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Gudstjenester
Konnerud kirke  
13. mars  kl 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. Kjell A. Norum og 

Edward Rogers. Ruben Gazki tryller.
13. mars kl 17:00 Gudstjeneste. FOKUS. Nattverd. Trond Sand-

haug, Beate Schmidt og Edward Rogers. Siri Novak 
Jensen taler. 

 Middag kl. 16.00 Menighetens årsmøte før gudstjenes-
ten. 

20. mars kl 11:00 Palmesøndag Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. 
Dag Arne Roum og Victor Riakhin.

24. mars kl 18:00 Kveldsmåltid.Skjærtorsdag. 
 Kl. 19.00 Gudstjeneste. Nattverd. Trond Sandhaug 
 og Edward Rogers. 
25. mars kl 11:00 Langfredag Gudstjeneste. Trond Sandhaug 
 og Edward Rogers.
27. mars kl 11:00 Påskedag Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Dåp. 

Kjell A. Norum og Edward Rogers.
3. april kl 11:00 og kl 13:00 Gudstjeneste. Dåp. Trond Sand-

haug, Karin Vaskinn, Nina Fergestad, Per Arne Edland 
og Edward Rogers.

10. april  kl 17:00 Gudstjeneste. FOKUS. Nattverd. Dåp. Vikar og 
Edward Rogers. Søndagsskole.

17. april kl 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. Trond Sandhaug og 
Victor Riakhin.

24. april kl 11:00 Gudstjeneste. Tor Trydal og Edward Rogers 
1. mai  kl 11:00 Gudstjeneste. Dåp. Trond Sandhaug og 
 Edward Rogers.
8. mai  kl 17:00 FOKUS. Nattverd. Dåp. Dag Arne Roum, Beate 

Schmidt, og Edward Rogers. Runar Liodden taler.

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

15. mai kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 
og Edward Rogers.

17. mai kl 09:30 Gudstjeneste. Samling ved bautaen ved 
 Konnerud gamle kirke.Trond Sandhaug.

22. og 29. mai og 5. juni kl. 10:30 og 13 alle dagene; 
Konfirmasjonsgudstjenester

Skoger kirke
25. mars kl 11:00 Langfredag Gudstjeneste. Dag Arne Roum og 

Victor Riakhin.
27. mars kl 11:00 Påskedag Høytidsgudstjeneste. Nattverd. 

Dåp. Trond Sandhaug og Victor Riakhin.
10. april  kl 11:00 Gudstjeneste. Jan Otto Eek.
24. april kl 18:00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. Tor Try-

dal, Per Arne Edland.  
8. mai  kl 11:00 Gudstjeneste. Høymesse.  Dåp. Inger Lise 
 Myhre Guttormsen, Karin Vaskinn.
17. mai kl 08:20 Gudstjeneste. Dag Arne Roum.  

12. juni  kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste.

Aut. fotterapeut
Tone Haug Henriksen

Blichsgt. 1, 3044 Drammen
Tlf. 934 86 993
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Forsidebilde: Foto: Karin Vaskinn.

Forsidebilde:
Altertavlen i Skoger kirke. Foto: Karin Vaskinn. 

Der annen fotograf ikke er nevnt, er bildet tatt av 
Karinn Vaskinn.



Andakt

Det er fornuftig å tro at Gud fins

-Da jeg var 6 år sluttet jeg å tro på 
julenissen, og da jeg var 7 sluttet 
jeg å tro på Jesus, var det en som 
sa for en liten sund siden.
-Det var litt for dumt, sa han 
også.

Men det trenger ikke være slik.

Et kristent verdensbilde kan ko-
ble sammen flere fakta på en bed-
re måte enn naturvitenskapelig 
ateisme.

Hvordan kan man argumentere 
for at det er fornuftig å tro at Gud 
eksisterer? En god måte er ved å 
beskrive en konkret gudstro og 
sammenligne med den beste al-
ternative teorien som hevder at 
Gud ikke finnes. Den beste kon-
kurrenten til gudstro er en natur-
vitenskapelig basert ateisme som 
hevder at det eneste som finnes er 
det som naturvitenskapen sier at 
finnes i tid og rom. 

For å diskutere hvilket av disse 
to verdensbildene som er best, 
må man se hvem av dem som 
kan få flest fakta til å henge best 
sammen. Det verdensbildet som 
gjør det, er mest sannsynlig sant. 
Et kristent verdensbilde kan ko-
ble enda flere fakta på en bedre 
måte enn en slik ateisme, og jeg 

gir i det følgende eksempler på 
gode argumenter for Guds eksis-
tens. 

Uavhengig av alt. For det første 
er det slik at alle ting synes å være 
avhengig av noe annet for å ek-
sistere. Vi kommer fra foreldrene 
våre, for eksempel. Men alt kan 
ikke være avhengig av noe annet, 
for da ville ingenting begynt å 
eksistere. Det må altså finnes noe 
som ikke er avhengig av noe an-
net, men som kan eksistere uav-
hengig av alt annet. Det klassiske 
gudsbegrepet sier nettopp at Gud 
eksisterer i kraft av seg selv, mens 
det ikke finnes noe kjent fysisk 
som eksisterer i kraft av seg selv. 
Finnes det en slik Gud, kan det 
også forklare at andre ting finnes, 
men da som skapt av Gud.

