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KONNERUD OG SKOGER MENIGHETER

Gudstjenester
Konnerud kirke  
12.03  kl 11:00 Gudstjeneste med Ruben Gazki, trylling og 
	 flammeshow.	Per	Arne	Edland
12.03  kl 17:00 Fokus-gudstjeneste. Nattverd. Trond Sand-

haug, Beate Schmidt og Trond Martens. Tale ved Jan 
Lystad.

19.03  kl 11:00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. 
 Kari Robinson. Tårnagenthelg
26.03  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Line Lindhol. 
 Søndagsskole
02.04  kl 17:00 Fokus-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Kari 
 Robinson, Beate Schmidt og Trond Martens 
09.04  kl 11:00 Palmesøndag. Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. 

Kari Robinson.
13.04  kl 19:00 Skjærtorsdag. Gudstjeneste. Nattverd. Trond 

Sandhaug 
14.04  kl 11:00 Langfredag.  Gudstjeneste. Trond Sandhaug.  

Fellesgudstjeneste for Skoger og Konnerud
16.04  kl 11:00 Påskedag. Høytidsgudstjeneste. Nattverd. 

Dåp. Trond Sandhaug.
23.04  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug. 

Søndagsskole
30.04  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Kari Robinson.
14.05  kl 17:00 Fokus-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Beate 
 Schmidt og Trond Martens 
17.05  kl 09:30 ved bautaen ved Konnerud gamle kirke.
 Trond Sandhaug.

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

Aut. fotterapeut
Tone Henriksen

Blichsgt. 1, 3044 Drammen
Tlf. 934 86 993
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Forsidebilde: Ikonet i Konnerud kirke, foto: Karin Vaskinn
Foto, der ikke annen fotograf er oppgitt: Karin Vaskinn

21.05		 kl	10:30	og	13:00	Konfirmasjonsgudstjeneste.		
 Trond Sandhaug, Karin Vaskinn
25.05		 kl	10:30	og	13:00	Konfirmasjonsgudstjeneste.
 Trond Sandhaug, Karin Vaskinn
28.05		 kl	10:30	og	13:00	Konfirmasjonsgudstjeneste.
 Kari Robinson, Karin Vaskinn 

Skoger kirke
19.03 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. 4-årsbok. 
 Trond Sandhaug og Victor Riakhin 
02.04 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Kari Robinson og 
 Victor Riakhin 
14.04 kl 11:00 Langfredag.  Fellesgudstjeneste for Skoger og 
 Konnerud i Konnerud kirke.
16.04 kl 11:00 Påskedag. Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. 
 Kari Robinson og Victor Riakhin 
30.04	 kl	18:00	Gudstjeneste.	Høymesse.		Konfirmanter,	Karin	
 Vaskinn og Victor Riakhin 
14.05 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 

og Victor Riakhin 
17.05 kl 08:20 Festgudstjeneste. Kari Robinson og 
 Victor Riakhin 



