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Besøksadresse: Gramsborgv. 3, inngang i kjelleretasjen på nordenden.
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMEN – www.drammen.kirken.no. 
E-post: post.drammen@kirken.no

For henvendelser i forbindelse med dåp, bryllup, dødsfall, attester m.m. 
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Ansatte i prestegjeldet
Sokneprest Konnerud  Trond Sandhaug 32 98 92 87 ts675@kirken.no
Sogneprest Skoger Margrete S. Johansen 32 98 92 82 mj296@kirken.no 
Organist  Victor Riakhin,  32 98 92 83  vr862@kirken.no
Diakon  Beate Schmidt 32 98 92 85  bs798@kirken.no
Kateket Karin Vaskinn 32 98 92 88 kv298@kirken.no
Menighetspedagog Nina Fergestad 32 98 92 89 nf649@kirken.no
Trosopplærer Per Arne Edland 32 98 92 03 pe665@kirken.no
Kirketjener Konnerud  Ivar Vik 916 36 134 iv369@kirken.no
Kirketjener Skoger Vidar Kjeksrud 489 59 604 vk452@kirken.no
Menighetens barnehage, Amicus  Tonje K. Hansen 32 98 91 70 th347@kirken.no

Konnerud menighetsråd, leder Trond Martens
Skoger menighetsråd, leder Jakob Vik

KONNERUD OG SKOGER MENIGHETER

Sorg og Omsorg

Har du mistet en du er glad i?
Sorg og omsorg Drammen og omegn er en frittstående 
organisasjon 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, human-
etisk forbund og Den norske kirke. 

Vi har ledig kapasitet i sorggrupper og du er velkommen 
til å ta kontakt!

Mail: sorgogomsorg.drammen@hotmail.no

Gudstjenestelisten finner du på side 8
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Forsidebilde: Konfirmanter. Foto: Karin Vaskinn
Foto, der ikke annen fotograf er oppgitt: Karin Vaskinn

Ønsker du besøk eller kjenner du noen som gjør 
det? Har du lyst å bli besøksvenn?
Ta kontakt med diakon Beate Schmidt 32 98 92 85 

Forklaringer til andakt side 3:
*) Læstadianisme er en luthersk kirkelig 
vekkelsesbevegelse som ble startet av 
den svenske presten Lars Levi Læsta-
dius (1800–1861) i svensk Lappland. I 
1840-årene bredte vekkelsen seg til Fin-
land og Nord-Norge, og har siden bredt 
seg til flere land. Læstadius prekte en 
streng form for luthersk kristendom, og 
tok avstand fra alkohol og tobakk. I Nor-
ge er det i dag rundt 50000 læstadianere.
**) Påskemåltidet; Jødene feiret utferden 
fra fangenskapet i Egypt. Før de reiste 
skulle de slakte et lam og bake usyret 
brød og spise måltidet sammen. I årene 
etter har jødene spist påskemåltidet til 
minne om den gangen – og fortsatt feirer 
jødene dette måltidet. Jesus og disiplene 
feiret påskemåltidet, og det fikk et nytt 
innhold. Han delte brødet og vinen med 
dem og innstiftet nattverden.
***) Langfredag; I Norge kaller vi fredagen 
i påsken for Langfredag, fordi det var en 
lang og trist dag. På engelsk kalles dagen 
Good Friday fordi det er dagen Jesus be-
seiret døden.

Besøkstjeneste
i Konnerud og Skoger menigheter

Gode gaver
Vi inviterer alle som vil finne mer ut 
av hva Gud gir oss av gode gaver til 
Kurskvelder i Konnerud kirke: Onsdag 
6.mars, 20. mars, 3.april kl 19-21 
Kursholder: Runar Liodden, kapellan i Modum. 
Pris kr 200; for kursbok og enkel bevertning.

Påmelding til diakon Beate, bs798@kirken.no. 
Ved spørsmål ta kontakt med prest Margrete 32 99 92 82 
eller diakon Beate 32 98 92 85. 
Informasjon: kirken.no/konnerud-menighet
Arrangør: Konnerud og Skoger menigheter

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.    
Dersom du ønsker å motta nattverd, men ikke kan kom-
me til kirken, kan du også ta kontakt med prest eller dia-
kon.  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, bs798@kirken.no tlf: 32 98 92 85.



