
å fortelle at orgler er et instrument 
som er i stadig utvikling. Bach be-
gynte å skrive musikk for orgler 
med pedaler, på en tid det ennå 
ikke var vanlig. Men på grunn av 
Bachs musikk ble det etterspørsel 
etter slike orgler. Dette gjorde at 

orgelbyggere begynte å lage or-
gler med pedaler, og i dag er dette 
standardutstyr. Bygging av orgler 
forandrer seg over tid, og stedet 
hvor orgelet er bygget spiller også 
inn. Et orgel som bygges i dag, 
bør kunne brukes til å spille orgel-
musikk fra alle epoker.

Boysen tok publikum (rundt 100) 
med på en tidsreise i orgelmu-
sikk, og startet med musikk av Jo-
hann Sebastian Bach (1687-1750), 
og fortsatte med musikk av Felix 
Mendelssohn (1809-1847), Fran-
cois Couperin (1668-1733) og Ro-
bert Schumann (1810-1856), før 
han avsluttet med musikk av vår 
egen Egil Hovland (1924-2013), 
Toccata over ”Nu la oss takke 
Gud”.
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En stor takk!

Konnerud kirke har fått nytt or-
gel. Det er et vakkert og velklin-
gende instrument, som kommer 
til å glede mange, selv lenge et-
ter at vi som leser disse linjene 
ikke lever lenger.

Allikevel spør du kanskje: hva 
skal vi med et stort, dyrt og 
kanskje litt gammeldags instru-
ment i ”vår moderne tid”? 

Da er det fristende å sitere hva 
Abba-legenden Benny Anders-
son sa hos Skavlan i februar 
2015 - komponisten av popklas-
sikere som ”Dancing Queen”, 
”Mamma Mia” og ”Money Mo-
ney Money” sa da: 
  -Jeg hører nesten bare på Johan 
Sebastian Bach
  -Bach er en slags kontakt med 
Himmelen 
  -Han er en slags ”stedfortre-
dende Gud”

Og er det noe vi kan være sikre 
på, så er det at Bachs musikk vil 
høres ofte fra Konnerud kirkes 
nye orgel. 

På innvielsesdagen 1. februar 
ble mange hedret for sin innsats 
for	 nytt	 orgel.	Men	det	 er	 flere	
personer som fortjener en stor 
takk: 

Trond Martens, som er sivilarki-
tekt av yrke og fagmann på om-
rådet, er arkitekten bak mesani-
nen. I tillegg har han vært vår 
lokale konsulent i kontakt med 
Flentrop i den visuelle utfor-
mingen av orgelet. Dette arbei-
det har han gjort vederlagsfritt, 
og han har dermed spart menig-
heten for store summer. En stor 
takk til Trond Martens for alt 
arbeidet han har gjort i forbin-
delse med orgelbyggingen!

En stor takk går også til Åse 
Hope, som tok ansvaret for be-
vertningen i forbindelse med 
innvielsesfesten. Sammen med 
et team av frivillige sørget hun 
for at bordene ble dekket til 
fest, sørget for mat på bordet, 
organiserte kakebakere og tok 
ansvaret for oppryddingen et-
terpå.	På	den	måten	fikk	det	nye	
orgelet den festen det fortjente!

I tillegg vil vi rette en stor takk 
til kateket Karin Vaskinn som 
tok initiativ til og redigerte Fest-
skriftet til denne begivenheten. 
Hun sørget for en ekstra dimen-
sjon ved innvielsen, og skaffet 
oss en viktig dokumentasjon for 
ettertiden. I tillegg lagde hun 
den invitasjonen som ble sendt 
ut før innvielsen. Kvalitetsar-
beid som vi takker for!

Det er lett å glemme noen når 
man skal takke i ettertid. 
En stor takk til alle som har bi-
dratt med arbeid og pengegaver 
i forbindelse med orgelsaken!

Konnerud menighetsråd

Det nye orgelet på mesaninen (galleriet) i Konnerud kirke.
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I kriser er vann kritisk

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 22. – 24. mars

Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
av stabelen uken før palmesøndag, som i år er 22. 
- 24. mars. Vann og klima er tema for årets aksjon. 

Tekst: Kirkens Nødhjelp

I perioden 22. - 24. mars 2015 kommer igjen over 
40 000 bøssebærere fra alle landets menigheter til å 
gå fra dør til dør for å samle inn penger til Kirkens 
Nødhjelps arbeid. Dette formidable engasjementet 
over hele landet gjør aksjonen til Norges nest største 
dør-til-dør-aksjon.