Andakt

- Slukker sorgen til …….
Av: Wenche Yamamoto Bondevik

Vi er i uka før påske. Ungene har akkurat øvd på to 
påskesalmer, og vi synger «Påskemorgen» av full hals 
mens vi rusler hjemover. –» slukker sorgen til evig tid, 
den har oss givet…» Ferdig med første vers begynner 
vi	på	igjen,	men	nå	synger	fireåringen	«	slukker	sor-
gen til Rina tid». Enda et vers: «slukker sorgen til Rita 
(storesøster) tid», og så «slukker sorgen til mamma 
tid», -»til pappa tid», «til mormor tid». – Innen vi var 
kommet opp bakken hadde vi sunget minst 8 vers 
og fått med familie og bestevenner. Endelig hjemme 
spurte jeg om hun visste hva «slukker sorgen» betyd-
de,	og	fikk	til	svar	at	«alt	det	vonde	og	leie	forsvinner	
og vi trenger ikke være redde og lei oss lenger» Men 
hvorfor synger du « til Rina tid» og «til Rita tid» og 
til mamma  og pappa og alle de andre? «Jo, for el-
lers blir det urettferdig!» Urettferdig? «Ja, urettferdig! 
Det er ikke rettferdig at bare Levi (kamerat i barne-
hagen) ikke skal være lei seg mer» Mamma skjønner 
ingen ting, og lettere oppgitt synger ungen «Påske-
morgen» en gang til: «Påskemorgen slukker sorgen, 
slukker sorgen til Levi tid, den har oss givet lyset og 
livet…» , og mamma må være enig i argumentet, men 
lurer samtidig på innholdet i salmen. Jeg har opplevd 
mange påskemorgener, og jeg VET at ingen av dem 
har slukket noen sorg. Alle som har opplevd sorg vet 
at sorgen over tapet av et barn, en mor, en far, en ek-
tefelle, en partner en nær venn, eller mennesker som 
har opplevd tap av helse, kanskje mistet en jobb som 
betydde alt; vi vet at sorgen forsvinner ikke selv om 
det blir første påskedag aldri så mye. Etter hvert som 
tiden går vil den kanskje mildnes, endre litt karakter, 
litt «rundere i kantene» - ikke rive oss fullt så mye opp 
innvendig hele tiden. Men savnet vil alltid være der. 
Ingen som lever til å bli voksne slipper unna dette. 
Det er fordi vi henger så fast i tiden i den ofte så travle 
og materialistiske verden vi lever i at vi ikke kommer 
oss videre i salmeteksten: -» slukker sorgen til evig 
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tid!» Salmen peker forbi tiden, forbi sorgen. Den viser 
vei til evigheten. Den minner oss om at vi mennesker 
er ikke bare skapninger av kjøtt og blod, som blir til 
jord når vi dør. Vi har også en udødelig sjel. Vi prø-
ver i det lengste å fortrenge det med døden, selv om 
den er over alt omkring oss, og vi blir minnet om det 
mange ganger hver dag. Vi planlegger våre hverda-
ger og våre liv som om vi skal leve på denne kloden i 
hundrevis av år. Men en dag er det slutt. Det gjelder 
for alt som eksisterer; mennesker og dyr, planter og 
trær, selv fjell raser sammen – og en dag går også sol-
systemet vårt og Melkeveien under. Da er det at «På-
skemorgen» viser vei til hva det egentlig dreier seg 
om «evig tid». Vi mennesker har ingen mulighet til 
å forstå hva «evighet» er, men vi vet at i evigheten er 
Gud, og der hører også vi mennesker hjemme. For oss 
kristne peker påskemorgenen framover. Den minner 
oss om at døden er ikke bare en uunngåelig avslut-
ning på dette jordiske livet, den er samtidig en over-
gang til det evige livet. Våre sjeler er ment til å leve 
videre. Og i Guds rike blir alle sorger slukket – både 
til Levi og alle Guds barns tid.  

Innhold
Andakt s. 3
Luther, smil og glede.... s. 4-5
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Hilsen fra Amicus barnehage s. 11

Gullkonfirmanter	i	Skoger	kirke	 s.	12
NMS Gjenbruk fyller 1 år s. 12
Givertjeneste s. 13
Maria budskapsdag s. 13
Slekters gang s. 15
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Luther, smil og glede…
På	leir	ønsker	vi	at	konfirmantene	skal	oppleve	at	det	
går en rød tråd gjennom Bibelen - og at Bibelen angår 
dem. Vi starter med den store fortellingen, som går 
gjennom det gamle testamentet fram til at Jesus blir 
født.	Konfirmantene	jobber	med	tekster	som	handler	
om «Jesus møter mennesker». Vi prøver å legge opp 
til variert undervisning; gjennom å bruke kreative 
sanser bl.a. gjennom drama og maling. Vi bruker tid 
til etiske dilemmaer. Vi vandrer gjennom påskens da-
ger - prøver å gi en opplevelse av påskens hendelser.

Årets	konfirmanter	har	i	tillegg	fått	være	med	å	teste	
ut det nye Lutherspillet. Spillet er utviklet av Runar 
Reknes, Kateket i Strømsø, og Karoline Faber, prest i 
Tangen. Målet med spillet er at ungdommene skal få 
kontakt med sine tanker om Gud, kirken, tro og sitt 
eget liv.

På	 leir	ble	konfirmantene	kjent	med	Martin	Luther,	
menneskene rundt Luther, og hans kamp mot den 
etablerte kirken. Mot pavens makt og avlatshande-
len. 