Andakt

Guds fred!
Da jeg gikk på folkehøgskole bodde jeg på internat 
sammen med mange andre ungdommer. En del av 
dem var læstadianere*. De kjente hverandre fra før 
– og når de hilste på hverandre sa de alltid: «Guds 
fred!» Det var uvant – men samtidig veldig fint! Å 
ønske hverandre Guds fred!

Tekst: Karin Vaskinn

Det ble arrangert en fotokonkurranse – og temaet var 
FRED! Vinnerbildet skilte seg ut fra de andre bildene 
– de som kom på andre og tredjeplass. Det ene var av 
majestetiske svaner på et stille vann. Det andre var et 
gammeldags julemotiv – nesten som et julekort. Ved 
første øyekast virket vinnerbildet helt malplassert! 

Vinnerbildet var av en fjellbekk, som kastet seg ned 
en bergvegg. På en liten hylle inni fossen hadde en 
dvergbjørk klort seg fast. Det minnet ikke mye om 
fred. Men så man godt etter kunne man se at det satt 
en liten fugl på en gren på den lille bjørka inni fossen. 
Det var en fossekall som satt med hodet under vin-
gen og sov. Den sov fredelig! Den lille fuglen hadde 
søkt ro, midt i den urolige fossen – og der var den 
trygg! Den hadde funnet et trygt sted – trygg for ville 
dyr og andre farer som finnes utenfor fossen. Den 
hadde funnet fred!

Ser vi tilbake på Jesu liv her på jorda, var det mye 
uro rundt han. Han ble født inn i en verden med uro 
og ufred. Likevel sang engleskaren, som viste seg for 
gjeterne, om fred: «Ære være Gud i det høyeste, og 
fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» Da 
Jesus gikk rundt i Galilea var det ofte mye folk rundt 
han. Han talte noen ganger til flere tusen, han gjorde 
under, og han underviste disiplene og andre. Det 
nærmet seg påske, og på vei til Jerusalem dro Jesus 
og følget til Marta og Maria. Jesus vekket opp broren 
deres, Lasarus, som hadde vært død i 4 døgn.

Mange av de som var vitne til dette begynte å tro på 
Jesus. Men det var også noen av dem som dro i for-
veien til Jerusalem og fortalte lederne der hva som 
hadde skjedd. De begynte å legge planer om hvor-
dan de skulle få dømt Jesus. Dette skjedde samtidig 
som folk samlet seg ved veien inn mot Jerusalem for 
å hylle Jesus. De hentet palmegreiner og la kappene 
på veien mens de ropte: «Velsignet er han, kongen, 
som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen og 
ære i det høyeste!»

Så kommer de mest dramatiske dagene i Jesu liv; 
Skjærtorsdag spiste Jesus påskemåltidet** sammen 
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med disiplene. Mens de spiste delte han brødet og 
vinen med dem, og sa: «Dette er min kropp. Dette er 
mitt blod! Gjør dette til minne om meg!» Etter målti-
det gikk han ut for å be – og ble tatt til fange.

Langfredag er den dagen Jesus ble dømt til døden – 
og døde på korset. ***

Påskedag er den glade dagen i påsken, og i kirkene 
i hele verden feirer vi det med Høytidsgudstjenes-
ter. Jesus seiret over døden! Mange steder hilser de 
hverandre med: «Kristus er oppstanden! Ja – han er 
sannelig oppstanden!»

Etter at Jesus hadde stått opp viste han seg flere gan-
ger for disiplene og andre. De var fremdeles redde 
for soldatene, og de gjemte seg inne. Jesus stod plut-
selig midt i blant dem og sa: «Fred være med dere!». 
Han sa det inn i hverdagen til folk som var redde. Før 
Jesus forlot dem, den dagen vi kaller Kristi Himmel-
fart, sa han: «Fred etterlater jeg dere».

Midt i uroen kan man finne fred. Kanskje har vi noe 
å lære av fossekallen? Midt i alt vi strever med, går 
det an å finne fred – inni seg. Ser vi oss rundt, kan vi 
finne et stille og fredelig sted – midt i fossen. Den fre-
den er ikke avhengig av et perfekt ytre. Livene våre 
er ikke alltid så fine som det vi viser utad. Der Jesus 
får slippe inn – blir det fred. Guds fred gjør oss tryg-
ge – midt i en utrygg verden. Vi er ikke alene!

«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke 
den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av 
angst og motløshet.»
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Konfirmant 2020?
Lurer du på om du skal konfirmere deg kriste-
lig eller borgerlig? Eller ikke i det hele tatt? Ta 
en titt på hva noen av årets konfirmanter i Kon-
nerud kirke tenker om saken! Spørsmålene ble 
stilt i en konfirmanttime i vinter.