For det andre finnes det gode ar-
gumenter fra både fysikk og filo-
sofi for at en rekke med fysiske 
hendelser ikke kan gå uendelig 
bakover i tid. Man kan aldri nå 
fram til et punkt som ligger uen-
delig langt borte, og tilsvarende 
kunne heller ikke historien be-
gynt for uendelig lenge siden og 
nådd fram til i dag. Den første 
årsak til det fysiske må derfor 
ha vært noe ikke-fysisk. Gud er 
den beste kandidaten til en ikke-
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fysisk årsak, og dermed den beste 
forklaringen på at universet be-
gynte å eksistere.

Fininnstilt. For det tredje er fysi-
kere flest enige om at universet er 
fininnstilt. Det betyr at en rekke 
verdier i universet er svært nøy-
aktig innstilt og at det ikke ville 
vært noe liv eller univers om ver-
diene bare var ørlite grann an-
nerledes. Skal man forklare dette 
uten å henvise til Gud, er den 
beste forklaringen at vårt uni-
vers er ett av en lang rekke med 
universer med forskjellige ver-
dier. Men i så fall må det finnes 
noe som frembringer mange nok 
universer med forskjellige na-
turlover og konstanter, og denne 
universfrembringeren må på sin 
side være fininnstilt. Et fininnstilt 
univers passer godt med en allvi-
tende og allmektig designer, og 
er ikke hva man ville forvente av 
tilfeldigheter.

Når man da til slutt veier ar-
gumentene for og mot og sam-
menligner de to verdensbildene, 
kommer gudstro, slik den her er 
forstått, ut som en mer sammen-
hengende teori enn naturviten-
skapsbasert ateisme.

Slik gudstro integrerer det vi-
tenskapen har å si, men svarer i 
tillegg på flere spørsmål. Mens 
naturvitenskapen sier hva og 
hvordan Gud skapte, sier kristen-
dommen også hvem som skapte 
og hvorfor. Fordi slik kristendom 
besvarer flere spørsmål er den 
mer sannsynlig sann. Derfor er 
det fornuftig å tro at Gud eksis-
terer.

Trond Sandhaug
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Dråpen i havet 

Du så kanskje artikkelen i VG som 
handlet om den hvite katten som 
hadde vært med familien under 
flukten fra Mosul i Irak til Tyrkia, 
og derfra i båten over til Lesvos, 
men som rev seg løs fra familien og 
rømte idet båten nådde land? Den 
ble etterlyst, og andre flyktninger 
bragte den med seg nordover i Eu-
ropa, opp til Trøndelag, hvor den 
ble gjenforent med familien. En 
liten solskinnshistorie i en ellers 
nokså dyster hverdag for hundre-
tusener på flukt i vår del av verden.

Tekst: Wenche Yamamoto Bondevik
Foto: Alexander Waitz og frivillige
i «Dråpen i havet»

I overgangen november/desember 
satt Alexander på Lesvos og kos-
te med den katten. De visste ikke 
mer om den enn at den ble jaget og 
«mobbet» av de andre kattene på 
øya, og hjelpearbeiderne som had-
de begynt å ta seg av den, begynte 
å spekulere på om den også var en 
«flyktning». Alexander var da en del 
av denne gruppa med i overkant av 
50 hjelpere.

På spørsmålet om hva det var som 
fikk ham til å dra nedover, svarer 
han at det var ønsket om å gjøre noe 
med all den nøden og elendigheten 
man leser om. Ved bare å se bilder 
på tv og lese på nettet så blir det 
så fjernt og uvirkelig. Det virker så 
håpløst! Vi vet at det ikke er noen 
kortsiktig løsning på disse proble-
mene, men noe er det mulig å gjøre; 
- jeg har erfaring i førstehjelp fra 

Alexander Waitz speider ut over havet.

Røde Kors, og ja – så dro jeg. Via net-
tet fikk jeg kontakt med ei gruppe 
som kaller seg «Dråpen i havet». Det 
var to frivillige som fungerte som 
koordinatorer på Lesvos, som hjalp 
meg med å finne et rimelig hotell og 
viste meg hvor jeg kunne kjøpe mat 
og drikkevann, og de ga råd og dåd 
i ulike situasjoner.

Dette er en verdensomspennende 
dugnad, fortsetter Alexander. Vi ble 
et eget samfunn som besto av frivil-
lige fra hele verden; fra ulike nasjo-
naliteteter, og fra alle slags religioner 
og livssyn. Frivillige fra alle slags yr-
ker og profesjoner hjalp til der hvor 
det trengtes mest; en israelsk lege, 
amerikanske paramedics, sykeplei-
ere og hjelpepleiere. Alle  jobbet fra 
et par dager og til uker og måneder. 
I tillegg til å ta seg av flyktningene 
var de flinke til å følge opp at oss 
andre frivillige. Vi kunne jo også bli 
syke, og det er jo klart at det er en på-
kjenning å stå til knes i menneskelig 
lidelse. Det var en menneskerettsad-
vokat fra Brasil som oppholdt seg 
der en lang periode, som var til hjelp 
for svært mange. Jeg husker også 
godt noen grekere som kokte suppe 
og delte ut (midlene til de råvarene 
var donasjoner fra andre frivillige). 
Det var en gjeng som kalte seg «The 
Dirty Girls», som samlet inn de våte 
og skitne klærne som flyktningene 

hadde på seg da de kom i land. De 
leverte dem til vask, for så å sende 
dem tilbake til kleslageret, klare for 
neste gruppe.