Gjennom	spillet	skriver	konfirmantene	ned	sine	tan-
ker	om	kirken	 i	dag.	Det	hele	ender	med	at	konfir-
mantene skriver ned sine teser; sine ønsker for hva 
de ønsker at kirken i dag skal være.



Her er noen av tesene konfirmantene har skrevet:

Hva kunne kirka gjøre for å hjelpe deg 
(eller unge) med livet?
• Kirken hjelper deg å tro og gi håp og råd
• Det er et åpent sted hvor du kan snakke om hva 

du vil
• Gi oss et hus - et sted du kan dra til når som helst
• De kan hjelpe deg med å ta rette valg framover i 

livet og din framtid
• De kunne holde gudstjenester for ungdommer

Hva synes du er fint med kirka eller 
kristendommen?
• Du har et sted å gå, hvis du har det vanskelig
• At de i kirka ser på alle sammen som like mye 

verdt
•	 Jeg	synes	kirken	er	fin	fordi	jeg	føler	meg	tryggere	

der enn andre steder
• Det er åpent for alle
• Det knytter menneskene til Gud
•	 Jeg	synes	det	er	fint	samhold	i	kirken	uansett	al-

der og kjønn
• Det som er bra med kristendommen er at man har 

noe man kan ha et forhold til og tro på, og man 
kan mene noe forskjellig enn andre

Hva kunne kirka gjøre for å hjelpe deg (eller unge) 
med å tro?
• Snakke mer om Gud og Jesus
• Svare på alle spørsmål
• Skolen burde dra til kirken oftere og kirken burde 

komme innom skolen og informere mer om kris-
tendommen

• Mer aktiviteter innen læring
•	 De	kan	hjelpe	deg	å	finne	ut	om	du	er	kristen	eller	

ikke

Gud sa til Noa: 
«Lag en ark 
av gofertre!»

Gud sa til 
Moses: 
«Ta skoene av 
føttene! For 
stedet 
du står på, er
hellig grunn!»

Faraos datter
fikk øye på 
kurven i sivet, 
og fant det lille 
barnet som
moren hadde 
gjemt. 
Han vokste opp 
og ble en sønn 
for henne.
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Konfirmantenes teser: Glimt fra bibelhistorien

Den røde tråden gjennom bibelen
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Sola Gratia

Sted: 
Drammens Museum, mandag – fredag 11 – 15, 
onsdager 11 – 20 (gratis inngang, lørdag og 
søndag 11 – 17).

Vår hyggelige kafé følger museets åpningstider.

31. oktober 1517 regnes som starten på den kir-
kelige reformprosessen som førte til opprettelsen 
av lutherske kirker. Denne dagen offentliggjorde 
Martin Luther 95 teser mot kommersialisering av 
avlatshandelen. I 2017 er det 500 år siden denne 
begivenheten, og det vil bli markert i lutherske 
kirker, ved institusjoner og i felleskirkelige sam-
menhenger i hele Europa for å vise hvilken avgjø-
rende rolle Martin Luther har hatt for vår felles 
europeiske historie. 

Hovedtema for markeringen er «Nåde» med tre 
undertemaer som er hentet fra Det lutherske ver-
densforbunds reformasjonsfeiring; «Frelsen er 

ikke til salgs», «Mennesker er ikke til salgs» og 
«Skaperverket er ikke til salgs». Disse temaene 
aktualiserer viktige arbeidsområder for lutherske 
kirker over hele verden i dag. 

Sola Gratia er latinsk og betyr «Nåden alene».  Ut-
stillingen viser et utvalg inventar fra lutherske kir-
ker; prekestoler, altertavler, døpefonter, portretter, 
malerier og kirketekstiler. Arbeidene er lånt inn 
fra kirker og kunst- og kulturinstitusjoner. Men 
også salmebøker og musikkinstrumenter er del 
av utstillingen. For menighetssangen skulle bli en 
viktig del av gudstjenesten.