Tekst: Nina Fergestad

Hva er det beste med å være kirkelig konfirmant?
- Det aller beste har vært leiren. Men det er ok 
med undervisningen også, og det er veldig sosialt 
og hyggelig å være med andre på trinnet som vi 
ikke treffer så mye ellers.
-Vi har lært ganske mye. Noe av undervisningen 
har vært veldig interessant og spennende. Det 
beste med kirka er at en kan være seg selv her. 

Si litt om konf. leiren?
- Det var så gøy! Det var veldig sosialt, og det å ha 
så mange ungdommer å prate med hele tida, var 
det beste med leiren. Det var fint å bli kjent med 
folk som vi ikke er så mye sammen med ellers. 
Stemningen på rommet var topp, og underhold-
ningskveldene med lederne var morsomme. 
- Det ble mer samhold og mye mere sosialt av å 
være uten telefon. Vi tenkte egentlig ikke så mye 
på telefonen, for det var jo likt for alle, og det 
skjedde jo noe hele tida.
- Før vi dro tenkte jeg ikke på at det var undervis-

ning på leiren, og jeg skulle ønske at det kunne 
vært litt mindre. Men det skjedde mye annet på 
leir også. Fritida var det beste på leir, men nå et-
terpå er det er bra at vi gjorde unna halvparten av 
undervisningen på leir. 

Hjemmekonfirmant, hva er det?

Det er for de ungdommene som av ulike grun-
ner ikke kan være med på konf. leiren, forteller 
kateket Karin Vaskinn. Det kan f.eks være av 
helsemessige årsaker eller fordi de er bortreist i 
tidsrommene vi er på leir. Vi oppfordrer alle, som 
ikke har veldig spesielle grunner, til å være med 
på leir. Det er veldig sosialt og en viktig del av det 
å være konfirmant hos oss. Men har du absolutt 
ikke anledning, så er hjemmekonfirmant et alter-
nativ. Da følger du det vanlige undervisnings-
opplegget vi har etter leir, og delvis er det egne 
samlinger og i tillegg oppgaver på nettet, i regi av 
sjømannskirken. 

Det koster penger å være konfirmant, og det er 
dyrere å være med på konf.leiren enn å være 
hjemmekonfirmant. Vi har betalingsordninger for 
de som trenger det, sier Karin Vaskinn, og fond 
hvor man kan søke støtte hvis det er vanskelig å 
betale det det koster. 

Invitasjon
Velkommen som konfirmant i Konnerud kirke 

og i Skoger kirke.

Informasjonsmøte
for de unge og foresatte

mandag 29. paril kl. 1800 i Konnerud kirke.

Konfirmasjonsdager 2020:
Konnerud kirke: 2,. 3., og 10. mai

Skoger kirke 14. juni

Se mer informasjon:
www.konnerudkirken.no

(Felles konfirmantareid i Konnerud og Skoger)
Facebook: Konnerud kirke og Skoger kirke

Hilsen Skoger og Konnerud menighet
Tlf. 32 98 92 88 / kv298@kirken.no

Invitasjonen sendes alle som er født i 2005 og er 
medlemmer/tilhørende i Den norske kirke

Foto: Konfirmanter.
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Konfirmant med spesielle behov

Alle kan konfirmeres, uansett utfordringer! Nes-
ten hvert år har vi konfirmanter med spesielle 
behov for tilrettelegging, enten av undervisning 
og opplegg, eller av de fysiske rammene i kir-
kene våre, sier kateket Karin Vaskinn. 

Alle har rett til tilpasset konfirmasjonsundervis-
ning, og vi prøver å strekke oss langt for å lage et 
opplegg for de som ikke kan følge den ordinære 
undervisningen. Alt skjer i samarbeid med den 
enkelte familie, og vi forsøker å finne ut sammen 
hva som kan gjøre tida som konfirmant og selve 
konfirmasjonsgudstjenesten god for de det gjelder. 
Det er viktig at foreldrene/de foresatte tar kon-
takt med meg hvis de har en ungdom som trenger 
tilpasset opplegg, sier kateketen. Vi samarbeider 
bredt i staben om å gi gode opplevelser til våre 
konfirmanter i undervisning og konfirmasjons-
gudstjeneste. I sjeldne tilfeller ser vi også at det er 
noen som trenger en helt egen gudstjeneste med 
bare familien til stede, mens andre ganger har vi 
opplevd at selv om familien på forhånd trodde at 
det var nødvendig med egen konfirmasjon, gikk 
det fint å ha gudstjenesten sammen med de andre 
konfirmantene. 
Har dere spørsmål om tilrettelegging av opplegg? 
Kontakt Karin på mail kv298@kirken.no

Så mye stress...