Jeg synes også det er viktig å få fram 
at også muslimer fra hele verden var 
blant hjelperne. De blir så lett gjort 
til syndebukker for alt som er galt, i 
Midtøsten, såvel som i internasjonal 
terror, men her var de en godt inte-
grert del av fellesskapet.

-Hvordan ble arbeidsoppgavene fordelt 
dere frivillige imellom?
Det er ingen av de store internasjo-
nale organisasjonene som opererer 
her, så vi måtte finne ut hvor hjelpen 
trengs mest til enhver tid. Alt an-
net gjøres også av de frivillige som 
kommer ned – så vi betalte for våre 
egne hotellrom, for mat og for alle 
vannflaskene. Og det var også vi fri-
villige som kjøpte inn den maten og 
de vannflaskene som ble delt ut til 
flyktningene.  I tillegg hadde mange 
av de frivillige som kom med seg 
klær -  som vi delte ut til dem som 
kom våte og kalde i land fra båtene.

Men det er klart vi savnet å ha de 
store organisasjonene, som Røde 
Kors og «Leger uten grensen» til ste-
de med organisering og akutt hjelp. 
FN har satt opp et stort telt nede på 
stranda, og av og til kommer det 

- Ingen kan redde alle, men alle kan redde noen
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«Når det gjelder glass!»
Vi leverer alt innen energiglass,
interiørglass, rekkverk og speil.
 
TLF: 32 86 00 00
Epost: Post@christoffersen.no.

kjørende en bil med logo på døra – 
uten at det skjer noe mer. Innimel-
lom kom det også en ambulanse 
som noen leide fra Røde Kors.

- Hva gjorde mest inntrykk på deg mens 
du var der?
Det var egentlig to ting. Det ene 
var den følelsen det var å være på 
stranda, vasse uti vannet, hjelpe folk 
ut av båtene og opp på stranda – og 
se reaksjonene deres da de skjønte 
at de var kommet fram. Jeg var sånn 
sett heldig som slapp å fiske døde 
personer opp av vannet, men jeg 
opplevde veldig ofte at folk, - som 
hadde vært sterke og klart en lang 
farefull flukt fra hjemlandet og fram 
til  Tyrkia (hvor de tilbrakte flere da-
ger og netter på stranda) før en fa-
refull overfart i en liten gummibåt i 
urolig sjø på natta – kollapse da de 
endelig kom fram og det gikk opp 
for dem at de var trygge.

Det andre, som kanskje gjorde like 
stort inntrykk, var å sitte der og 
prate med dem, høre historiene de-

res – om det livet de hadde levd i 
hjemlandet, om flukten og om alle 
farene og smertene de hadde opp-
levd underveis. Det var flest syrere, 
men også afghanere og irakere – ja 
til og med afrikanere, som kom langs 
denne ruta. De fleste syrerne som 
kom snakket veldig godt engelsk, og 
etter hvert som vi snakket sammen, 
ble det veldig klart for meg hvor 
uutholdelig situasjonen deres hadde 

vært - når ikke bare deres eget hjem, 
men hele nabolaget lå utbombet og 
ubeboelig; og forretninger, fabrikker, 
skoler, sykehus og andre institusjo-
ner og arbeidsplasser var totalt ra-
sert. Det var ikke noe sted å bo, ikke 
noe sted å arbeide, ikke noe mat å få 
kjøpt – og dermed ikke noe å spise.

- Du har tidligere fortalt meg at du opp-
levde å bli både sint og opprørt der nede. 
Kan du si noe om hvorfor?
Det henger egentlig sammen med 
samtalene med de nyankomne flykt-
ningene. Det de fortalte meg om 
hvordan de var blitt utnyttet av ky-
niske mennesker langs fluktruta, det 
fikk meg til å føle meg både opprørt 
og hjelpeløs. Det verste var nok det 
de opplevde på stranda i Tyrkia. De 
kjøpte seg plass om bord i en båt 
som skulle frakte dem over til Hellas 
– som oftest viste det seg å være en 
vanlig (og dårlig) gummibåt. De les-
te at disse båtene var sertifisert for 15 
personer, flyktningene ble lovet at de 
ikke skulle være mer enn 30 personer 
om bord, men som oftest ble de stuet 
både 50 og 60 sammen, før båtene 
gikk ut fra stranda. Ofte ble de jaget 
ut av den tyrkiske kystvakten, gjerne 
med våpen. Ikke sjelden kom båtene 
bare et stykke eller halvveis fra land 
før de måtte snu. De hadde for lite 

Alexander Waitz er 28 år. Han be-
gynte som hjelpeleder i konfirman-
tarbeidet på første leir etter konfir-
masjonen i 2003. Etter det har han 
gått gradene som ungdomsleder og 
gruppeleder,  til han nå er voksenle-
der på så å si alle konfirmantleirene 
vi arrangerer (2 i året). Hittil har det 
blitt 22 leire. Han jobber som servi-
cetekniker og er aktiv i Røde Kors. I 
november i fjor brukte han ti dager 
han hadde til gode av ferie, tømte 
sparekontoen og reiste til Lesvos. 