Utstillingen Sola Gratia har et dobbelt siktemål. 
Den vil markere hva som skjedde med det kon-
krete miljøet i kirkene og Luthers samvittighets-
opprør og oppgjør med den katolske kirkens av-
latshandel, og det derav følgende spørsmål om 
pavens autoritet og hvilke følger avvisningen av 
pavens	autoritet	fikk.

Sola Gratia er en utstilling der kirke, kunst og his-
torie speiler utvikling og nyskaping. Det er spor vi 
ønsker å følge, og som vi håper vil engasjere i 500 
- års markeringen av reformasjonen. 
Utstillingen er produsert av  Den norske kirke ved 
Tunsberg bispedømme og Agder og Telemark bi-
spedømme og kuratert av kunsthistoriker Ingvild 
Pharo.

Detalj altertavle Henrik Sørensen.

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

Kunst og kirke i 500 år. 9. februar – 5. juni 2017.

Menighetsbladet deles ut til alle husstander 
i Skoger og på Konnerud.

Rodene er fordelt på mange, og nå er det behov for flere
til å gå med bladene. 

Kan du tenke deg å være med i dette ved neste utdeling?

Vennlig hilsen Konnerud kirke 
menighetsbladet@konnerudkirke.no

Tlf. 32989288

Er du glad i å gå turer 
og kan du tenke deg å ta med noen 

menighetsblader på turen?
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Ja, vi elsker dette vannet
Vannet smaker mye bedre, og 
klærne er mye renere enn før, 
sier Richard Wilson, før han tar 
en ny slurk av vannet fra lands-
byens nye brønn. Nå er livet en-
klere, friskere og morsommere 
for Wilson.

Før kunne Wilson bruke mange 
timer på å hente vann til familien. 
Køen ved brønnen kunne være 
lang, og for hvert minutt med 
venting, ble det ett minutt min-
dre med fotballspilling sammen 
med vennene. For en 13 år gam-
mel gutt er det hardt å akseptere.

Men vann må familien til Wilson 
ha, og å skaffe vann er hans an-
svar. Og det er et tungt ansvar, 
bokstavelig talt. Fire kanner med 
vann skal fraktes fra brønnen og hjem, og når kan-
nene er fulle er vekten på 80 kilo. Det er god trim for 
en 13-åring, kanskje litt for mye av det gode, tenker 
mange. Men vann må familien ha.

Den gode nyheten er altså at det nylig har skjedd 
endringer i landsbyen Ikonda, der Wilson bor. I 
landsbyen	har	flere	brønnbyggere	fått	opplæring,	og	
en ny brønn er på plass. Den har gjort køen ved brøn-
nen kortere og vannet renere. Sykdommer som diaré 
og urinveisinfeksjon er det også mye mindre av.

Fasteaksjonen 2017

– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og jeg hadde mye 
vondt i magen. Men nå er det mye bedre. I framti-
den håper jeg at vanntilgangen vil bli enda bedre, og 
at folk sin helse også blir bedre, sier Wilson, som nå 
også har bedre tid og helse til å spille fotball – slik 13 
år gamle gutter skal gjøre.

Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp gjennomfører 
Fasteaksjonen. I 50 år har altså menigheter over hele 
landet bidratt til at millioner av mennesker har fått 
den hjelpen de har rett på. Rent vann og tilgang på 
mat er en rett alle mennesker har, og Kirkens Nød-
hjelp kan aldri få gitt nok takk til de som har støttet 
aksjonen trofast gjennom 50 år.

50 års-jubilanten Fasteaksjonen er den stødige pålen i 
Kirkens Nødhjelps daglige arbeid. For å klare å hjel-
pe	flest	mulig	også	de	neste	50	årene	trenger	Kirkens	
Nødhjelp drahjelp fra våre trofaste bidragsytere. Du 
kan bidra til at Fasteaksjonen blir en suksess i Skoger 
og Konnerud,  enten ved å stille som bøssebærer, el-
ler ved å gi penger i bøssa. 

Det har aldri vært enklere å bli en brønnbygger.

BLI BØSSEBÆRER
Fasteaksjonen 2. – 4. april

 

Ta kontakt med din menighet

Foto: Håvard Bjelland.