Jentene må ha bunad og gutta må ha dress med 
fint merke og kule sko…. Og selskapet må være i 
flotte lokaler, og maten må være den beste. Blom-
ster og pynt må være i lekker harmoni, og servi-
ettene må være brettet på kunstferdig måte…. 
Eller??? Nei, for all del! Det kan ofte bli for mye 
fokus på at alt må være så fint og flott. Konfirma-
sjonsdagen skulle være en dag å glede seg over 
den flotte ungdommen din, en takk over at Gud 
selv sier til tenåringen: Du er god nok som du er. 
Det er nok at du er til!

Men er ikke et flott selskap og flotte nye klær til 
konfirmanten nettopp et uttrykk for at vi gleder oss 
over ungdommen vår? Joda, det kan det nok være, 
men hvis klærne og festen blir et mål i seg selv, bør 
vi kanskje tenke oss om en gang til. En bunad med 
sølv kan koste flere titusen kroner, og et flott sel-
skapslokale med serveringspersonale og fin meny, 
kan ruinere et vanlig familiebudsjett. Kanskje går 
det an å tenke alternativt? Her er noen tips:

Klær:
• Kjøp brukt! Det er etter hvert flere gode steder 

på nettet hvor det er mulig få tak i fine brukte 
klær. For eksempel Finn, Tise, Shpock. Det går 
også an å leie klær både til jenter og gutter.

• Tenk alternativt! I Danmark er det tradisjon 
med en enkel hvit kjole til konfirmasjonen. 
Kanskje noe for oss her også?

Selskapet:
• Bytt tjenester: Allier deg med noen du kjenner 

som har konfirmant et annet år eller en annen 
dag enn dere. Hjelp hverandre med servering 
og kakebaking. De fleste synes det er bare hyg-
gelig å hjelpe (innen rimelighetens grenser).

• Tenk enkelt! Det må ikke være de dyreste 
blomstene for å bli stilig. Sjekk på nettet. Me-
nighetsbladet googlet «pynte enkelt og billig til 
konfirmasjon» og fikk gode tips der.

• Maten: Kanskje Taco er konfirmantens livrett? 
Hvorfor ikke servere det? Eller en gryterett 
med godt brød? Eller lunsj? Rundstykker og 
pålegg og en salat kan være like godt for noen 
som Tapas eller kalvestek. Det trenger ikke 
være mat til 450 kr. kuverten for å bli hyggelig!

• Drikke: Mange serverer alkohol i konfirma-
sjonsselskap. Men må man servere alkohol i en 
fest for en 14-15-åring? Kanskje brus eller vann 
hadde passet nettopp konfirmanten bedre?

• Selskapslokalet: Det kan være vanskelig å fin-
ne et egnet lokale, og ikke alle kan ha festen 
hjemme. Det kan være lurt å sjekke med kir-
ker/ menighetshus/bedehus eller gymsaler på 
skoler. De kan ofte leies.

• Sjekk f.eks.  www.gjerrigknark.com/konfirma-
sjon for flere tips.

Foto: Konfirmanter.



Ordboken

Fra kanaansk til hverdagsk:

Tekst: Wenche Yamamoto Bondevik

Gudstjenestene på Palmesøndag og Første søndag 
i advent innledes ofte med prosesjonssangen (inn-
gangsalmen) «Hosianna, Davids sønn!» og de tre 
enkle setningene synges om igjen og om igjen til 
alle som skal delta på gudstjenesten har kommet 
på plass. Med orgelet som spiller og en pent pyn-
tet kirke er det lett å føle at vi er med på å hylle 
Jesus. På samme måte som han red gjennom en be-
geistret folkemengde som ønsket ham velkommen 
i Jerusalem på Palmesøndag - skal vi være med å 
ønske ham velkommen inn i våre menigheter og 
våre hjerter. Første søndag i advent markerer vi at 
vi venter på at Jesus skal komme tilbake. Da er det 
lett å forestille seg at det er hurrarop og gledesut-
brudd som dominerer. Det må jo ha vært fantastisk 
å oppleve. Jeg trodde lenge at det var slik,- inntil 
jeg oppdaget at ordet ikke først og fremst hadde 
med glede eller jubel å gjøre, men snarere er et rop 
om å bli reddet. «Kom med hjelp» eller «gi frelse» 
er en direkte oversettelse av det gamle hebraiske 
ordet hosianna.  Og så kan vi tolke hosiannaro-
pene på Palmesøndag både som en direkte bønn 
til Jesus om å hjelpe oss og redde oss, og som en 
erkjennelse av at han som kan og skal frelse oss nå 
er underveis. Både som et hyllingsrop, men også 
som et rop om hjelp til Gud.