På	vår	nye	klimaside	møter	du	flere	klimavitner	fra	
verden	rundt	og	finner	nyttig	informasjon	om	klima-
kampanjen og årets tema, vann og klima.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle 
inn penger til de som trenger det mest, og å forandre 
årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Ak-
sjonen har vært arrangert siden 1967. Pengene som 
samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele 
verden. Gjennom menighetene i Norge og partnere 
i sør jobber vi sammen for å bekjempe fattigdom og 
urettferdighet.

- Fasteaksjonen er menighetenes aksjon. Den viktig-
ste støtten Kirkens Nødhjelp har i vårt daglige ar-
beid, er det frivillige engasjementet i menighetene, 
sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens 
Nødhjelp.

Foto: Farim Fahid/Kirkens Nødhjelp.

- Vi i Kirkens Nødhjelp er svært takknemlige for den 
dugnadsånden og givergleden vi opplever i det nor-
ske folk. Et par timers innsats med bøsse på aksjons-
dagen, gir mange av verdens mest sårbare mennes-
ker muligheten til å jobbe seg ut av fattigdom, og 
muligheten til å reise seg i krig og katastrofer, sier 
Helland.

Eksempler på hva din støtte er verdt:
•	 200	kroner	kan	gi	ett	menneske	varig	 tilgang	til	

rent vann.
•	 400	kroner	gir	flomsikring	av	et	hus.
•	 1000	kroner	kan	gi	hygienepakker	til	fem	familier.	

I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spe-
sielt utsatt!

Foto: Farim Fahid/Kirkens Nødhjelp.
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Er det saker i kirken som engasjerer deg? Eller har 
du tanker om hva som skal til for at kirken skal fyl-
les av mennesker? Da bør du takke ja til å stille som 
kandidat til menighetsrådet! Vi trenger deg!

Aktuelle saker i kirken i 2016-2019:
•	 Kirkens	gudstjenesteliv,	økt	oppslutning	om	dåp	

og trosopplæring
•	 Skille	mellom	Staten	og	Den	norske	kirke
•	 Forbønn	eller	ekteskapsordning	for	likekjønnede
•	 Strategisk	rekruttering	til	kirkelige	stillinger

Hva gjør menighetsrådet?
I menighetsrådet er du 
med og legger til rette for 
at kirken er en viktig, syn-
lig og aktiv aktør i lokals-
samfunnet.

Aktuelle saker i 
menighetsrådet:
•	 Trosopplæring
•	 Tilrettelegging	av	
	 arbeid	 blant	 konfir-

manter og ungdom
•	 Gudstjenesteliv
•	 Diakoni
•	 Misjon
•	 Kulturarbeid	i	kirken

2310 21 80623

Konnerud og Skoger Menighetsblad
P.b. 9099, Konnerud
3006 Drammen

2310 21 80623

Gave til menighetsbladet

Vil du være med – eller lurer du på noe?
Ta kontakt med din lokale menighet! 
Mer	informasjon	finnes	også	på	www.kirkevalget.no	
og http://kirken.no/tunsberg 

Konnerud menighet
Kontaktperson: Trond Martens 930 84 351 / 
martenshjem@broadpark.no

Skoger menighet
Kontaktperson: Knut Ole Hol 32 98 92 82 / 
hol@drammen.kirken.no

En vinterdag utenfor Konnerud kirke.

Skoger kirke en vårdag.
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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

Åpent: 07.00 – 16.30  
Torsdag til 18.00. Lørdager stengt.

Bernåsbakken 36. 
Mail: firmapost@konnerudror.no

Tlf. 32 88 90 90

Koldtbord fra kr 190,-
Snitter 5 stk kr 140,-

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 i inn- og utland
eller turarrangement for grupper

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

Pettersvollen 3, 3032 Drammen
Tlf. 32 88 59 01 - Fax 32 88 59 31

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

Pakking & Sortering Makulering
Møtemat & Catering Montering
Plastpakking Gartner & Anlegg
Snekkerverksted Ved & Briketter
Masseutsendelser Jobbfrukt.no 

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG?