Ta godt i mot våre bøssebærere
som kommer tirsdag 4. april 

fra kl. 17.00
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Ukeplan
Mandag
Konnerud kirkes formiddagstreff
Hver 3. mandag i måneden;
20. mars og 15. mai
Kl. 11.00-13.30 Sang og musikk, 
underholdning, andakt, bevertning 
og utlodning. 
Kontaktperson: Beate Schmidt.

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 5. mars.
For informasjon om babysang, 
følg oss på facebook
«Babysang i Konnerud kirke».

Skoger eldretreff
Sanitetshuset hver 3. onsdag i måneden; 
15. mars og 19. april. Med sang og musikk, 
andakt, bevertning og utlodning kl. 1130-
1330. Alle er hjertelig velkommen! Kontakt-
person: Beate Schmidt.

Gi det videre
Gjør en forskjell for barn og unge i Drammen.

Konnerud og Skoger menigheter sam-
arbeider med Kirkens Bymisjon om «Gi 
det videre». Prosjektet samler inn brukt 
sportsutstyr og aktivitetsklær som gis vi-
dere til barn som trenger dem. Målet er at 
barn fra alle sosiale lag har mulighet til å 
delta på aktiviteter sammen med jevnal-
drende.  

Har du noe du kan gi bort til barn i Drammen som trenger 
det? Trenger du selv noe til dine barn?
Tlf: 418 41 212, e-post: gidetvidere@skbd.no
www.gidetvidere.com og www.bymisjon.no/drammen   

Kirkeskyss
Til gudstjenestene i Skoger kirke
Skoger menighet tilbyr skyss til og fra gudstjenestene. 
Trenger du skyss, så ta kontakt med Solveig på 
tlf 922 98 140, innen fredagen før.

Til gudstjenestene i Konnerud kirke
Konnerud menighet ønsker å tilby skyss til og fra guds-
tjenestene. Har du lyst og mulighet til å bidra med dette 
i	en	turnus	med	flere?
Ta kontakt med diakon Beate Schmidt: 
schmidt@drammen.kirken.no, eller tlf 32989285.
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Lørdag og søndag
Gudstjenester 
i Skoger og Konnerud kirker.
Se side 2 og annonsen for Fokus- 
gudstjeneste nederst på siden.

Konnerud søndagsskole
26. mars og 23. april.

Torsdag
Åpent kirketorg i Konnerud
Hver torsdag formiddag serveres det 
vafler og kaffe på kirketorget i Konne-
rud kirke. Her er det kafebord og stoler 
som fylles opp av hyggelige mennesker. 
Kirketorget er åpent fra 11-13, stengt på 
helligdager og i skolens sommerferie.

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 organi-
sasjon, 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. Dette er et samarbeid mellom 
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 epost så kontakter vi deg. 
Epost: sorgogomsorg.drammen@hotmail.no

En lyttende
medvandrer...
Vi i Konnerud og Skoger menighet bryr oss om hvor-
dan du har det. 

Trenger du noen å snakke med, så ta kontakt med oss 
for samtale 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 eller bli med en tur ut i frisk luft.  

Ønsker du å være med i denne tjenesten; har du ledig 
tid og ønsker å gå på besøk?

Ta kontakt med diakon Beate Schmidt, 
schmidt@drammen.kirken.no tlf: 32 98 92 85                  
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Tårnagenthelg for 
2. og 3. klassinger
Lørdag og søndag 18. og 19. 
mars  2017 inviterer Konnerud 
og Skoger menigheter 2. og 3. 
klassingene til å være agenter 
for å løse oppdrag og mysterier. 

Begge menighetene inviterer 
denne helgen alle 2. og 3. klas-
singer til å være Tårnagenter 
i kirken. I løpet av helgen skal 
oppdrag og mysterier løses og 
kirken, tårnet og klokkene utfor-
skes. Barna bor hjemme, men vil 
være sammen lørdag og søndag. 
Vi legger opp helgen litt for-
skjellig fra år til år, så de som har 
vært med før som 2. klassinger, 
kan gjerne melde seg på som 3. 
klassinger også! I år foregår ar-
rangementet i Konnerud gamle 
kirke og Konnerud kirke, mens 
vi i fjor var i Skoger gamle og 
Skoger kirke. Vi samarbeider og 
bytter på slik at vi er på de for-
skjellige stedene annethvert år.