For noen år siden hadde vi noe vi kalte langfre-
dagsmeditasjon i Konnerud kirke. I forbindelse 
med tekstlesninger og salmer var det mange sym-

HOSIANNA!
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HOSIANNA, DAVIDS SØNN! = HURRA FOR JESUS!?

bolske handlinger - blant annet brukte vi ikke 
orgelakkompagnement, men gitar eller fløyte. Et 
tomt kors (- som ble båret inn under postludiet 
på kveldsgudstjenesten på skjærtorsdag) - var 
satt opp med brostein og en hvit julestjerne ved 
foten. På begynnelsen av gudstjenesten kom folk 
fram og tente telys som ble plassert på steinene. 
Etter hvert som lesningen av Jesu lidelseshistorie 
nærmet seg slutten ble lysene blåst ut, ett etter ett. 
Under siste verset på salmen etter siste tekstlesing 
ble blomsten båret bort og det siste lyset blåst ut. 
Det var satt av tid til at man kunne sitte i stille et-
tertanke for så å gå rolig ut etter hvert. Men et år 
skjedde det noe uventet. Da lyset var blåst ut og 
blomsten fjernet reiste en kvinne seg plutselig og 
brøt stillheten idet hun forlangte lighter eller fyr-
stikker. Så gikk hun fram og tente flere av lysa ved 
korset idet hun nærmest ropte ut at «det er jo ikke 
sånn det slutter! Dere må jo fortelle at dette ikke er slut-
ten!» - og det er jo ikke det. Vi vet at det fortsetter 
med seier og triumf tre dager senere. Og kanskje 
er det godt å bli minnet på – og minne hverandre 
på dette litt oftere. Det er så altfor mange av oss 
som henger fast i depressive tanker og følelser. Vi 
lever på en måte i et «langfredagsmodus» , ikke 
bare i vårt trosliv, men også i våre «hverdagsliv». 

Påskedag. Amicus barnehage laget påskelandskap.

Palmesøndag.

Hosianna Davids sønn! Velsignet være ham. 
Velsignet Davids sønn som kommer i Herrens navn.

Hosianna  i det høyeste, hosianna, hosianna!
Velsignet Davids sønn som kommer i Herrens namn!
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Vi sliter og strever, og klarer liksom ikke å føle 
ekte glede over det som skjer i livet vårt – enten 
det gjelder familie, fritid, jobb eller venner. 

La oss gå tilbake til palmesøndag, bli en del av 
mengden: begeistrede mennesker som vifter med 
palmegrener, mange legger klær og grener på bak-
ken der Jesus kommer ridende på en eselfole, - vi 
håper at dette er Messias, han som skal fri nasjo-
nen fra okkupasjonsmakten. Men like mange av 
oss har hørt om undere og mirakler han har gjort, 
og ønsker at han vil gripe inn i våre liv også, hå-
per han kan redde noen vi er glad i – og derfor 
roper vi også til ham der han kommer forbi. Vi 
rekker å rope det vi trenger at Jesus skal høre. En 
liten eselfole med en voksen mann på ryggen går 
ikke fort.  Det er også lettere nå som vi vet at de 
som står rundt oss idet han kommer ridende - ikke 

roper HURRA FOR JESUS; FOR KONGEN!, men 
HJELP OSS, HERRE. Hjelp oss, du kong Davids 
etterkommer, du som skriftene sier er kommet for 
å sette alt i rett stand. Forbarm deg over oss før vi 
knekker under alle byrdene livet har lagt på oss! I 
motsetning til flokken som ropte «Hosianna!», og 
på Palmesøndag  håpet på en maktovertakelse, vet 
vi at Jesus innen uka var omme både skulle bli for-
rådt av en av sine nærmeste venner, bli torturert 
og til sist drept på et kors. Men kvinnen som tente 
lysene på nytt på slutten av Langfredagsmessen, 
nesten to tusen år senere, hadde helt rett. Vi vet 
også at dette ikke var slutten.  Vi vet at han seiret 
over døden. Han møtte sine venner og spiste og 
drakk sammen med dem, og møtte sine tilhengere 
over hele Galilea. Vi vet at han lever i dag og vi tror 
han hører oss når vi roper Hosianna eller hvisker 
fram et «hjelp meg, Jesus»