F A K T A

«Dråpen i havet» er kontinuerlig til stede på Lesvos og Chios, der våre 
koordinatorer og frivillige tar imot og hjelper hundrevis av flyktnin-
ger hver dag.
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«En liten gutt gikk langs en strand 
og studerte alle sjøstjernene som 
hadde skylt på land, og som nå lå 
stille i sanden. Gutten syntes forfer-
delig synd på dem, og begynte der-
for å kaste sjøstjernene ut i vannet 
igjen. Gutten var allerede i full gang 
da en eldre mann kom gående. Man-

Gutten og sjøstjernene

drivstoff, eller så ble det for høy sjø 
til at den unggutten som var satt til 
å gjøre jobben torde seile videre, el-
ler så begynte de å synke. Tilbake på 
stranda i Tyrkia, måtte de begynne 
prosessen om igjen, noe som kunne 
ta både dager og uker. Om dagene 
måtte de skjule seg i skogen for tyr-
kisk politi, for så å forsøke og borde 
en ny båt når mørket kom. Mange 
hadde både tre og fire forsøk bak seg 
før de endelig klarte det. 

Da de kom frem var de takknemlige, 
men samtidig var de så forkomne 
at de måtte støttes det siste stykket 
mot stranda og tørt land. De eldste, 
samt kvinner og barn ble oftest plas-
sert i bunnen av båten. Tanken var jo 
at der var det tryggest, men ingen, 
ikke av flyktningen i hvert fall, vis-
ste at der samlet det seg fort masse 
vann. Da det var kaldt i været og 
bare 5-6 grader i vannet, resulterte 
det i at de ble så forkomne at de 
måtte få hjelp og bæres i land.

Det som opprørte meg aller mest, 
fortsetter Alexander, og blir enda 
mer alvorlig, og nesten dyster i an-
siktet, - det var den kyniske måten 
pengesterke bakmenn solgte dem 
falsk trygghet på. I flere byer er det 
nå en egen «bakgateindustri» hvor 
det  produseres redningsvester på 
løpende bånd; disse selges til flykt-
ningene som tar dem på seg før av-
reise. Det kjøperne ikke vet, er at 
disse ikke er trygge i det hele tatt! 
De er tvert imot livsfarlige. I stedet 
for flyteelementer er de fylt med alt 
fra tynne isoporplater og opprevete 
sitteunderlag, til gamle aviser. 

Hittil i år (15. februar), fortsetter han 
tankefullt, har mer enn 400 personer 
druknet. Hittil i år….

- Tenker du på hvordan det har gått med 
dem du var med å hjelpe? 
Jeg lurer jo en del på enkelte av dem 
jeg fikk kontakt med. Jeg tenker på 
at de, etter den lange og farefulle 
flukten, skal tilbringe nye dager og 
uker i provisoriske leire på stran-
da før de fraktes videre til nye og 
ukjente, og ofte provisoriske mot-
tak.  Det er ikke optimale forhold for 
barnefamilier.

Det var forskjell på hvordan ferden 
fortsatte. De syriske flyktningene 
kunne for eksempel komme videre 
til fastlandet og Aten etter kort tid, 
kanskje allerede samme dag. Mens 
for de andre flyktningene fra resten 
av verden, var det videre hjelpear-
beidet dårlig organisert. De kunne 
risikere både dager og uker i den 
provisoriske leiren på stranda på 
Lesvos.
Noen av dem har jeg fulgt litt på 
internett, - og nå har jeg fått med 
meg at noen har tatt den hvite kat-
ten med seg nordover i Europa. Det 
synes jeg er et eksempel på at selv 
folk på flukt har omsorg for dyr og 
omtanke for hverandre.

- Kunne du tenke deg å dra nedover 
igjen? 
Å ja, det er noe jeg virkelig håper 
å få til! Men det er mange faktorer 
som må legge seg til rette. Jeg er av-
hengig av å kunne ta meg fri lenge 
nok fra jobben, gjerne kombinert 
med ferie. Dessuten må jeg spare 
opp nok penger, ikke bare til reise og 
opphold, men også til mat og drikke 
både til meg selv og til alle dem som 
kommer til land, og er sultne og 
forkomne etter flukten. Kanskje jeg 
skulle satse på å få med meg en del 
klær også. I alle størrelser.

- Er det noe du vil anbefale andre å gjø-
re?
Absolutt! Man må være forberedt på 
at arbeidet kan være anstrengende, 
også mentalt. Men vi må ikke gi 
opp, selv om det ser håpløst ut. Det 
er, som sagt, ingen kortsiktig løs-
ning på problemene, men vi må hele 
tiden fokusere på hva vi som enkelt-
mennesker kan gjøre.

Det er en himmelvid forskjell på å 
sitte og lese en fjern reportasje i en 
nettavis – og på å ta tak i hånden til 
en som kommer skjelvende og kald 
i land fra en synkende båt.

nen så seg rundt med et forundret 
uttrykk og sa: «Hvorfor i all verden 
gidder du å kaste ut sjøstjernene når 
du uansett ikke kan redde alle? Det 
er jo alt for mange!» Da kikket den 
lille gutten opp på mannen og svar-
te: «Ingen kan redde alle, men alle 
kan redde noen!»»
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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.