Kirketårn og andre hemmelige 
steder….
Kirketårnet er en skjult skatt for 
mange barn. Vi skal opp i kirke-
tårnet i Konnerud gamle kirke. 
Det er spennende 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 utfor-
ske	om	det	finnes	andre	hemme-
lige steder i kirken, skjulte rom 
som vanlige folk sjelden får se.

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

Tårnagenthelgen er utarbeidet 
av Kirkerådet og foregår i de 
fleste	menighetene	i	den	norske	
kirke. Invitasjoner blir sendt til 
de barna som er medlemmer av 
kirken og de som regnes som 

tilhørende (de som har foreldre 
som er medlemmer). Hvis bar-
net ditt ikke kommer inn under 
en av disse kategoriene, kan det 
fortsatt være med som tårna-
gent. Ta kontakt på mailadres-
sen under.

Påmelding
Påmelding skjer på mail til fer-
gestad@drammen.kirken.no. 

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

Mini-Røris (bevegelsesprogram for 
barn i barnehage) er like gøy ute om 
inne!

Amicus er en «livsgledebarnehage» 
som samarbeider med stiftelsen 
«Livsglede for eldre». Barnehagens 
oppgave i den forbindelse er å glede 
beboere på Konnerud bo- og servi-
cesenter. 
Ung eller gammel – samarbeid og 
felleskap på tvers av generasjoner 
skaper merverdi for alle.

Høytidelig signering av «Løve-
loven»; Amicus og programmet 
«Være sammen» sine verdimessige 
regler:
«Kan du Løveloven?  Jeg skal være 
meg, men gi plass til andre, slik at 
de blir seg, bry meg om en annen, 
hjelpe når jeg kan. Slik blir livet 
bedre for barn i alle land! 
 Ser du en som plages? Det er ikke 
bra! Alle må stå sammen om å si 
ifra! Alle barn på jorden har den 
samme rett til å være trygge og til 
å være sett.»

Venner er gull å ha!

To ganger hver uke tilbys Amicusene våre ski- og skøytetur. Det mestres 
stadig mer og mer utover sesongen!
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Gullkonfirmanter i Skoger kirke
Den 13.november var de som ble 
konfirmert	 8.	mai	 i	 1966	 invitert	
til jubileumsmarkering i Skoger 
kirke. Vi begynte med gudstje-
neste i kirken der tre barn ble 
døpt	 og	 gullkonfirmantene	 ble	
vist fram på kirkegulvet, men de 
slapp overhøringen som for 50 år 
siden. Etter gudstjenesten fortsat-
te feiringen i Skoger kapell med 
middag, kaffe og kake og en quiz 
fra 1966 for å se hva de husket fra 
jubileumsåret.

Det	 ble	 en	 fin	 jubileumsmarke-
ring der praten gikk løst og gamle 
minner ble hentet fram

På skattejakt?

11. februar 2016 åpnet NMS 
gjenbruk Drammen (Det nor-
ske Misjonselskapet).  Butikken 
er nummer 49 i rekken av NMS  
gjenbruksbutikker i Norge. Alle 
NMS gjenbruksbutikker drives 
av frivillige, og alle varene får 
butikkene gratis fra folk som har 
mer enn de har plass til. Over-
skuddet av driften går til arbeidet 
i Det norske misjonsselskap og 
inntektene fra butikkene, er en 
viktig del av inntektsgrunnlaget 
til NMS. 

NMS Drammen ligger i Ingeniør 
Rybergs gate på Åssiden, og er 
nesten nabo med FRETEX . Butik-
ken får stadig besøk av folk som 
er	på	«skattejakt»,	og	mange	fin-
ner skattene de leter etter. Butik-
ken har møbler, klær, bøker ser-
vise og leker. Altså noe for enhver 
smak.  Dessuten har butikken en 
krok der alle besøkende inviteres 
til å sitte ned og ta en kopp kaffe. 

Butikken er åpen mandag til fre-
dag fra 11.00-17.00, lørdag fra 
11.00-16.00. Vi trenger både varer, 
flere	 medarbeidere	 og	 kunder.	
Velkommen innom!