Tlf. 32 88 87 00 www.sorvangen.no

1968

Buskerud

Kollen
BEGRAVELSESBYRÅ

Konnerudsenteret

24t. 32 83 38 20

www.buskerudbegravelse.no
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Lucas August Kjeksrud Heegaard
Aleksandra Kullerud
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Adelèn  Schøyen Evjen
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Ida Lærum
Annabell Brurås Kaasa
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Vilde Hansen
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Aut. fotterapeut 
Jorunn Ødegaard og Ann Cecilie S. Kristensen

Jarlsbergsenteret. Tlf. 32 88 66 10

Toni Edwin Schwatlo
Sofie	Lund
Erik Landa Ericsson
Phillip Rosseland Kleppestø
Sophie Rosseland Kleppestø
Jonas Juven
Liam Alexander Helgerud
Cedrik Christoffersen Jørgensen
Anna Strand Nielsen

Vigde
Randi Veronica Nikolaisen og 
Birger Opstad

Døde
Tore Langebro
Thorstein Anders Hannevold
Randi Andresen
Erling Inge Haugen
Sverre Nagell
Caroline Bekkevold Olstad s død-
fødte barn
Gerd Hansen
Gunnar Arnesen
Randi Julie Moland
Karl Kristian Jakobsen
Ingeborg Skryseth
Anne Marie Thorsen
Einar Kristian Andersen
Torger Torgersen
Lars Voldhaug
Jan Hyllseth
Bjørnar Bråthen
Gudrun Amalie Fretheim

Konnerud fotpleiesalong

Opplever du urinlekkasjer?
Spør oss om råd.

Vi har gratis hjemkjøring 
av inkontinensprodukter, 
stomiutstyr, sondemat m.m. 
onsdager etter avtale. 

Konnerud apotek 
Pettersvollen 3

Tlf.: 32 26 24 00 - Faks: 32 26 24 01

Velkommen!

Åpent man-fre 9-18. Lørdag 10-15.



20

Nattcupen 2015
Natten mellom 14. og 15. februar var 262 konfirman-
ter fra Drammen og omegn samlet til Nattcupen. 
Tradisjonen strekker seg mer enn 30 år tilbake.

Tekst: Karin Vaskinn

Nytt av året var at innebandy var erstattet med vol-
leyball.	 Konfirmantene	 fra	 Konnerud/Skoger,	 Tan-
gen, Strømsø/Fjell, Strømsgodset, Åssiden, Frogner 
og Hurum kunne konkurrere i to volleyballklasser; 
blodslitklassen og tøffelklassen. Konnerud gikk av 
med seien i blodslitklassen. I tillegg til volleyball kon-
kurrerte	konfirmantene	også	i	fotball	og	håndball.

Adrian,	 en	 av	 Konnerudkonfirmantene,	 utmerket	

Årets pokaler. Nytt av året er vandrepokalen i tøffelklas-
sen i volleyball.

Adrian, utkledd som St. Bernhardshund, sørget for at 
Konnerud fikk pokalen for beste supporterlag.

Morgenstund... kl. 07.49 søndag morgen.

seg som beste supporter. Takket være hans innsats 
fikk	vi	også	pokal	for	beste	supporterlag.

Midt på natta var det kamppause med Globalt mar-
ked - solidaritetsmarked til inntekt til Fasteaksjonen. 
Det var salg av popcorn, Valentinshjerter, sauer, pla-
geånder m.m., og hele summen på rundt kr. 7000,- 
gikk til Fasteaksjonen.

Konfirmant 2016?
Konfirmant i Skoger menighet: Tirsdag 28. april 2015 kl. 18.00
Informasjonsmøte	og	innskriving	for	konfirmanter	og	foreldre	i	Skoger	kirke.	
Konfirmasjonsdag	er	søndag	12.	juni	kl.	11.00

Konfirmasjon i Konnerud menighet: Onsdag 22. april 2015 kl. 18.00
Informasjonsmøte	for	konfirmanter	og	foreldre	i	Konnerud	kirke.	
Mandag	27.	april	kl.	16.00	Innskriving	til	konfirmasjon	for	dem	med	etternavn	fra	A-J
Mandag	27.	april	kl.	17.00	Innskriving	til	konfirmasjon	for	dem	med	etternavn	fra	K-Å
Konfirmasjonsdager	er	søndag	22.	mai,	29.	mai,	5.	juni	og	12.	juni	kl.	10.30/13.00
Det	er	ikke	anledning	å	forhåndsbestille	konfirmasjonsdag,	men	kom	gjerne	med	ønsker	på	innskrivin-
gen, så prøver vi å innfri dem så godt vi kan.