Nytt fra arbeidet i Mukdahan 
Takk for støtten dere har gitt og fort-
satt gir til prosjektet i nordøst-Thai-
land, med base i byen Mukdahan. 
NMS (Det norske misjonsselskap)  
samarbeider med Den evangelisk-
lutherske kirke i Thailand (ELCT) i 
dette prosjektet. Det holdes semina-
rer for unge og voksne, og målet er 
å se menighetene i distriktene lære 
opp nye ledere.  Arbeidet skal bidra 
til at mennesker ser sine nådegaver 
og bruker dem. Målet er at de lokale 
menighetene bygges og utvikles 
sammen. 

Nye kirkebygg
I løpet av siste år er to nye kirker og 
et nytt bedehus kommet til og blitt 
innviet. Det er resultat av frivillig 
arbeid.
   

En av de frivillige gav tomt til å byg-

ge Barnas kirke, i en landsby hvor 
det er mange barn. 

«Disipler med et oppdrag» - blogg 
fra prosjektet
Det er mulig å få oppdateringer fra 
prosjektet og kirkesenteret i Muk-
dahan ved å lese på bloggen www.
disippeloppdrag.blogspot.com.

Takk for at dere støtter kirkens vik-
tige menighetsarbeid gjennom dette 
prosjektet!

Prakaikaew Phochan og 
Olav Skjerpe

misjonærer (NMS)

Takk for 
din gave til 
menighets-

bladet

Menighetsbladet 
for Konnerud og Skoger 

Bragernes torg 6, 3017 Drammen

Konto: 2310 21 80623
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Ukeplan
Mandag
Konnerud kirkes formiddagstreff
Hver 3. mandag i måneden.
Kl. 11.00-13.30 Sang og musikk, 
underholdning, andakt, bevertning 
og utlodning.
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
i Konnerud kirke kl. 08.30 - 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
Knøtteklubben i Konnerud kirke
kl. 10.00 – 13.00. Kontaktperson: Nina 
Fergestad. Følger skolens ferier.

Babysang i Konnerud kirke
Oppstart 9. mars kl. 10.15.
For informasjon om babysang til våren, 
følg oss på facebook
«Babysang i Konnerud kirke».

Skoger eldretreff
På Sanitetshuset hver 3. onsdag i måneden 
til sang og musikk, andakt, bevertning og 
utlodning kl 1130-1330. Alle er hjertelig vel-
kommen! Kontaktperson: Beate Schmidt.

Tekst og turgruppe
I Konnerud kirke kl. 19 annver onsdag. Der 
leser vi søndagens tekst sammen. Så går 
vi en times tur og samtaler om den og an-
dre ting vi har lyst til og har det sosialt og 
hyggelig. Kontaktperson: 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.

Kirken på facebook

Konnerud og Skoger menigheter 
har en felles facebookside som he-
ter Konnerud kirke og Skoger kirke. 
Der legges det ut info om gudstje-
nester og andre arrangementer som 
foregår i kirkene våre. Gå inn og lik 
siden vår, og du vil få info om det 
som foregår i våre to menigheter! 

Misjonsbasaren 2016

Det nærmer seg tiden for den store felles misjonsbasaren i 
Drammen. Som mange av dere vet er dette en fellesbasar 
for Drammen og omegn. I år er det 157. gangen basaren ar-
rangeres, og vi håper på en trivelig og inspirerende uke der 
misjon står i sentrum. Basaren er i år i tidsrommet 7. – 12. 
mars i Bragernes Menighetshus. Mer informasjon kommer 
senere og blir slått opp i hver enkelt menighet.

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 kon-
takt 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 kontakt med diakon Beate 
Schmidt, 
schmidt@drammen.kirken.no 
tlf: 32 98 92 85                  

Konfirmant 2017?
Konfirmant i Skoger:
Tirsdag 26. april kl. 18.00. Informasjonsmøte og konfirmantinnskri-
ving i Skoger kirke for konfirmanter og foreldre. Konfirmasjonsdag  
er søndag 11. juni 2017

Konfirmant i Konnerud:
Mandag 18. april kl. 18.00 Informasjonsmøte i Konnerud kirke for 
konfirmanter og foreldre- Mandag 25. april kl. 16.00 Innskriving til 
konfirmasjon for de som har etternavn fra A-J. Mandag 25. april kl. 
17.00 Innskriving til konfirmasjon for de som har etternavn fra K-Å
Konfirmasjonsdager 2017; søndag  21. mai, torsdag 25. mai og søn-
dag 28. mai.
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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
10. april kl. 17.00
24. april kl. 11.00
8. mai kl. 17.00
22. mai kl. 11.00
5. juni kl. 11.00

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.

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.

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

ANTAZOA 
våren 2016
7. april møte hos Tove Hodt, Rør-
vollveien 9.
19. mai går vi på tur. Avtales nær-
mere.

I juni drar vi på hyttetur.

Alle møtene begynner kl 19.00.
Ta gjerne kontakt med Haldis Øien, 
tlf 91143666 hvis det er noe du lurer 
på.

	

	

	

	

																				.	