Har du noe å du vil gi oss, så henter vi gjerne. Vi bringer også etter 
avtale. Ring 458 75 631

NMS gjenbruk fyller 1 år
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--- og jula varer helt til….
I disse dager markerer vi Guds di-
rekte inngripen i vår verden. Ikke 
bare som «Skaperen», men som 
en far som engster seg for og bryr 
seg om sine barn, og derfor gir oss 
det mest dyrebare han har. Det 
er ikke bare faste- og så påsketid, 
nå griper to av våre store høyti-
der inn i hverandre. Den 25. mars 
er det «Marimesse» eller «Maria 
budskapsdag» – dagen vi feirer til 
minne om at jomfru Maria sa «JA» 
da engelen Gabriel kom med be-
skjed om at hun var utvalgt til å 
bære fram og føde et barn som var 
Guds sønn. Dette er begynnelsen 
til julen. Jeg har ofte lurt på hva 
som ville skjedd om hun hadde 
svart nei. Hun var bare en ganske 
ung tenåring, men allerede forlo-
vet som tradisjonen var den gang. 
Hun visste nok likevel konsekven-
sene av å skulle være gravid uten 
å være gift. Der andre så en umo-
den, umoralsk og kanskje uan-
svarlig  tenåring, så Gud en from, 
men uredd ung kvinne som ville 
ta vare på dette dyrebare barnet.

Lite visste den glade Maria, ny-
bakt mor, at de bare dager senere 
måtte rømme gjennom ørkenen 
med det nyfødte barnet for å leve 
som	flykninger	i	Egypt.	

Lite visste den lydige Maria at 
hun 33 år senere skulle stå på Gol-
gataklippen og se sitt barn pines 
til døde på et kors.

Og lite ante den sørgende Maria 
at hun tidlig på morgenen på den 

tredje dagen, skulle oppleve det 
største av alle undere – den tom-
me graven. Hennes elskede barn 

var virkelig den Gud hadde sendt 
for å beseire menneskets største 
fiende:	Døden.

Takk for gaven!
Konnerud og Skoger menigheter har aktiviteter for barn og unge, voksne og eldre.
En gave til menigheten er alltid kjærkommen!

Gave til Konnerud menighet 2310.20.18354
Gave til Skoger menighet 2220.07.59609

Gave til menighetsbladet 2310.20.18354
Merk innbetalingen med menighetsbladet
Menighetsbladet kommer ut 4 ganger i året.

Gaver over kr 500,- gir skattefradrag.
Hvis du ønsker å få skattefradrag, ta kontakt med 
Henny-Lill Thinn på  tlf. 32 99 91 18 eller på
e-post:  thinn@drammen.kirken.no

Du velger selv hvor mye og hvor ofte du vil gi gave.
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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 160,-

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

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

1968

Buskerud

Kollen
BEGRAVELSESBYRÅ

Konnerudsenteret

24t. 32 83 38 20

www.buskerudbegravelse.no

Ønsker du annonseplass

i menighetsbladet?

Ta kontakt med
Jan Olav Walding

905 74 583

Coop Prix Konnerud
7-22 (8-20)

164375 prix konnerud annonse med logo og apningstider.indd   1 13.05.16   07.19

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
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Konnerud

Døpte
Linnea Øen Heien
Edvin Stubben Bye   
Sebastian  Cabarrubias  Larsen   
Jakob Hagen Nyrønning   
Martin Trogstad Ørmen   
Matteus Nes- Eriksson   
Hennie Victoria Øverås Drange   
Stella Lima Grimeli   
Kay Morten Randen   
Sander Cocozza Ellefsen   
Eline Hetty-Björkander   
Aurora Wall   
Vetle Løchen Westerlund   
Aurora Brurås Kaasa   
Sverre Hotvedt Sinding-Larsen   
Wilhelm Skjelsbæk   
Leah Lovise Larsen Hammarlund   
Sophie Ørmen   
Stella Borge Løvstad   
Ylva Solbakken Flatebø   
Fredrik William Husemoen-Zhang   
Simen Bouariss Mathisen   
Tiril Lie-Jorde   

Vigde
Hege Samuelsen og Trond-Wiggo 
Larsen
Beate Thoren og Vidar Nilsen
Marte Kristine Munkerud og Alf 
Magne Sirevåg