	

Program		
Taler	
Tema	
	
Kl.	16.00	mat	
Kl.17.00	samling	i	
kirkerommet	

Fokus	søndag!	
2.	søndag	i	måneden	(ingen	ordinær	gudstjeneste	kl.	11.00)	
Middag	fra	kl.	16.00.	Pris	kr	40	pr	barn	og	kr	60	pr	voksen	
inkl.	kaffe.	Familie	pris	kr	150.	
Påmelding	for	mat	innen	torsdag	en	før		til		diakon	Beate:	
schmidt@drammen.kirken.no		eller	tlf	32989285.	
Søndagsskole	hver	gang.	
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Tyfonen tok med nesten alt på sin herjing. Hus, bygninger og 
infrastruktur ble ødelagt, brønner raste sammen og vi måtte 
gå flere kilometer for å kjøpe vann. Nå kan vi hente vann rett 
utenfor døren! En gledesstrålende Angeline Moralde (12) fyl-
ler opp vannflasken sin, i en av de mange landsbyene Kirkens 
Nødhjelp sørget for rent vann og sanitære løsninger etter ty-
fonen Haiyan på Filippinene. Vi er der i kriser med rent vann 
- for liv, helse, trygghet og håp for framtiden.

Kjære Gud, takk for vannet - en grunnleggende forutsetning 
for alt liv. Takk for styrken i svalende dråper, for livskraft og 
nytt mot.

I kriser er vann kritisk
Aldri før har vi sett så mange store humanitære kri-
ser på en gang. Kirkens Nødhjelp er i katastrofen med 
rent vann.  Nå trenger de deg!   

13.- 15. mars er det klart for Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon 2016. Med din støtte kan Kirkens Nødhjelp handle 
raskt når katastrofen inntreffer. Derfor håper vi du har 
pengene klare når bøssebærerne kommer. Du kan også 
bidra til å stanse klimaendringene, som truer mennes-
kers tilgang på rent vann.

Rent vann redder liv. Derfor er vann noe av det aller før-
ste Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer.  Det kan 
være vanntanker, vannsystemer eller rene nød-rasjoner. 
Kirkens Nødhjelp er på plass i Syria, Nord-Irak og langs 
fluktrutene inn i Europa. De har også katastrofeinnsats i 
Etiopia, Sør-Sudan og flere andre land.

I en katastrofe er det de fattigste som blir hardest ram-
met. Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann og mulig-
het til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. De jobber 
også med folk i utsatte områder så de får mulighet til 
å forebygge den neste naturkatastrofen. I tillegg jobber 
Kirkens Nødhjelp med å påvirke politikere og andre be-
slutningstakere til å stanse klimaendringene, som fører 
til større og verre katastrofer. Her kan også du bidra, ved 
å delta i fasteaksjonens kampanje for å endre norsk kli-
mapolitikk. 

Noen katastrofer er resultat av krig og konflikt og noen 
er klimaskapt. Kirkens Nødhjelp er der uansett. Det siste 
året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til blant andre 
flyktninger i Sør-Sudan, Nord-Irak og Syria, flomofre i 
Malawi, tørkerammede i Etiopia og jordskjelvofre i Ne-
pal. Men de trenger hjelp for å hjelpe. 

Ditt bidrag i bøssa gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å 
rykke ut med rent vann når katastrofen rammer. Samti-
dig kan din stemme være med på å stoppe klimakrisen.

Ta godt imot våre konfirmanter og andre frivillige bøs-
sebærere som ringer på hos deg tirsdag 15. mars fra kl. 
17.00 og utover. Alle bøssebærere er utstyrt med ID-kort
Støtt opp om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016!

Hilsen Konnerud og Skoger menigheter
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Fasteaksjonen
I 1983 fikk jeg, som nå er vikarprest i Skoger og Kon-
nerud, ansvaret for Kirkens Nødhjelps (KN) fasteaksjon 
«Brød for verden». I noen år hadde KN sendt de spesi-
elle, lilla pappbøssene til norske menigheter. Bøssene ble 
delt ut ved søndagens gudstjenester. Folk tok dem med 
seg hjem og satte dem på kjøkkenbordet. De la på noen 
mynter i løpet av fastetiden og levert bøssene i kirken på 
palmesøndag. 

Da jeg overtok hørte jeg at i Spydeberg i Østfold gikk 
menighetsrådet fra dør til dør, delte først ut bøsser og 
samlet dem inn noen uker senere.  Beløpet som kom inn 
var skyhøyt over det andre menigheter samlet inn. Der-
med var ideen tent! Hva om alle menigheter gjorde det 
samme? 

Nå hadde jeg liten tro på at alle landets menighetsråd 
ville gjøre dette, men da dukket konfirmantene opp som 
reddende engler. Det var bestemt av kirken at alle kon-
firmanter skulle ha en tjenesteoppgave i løpet av under-
visningstiden. Vi spurte: Er det aktuelt for din menighet 
at deres konfirmanter tar en jobb for KN som deres tje-
nesteoppgave? Går fra dør til dør og forteller om fast-
eaksjonen og samler inn penger? 

Jeg husker godt at jeg håpet på noen positive svar, men 
fikk skikkelig bakoversveis (hadde hår på den tiden) da 
nesten halvparten av landets menigheter meldte seg på 
allerede første året. Resultatet var så oppsiktsvekkende 
stort at avisa Vårt Land viet det en førsteside etter påske 
1985.

Siden den gangen er praktisk talt alle landets konfirman-
ter med på aksjonen og det er i alt blitt samlet inn over 
500 millioner. Penger som ellers ikke ville ha kommet. 
Penger som har reddet tusenvis av menneskeliv og gjort 
hverdagen trygg og levelig for 100tusener. 

Derfor er det med stolthet og glede jeg også i år vil hjel-
pe til med fasteaksjonen i min vikartid. Denne gangen 
sammen med konfirmantene i Skoger 15. mars.

Dag Arne Roum
Tidligere sokneprest i Strømsgodset, 

nå vikar i Skoger og Konnerud.

Send GAVE på 
sms til 2426 (200 kr) 

eller benytt 
kontonummer 
1594 22 87493

FASTEAKSJONEN 2016 
13.–15. MARS
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Løsning på julekryssord

16. og 17. april inviterer Konnerud menighet 2. og 3. 
klassingene på Konnerud til å være agenter for å løse 
oppdrag og mysterier. En uke senere, 24. april, invite-
res barna i Skoger til det samme. 

Begge menighetene inviterer disse helgene alle 2. 
og 3. klassinger til å være Tårnagenter i kirken. I 
løpet av helgen skal oppdrag og mysterier løses og 
kirken, tårnet og klokkene utforskes. Vi legger opp 
helgen litt forskjellig fra år til år, så de som har vært 
med før som 2. klassinger, kan gjerne melde seg på 
som 3. klassinger også! 

Kirketårn og andre hemmelige steder...
Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Vi 
skal opp i kirketårnet i Konnerud gamle kirke 16. 
april og i Skoger kirkes tårn 24. april. Det er spen-
nende å klatre opp i kirketårnet og utforske både de 
digre klokkene og alle de rare, gamle tingene som 
kan ligge i et kirketårn. Mange vil også utforske om 
det finnes andre hemmelige steder i kirken, skjulte 
rom som vanlige folk sjelden får se.

Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene både 
agenttips og fortellinger som hjelper dem å løse 
oppdragene. Kanskje får fortellingene ringvirk-
ninger for både agentene og for andre... 

Påmelding
Påmelding skjer på mail til fergestad@drammen.
kirken.no. 

Hilsen,- i all hemmelighet fra oss i Konnerud og 
Skoger menigheter

Tårnagenthelg for 2. og 3. klassinger
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Påskefeiring i Spakultur
Av: Biskop Per Arne Dahl

Vi lever i en Spa- og velværekultur, og 
det er ingen grenser for hvor rene og 
mjuke og varme vi kan bli ved skrub-
bing, vannmassasje og aromaterapi. 
Det er velvære det! Men hva med hjer-
tets renhet, hva med vår samvittighet og 
vårt indre liv? Vi betaler hva det koster 
for å få en sanselig velværeopplevelse. 
Men er vi villige til å ta den kostnaden 
det innebærer å få fred i sjela?

Nåde den som ikke sørger for at 
Moder Jord puster i ren luft. Nåde 
den som ikke bidrar til ren luft, rent 
vann og renhet i miljøet. Men hva 
med inneklimaet i oss selv, i våre 
hjem og på våre arbeidsplasser? 
Hva med balansen i vår kropp og 
vår sjel? Mens kloden trues av over-
oppheting, trues vårt indre miljø av 
kulde og frost. Ikke sjeldent skubber 
vi borti hverandre, småhakker på 
hverandre og tar lett både på bitre 
snerter, ironiske karakteristikker, 
snedige halvsannheter og kjølig av-
visning? Er vi overhode villige til å 
betale hva det koster å forebygge og 
reparere forurensning av vårt indre, 
av våre fellesskap og av vår kultur? 
 

Per Arne Dahl. Foto Berit Roald, 
Scanpix.

Skjærtorsdag er en av påskens 
sentrale dager som minner oss på 
dette. Dagen har sitt navn fra det 
gammelnorske skir som betyr ren. I 
kirkelige tradisjon ble dette renhets-
aspektet ivaretatt i forbindelse med 
Jesu siste måltid med sine: « Så hel-
ler Jesus vann i et fat og begynner 
å vaske disiplenes føtter og tørker 
dem med linkledet som han hadde 
rundt livet». Sånn sett er Skjærtors-
dag en renselsesdag som tidligere til 
og med ble kalt «den grønne dagen» 
med det dobbelte sikte; renselse, 
med fotvaskingen som selve tegnet, 
og fellesskapet, med Jesu innstiftelse 
av nattverdmåltidet. Begge dimen-

På konserten fremføres John Rut-
ters Requiem og musikk av Knut 
Nystedt

Kammerkoret Apollon, dirigent 
Tore Walmsnæss,
Sopransolist, Synnøve Sætre
Victor Riakhin, orgel. Runi Wold 
Kristiansen, harpe. Phillip Fisher, 
fløyte. Jan Bertelsen, obo. Sand-
er Wetterhus, slagverk. Sophia 
Hugo Cabo, cello.