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

Døde
Gerd Ranveig Oreli
Leif Langås
Leif Oluf Andersen
Ester Margrethe Grøntoft
Randi Meland
Elin Marie Bendiksen
Guro Nicolaysen
Harald Thorbjørn Nilsen
Hans Martin Aannestad
Kjell Arne Kaasa
Eivind Ek Markhus
Sverre Dahl
Pål Valstad
Jan Reeberg
Eva Geitsund

Skoger

Døpte
Mia Green Espedal   
Pia Thorsvik Krangnes   
Johannes Hære   
Sander Bjugn Øverland   
Tuva Johansen Mjør   
Vilde Strand Nielsen   
Eline Hetty-Björkander   
Leah Lovise Larsen Hammarlund   

Døde
Kim Oddmund Bergin Haugen
Ragnar Malmo Lehn
Sverre Hornkjøl

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.

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.
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Ikonet i Konnerud kirke
Ikonet i Konnerud kirke er et alterskap – et tripty-
kon – som er delt i tre deler. Når fastetiden starter 
askeonsdag, blir ikonet lukket. Påskedag åpnes 
ikonet, og det forblir åpent fram til neste askeons-
dag. Det er en ortodoks tradisjon, at ikonistasen 
blir lukket askeonsdag, og åpnet igjen påskedag.

Ikonet er malt av den svensk-norske kunstneren 
Kjellaug Nordsjø. Vårt ikon er malt på furu som lig-
ger på et lag ask. Malingen er fargepulver blandet 
i eggeplomme, vann og litt eddik. Alle gloriene er 
belagt med bladgull. Ikonet er 1,90 m høyt og 1,66 
m bredt. 

På	venstre	flanke	nederst	 er	det	Maria	 som	bærer	
Guds Sønn. På hennes bryst står «Immanuel». Maria 
er kledd i blått, og står med løftede hender i bønn.

Kristi glorie inneholder alltid de greske ordene «o 
wn» (hå ån = den eksisterende) Det går tilbake på 
det navn Gud presenterte seg for i den brennende 
tornebusken for Moses «jeg er».

Over	 til	 venstre	 finner	 vi	 Jesus	 som	 blir	 båret	 til	
templet åtte dager gammel. Med på bildet er både 
profetinnen Hanna og Simeon. I dette bilde møtes 
det gamle og det nye testamente. I øverste bilde til 
venstre velsigner Jesus barna. Han er kledd i den 
rød hellige fargen innerst og den blå jordiske fargen 
ytterst.

På	høyre	flanke	øverst	velsigner	Jesus	den	samari-
tanske kvinnen ved brønnen. Det renner vann fra 
brønnen for at også den som ikke har vannkrukke 
skal få av vannet.

I motivet under til høyre er det Kristi forklarelse 
som er avbildet. Jesus tok med seg Peter, Jakob og 
Johannes opp på Tabor da en røst lød fra skyen: 
«Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!»

Nederst til høyre er motivet pinsedag. 12 røde ild-
tunger faller ned på disiplene. Det sentrale motiv er 
den oppstandne Kristus på den himmelske trone, 
omgitt av kjeruber. Sirkelen er et symbol på evig-
heten.	De	fire	hjørnene	på	det	røde	bakteppet	er	jor-

dens	fire	hjørner	og	det	grønne	symboliserer	skap-
ningen. I denne skikkelsen er Kristus Pantokrator, 
Den Allmektige. IC XC er en forkortelse av de gres-
ke ordene for Jesus Kristus. Rundt om er symbolene 
for	de	fire	evangelistene;	Matteus	en	engel,	Markus	
en løve, Lukas en okse og Johannes en ørn. 

Ikonet ble gitt i gave til Konnerud kirke, og ble inn-
viet 12. september 2004 av prost Astrid Bayegan.

Konfirmasjon 2018
I Konnerud kirke: Lørdag 19. mai, søndag 20. mai og søndag 27. mai

I Skoger kirke: Søndag 10. juni

Det vil bli sendt invitasjon til medlemmer og tilhørende rundt påske.
Innskriving i april/mai.

Ikonet er lukket i fastetiden. Se det åpne ikonet på forsiden.