John Milford Rutter, f. i 1945 er 
en britisk komponist og dirigent. 
Komposisjonene og arrangemen-

Inn i den stille uke

sjoner, synliggjort av Jesus, mannen 
som elsket sine helt til det siste, og 
som midt under måltidet reiser seg, 
legger av seg kappen, tar et linklede, 
som vanligvis var det stoffet som ble 
brukt til å kle døde i, heller vann i 
fatet og begynner å vaske disiplenes 
føtter. Han kom også til Peter, som 
ble i stuss og spurte: «Skal Du vaske 
mine føtter?» Jesus svarte: «Det jeg 
gjør, forstår du ikke nå, men du skal 
forstå det siden».  

Skjærtorsdag minner oss om ren-
selsens og fellesskapets betydning 
for enkeltmennesker og fellesskap. 
Ikke rart at Jesus sa: “Jeg har leng-
tet inderlig etter å spise dette påske-
måltidet med dere før jeg skal lide». 
Nattverden er stedet der vi får nåde 
og nyskapelse i fast og flytende 
form. Derfor avslutter vi nattverd-
feiringen i våre gudstjenester med 
ordene: “ Den korsfestede og opp-
standne Jesus Kristus har nå gitt oss 
sitt hellige legeme og blod som han 
gav til soning for alle våre synder. 
Han styrke oss og holde oss oppe 
i en sann tro til det evige liv. Fred 
være med dere!» Da kan det bli en 
velsignet påske med fred i sjela.

Konsert onsdag 16. mars kl. 20.00 
Billetter selges ved inngangen kr 200,-/500,- for familier

tene til Rutter blir fremført over 
hele verden. Rutter er mest kjent 
for kirkemusikk. Han har kom-
ponert og arrangert mange koraler 
og han har også komponert større 
korverk som Gloria og Requiem, 
som vi får høre under konserten.

Kammerkoret Apollon 
Koret, som ble stiftet i 1984, hold-
er til i Drammen og teller i dag 22 
medlemmer. 
Apollon har bemerket seg som 
et kor med stor spennvidde, og 
har gjort seg bemerket ved svært 
hederlige plasseringer ved delt-

agelse i korkonkurranser både 
nasjonalt og internasjonalt.

Kammerkoret Apollon øver på 
Union Scene i Drammen hver 
mandag fra kl 19:00 til 21:30. 
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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 210,-
Snitter 5 stk kr 145,-

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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Vielse
Helene Knutsen og 
Lars Løvaas Haaland
Camilla Kruse og 
Niclas Moen Madsen

Døde
Per Kristensen
Bjørn Eriksen
Else Valborg Haugland
Gudrun Løvlie
Margit Solberg
Thomas Parelius Klokkerud
Fridtjof Vik

NESTE
MENIGHETSBLAD

kommer i mai
Redaksjonen må ha stoff

senest 1. april

Aut. fotterapeut 
Jorunn Ødegaard og Ann Cecilie S. Kristensen

Jarlsbergsenteret. Tlf. 32 88 66 10

Ole Tobias Meland
Knut Stubberud
Arnfinn Grøteig
Elna Sand Fredriksen
Berit Eskerud Blomseth
Kjell Gunnar Furulund
Dagmar Marie Fjordvang
Gunvor Riise
Kari Alm
Berit Gulbrandsen
Mary Moen
Morten Refsdal
Tore Tveiten
Ulf Mauritz Larsen
Knut Asla
Frank Tandberg

Skoger

Døpte
Caroline Hafskjold Knudsen   
Philip Viernes Strand   
Storm André Thuve   
Charlize Jordanger   
Thor Erik Ulle   
Elias Eggereide   
Theodor Pedersen Westerbakk   

Vielse
Sandra Marie Berge Daljord og 
Kjetil Alexander Iversen Nilsen

Døde
Gunnar Delsbekk
Bjørn-Are Stabæk Busland
Odd Karsten Skreslet
Thor Andresen

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.



16

«Beste helgen i mitt liv!» 
Dette var den spontane reaksjonen til en deltaker for 
et par år siden. 

Ruben Gazki kaller seg Svindler med stil
Helgen 12.-13. mars kan du oppleve tryllekurs, show 
for hele familien og gudstjeneste med flammeshow. 
Alt dette skjer i Konnerud kirke. Alle 10-åringer i 
Drammen inviteres! 

På lørdag er det tryllekurs fra kl. 12.00 for årets 
10-åringer. Eldre barn kan også melde seg på. Kl. 
15.00 starter et spektakulært og lærerikt show for hele 
familien. Det er åpent for alle.

Gudstjenesten på søndag kl. 11.00 blir en spennende 
gudstjeneste med showpreken og flammeshow ved 
Ruben Gazki.

Nattcupen
Natten mellom 13. og 14. februar var rundt 400 ung-
dommer samlet til Nattcup for konfirmanter i Dram-
menshallen. Konnerud og Skoger gjorde nesten rent 
bord – og fikk med hjem 4 av 5 pokaler. Vi vant Hånd-
ball, Volleyball blodslit, Volleyball tøffel og Beste sup-
porterlag. Fotballpokalen gikk til Hurum.

Midt på natten var det show med Ruben Gazki, og 
globalt marked til inntekt for Kirkens Nødhjelp.

En stor takk til Kiwi på Konnerud, som sponset 
Nattcupen med pølser!