Gave til 
menighetsbladet:

Menighetsbladet for Konnerud og Skoger me-
nigheter blir gitt ut 4 ganger i året. Menighets-
bladet distribueres til alle husstander i våre me-
nigheter. Vi har frivillige bladbærere som gjør 
en viktig jobb for å få ut bladet.

Du får SKATTEFRITAK for gaver du gir til me-
nighetene og menighetsbladet dersom du oppgir 
navn, adresse og personnummer (11 siffer) i for-
bindelse med gaven du gir.  Skatteloven er slik at 
gavebeløpet kan føres som fradrag i inntekten din 
før skatt blir beregnet.  Minste beløp som utløser 
fradrag er gaver på kr 500,-. Maksimalt fradrag 
for gaver er til sammen kr 50.000,- for inntektsåret 
2019. I praksis betyr altså dette at gir du en gave 
på f.eks. kr. 1.000,- så får du kr. 220,- tilbake på 
skatteseddelen om skattesatsen er 22%! Dette er 
en unik og veldig god deal!

Får du bladet i postkassa og lurer på om menig-
hetsbladet er reklame? 

Se hva Forbrukertilsynet skriver på sine nettsider:
«Hva som regnes som «uadressert reklame» vil være 
avhengig av hvem som er avsender og materiellets 
innhold. Gjelder materiellet en næringsdrivende og 
dennes «næringsvirksomhet» vil dette som hovedregel 
være «uadressert reklame».
Det at vurderingen av hva som regnes som «uadres-
sert reklame» er avhengig av hvem som er avsender 
innebærer at materiell som ikke er et ledd i «nærings-
virksomhet» ikke vil rammes, for eksempel informasjon 
fra stat og kommune, menighetsblad og rene innsam-
lingsaksjoner fra veldedige organisasjoner.»

Kjære leser av 
menighetsbladet

Vi håper at du setter pris på bladet! 

Det koster en del både å lage og trykke 
menighetsbladet. Vi håper du vil gi en gave 
til menighetsbladet – og på den måte støtte 

bladet økonomisk.

Vi er heldige som har et effektivt 
distribusjonsapparat, som bærer bladet rundt 

til postkassene på Konnerud og i Skoger.

Vi takker hjertelig for den gaven du gir.  
Kontonr er 2310 21 80623

VIPPS 114655

Hilsen redaksjonen

Konnerud og Skoger Menighetsblad Drammen kirkelige fellesrådAlbums bate 83016 Drammen

2310 21 80623

2310 21 80623

Gave til menighetsbladet

Kjære leser av
menighetsbladet

Vi håper at du sette pris på bladet! Det koster en del både å lage og trykke menighetsbladet. Vi håper du vil gi en gave til 

menighetsbladet – og på den måte støtte bladet økonomisk.Vi er heldige som har et effektivt distribusjonsapparat, som bærer bladet rundt til 
postkassene på Konnerud og i Skoger.

Vi takker hjertelig for den gaven du gir.  
Hilsen redaksjonen
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Mandag
Konnerud kirkes formiddagstreff
Underholdning, andakt, allsang, 
bevertning og utlodning.
Vårens treff: 18.mars, 20.mai.
Menighetens dagstur blir 
mandag 3. juni

Tirsdag
Etter skoletid i Konnerud kirke
Fritidsklubb for barn i 4.-7. klasse.
Hver tirsdag kl. 14.00-16.30
Fri i skolens ferier.
Kontaktperson: Nina Fergestad

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

Onsdag
Knøtteklubben i Konnerud kirke
For hjemmeværende med små barn
Kl. 10.00-13.00. Følger skolens ferier
Kontaktperson: Nina Fergestad

Babysang i Konnerud kirke kl. 10.15
For mer informasjon; følg oss på
Facebook ‘Babysang i Konnerud kirke’

Skoger eldretreff
Musikk, allsang, bevertning og utlodning.
Vårens treff: 27.mars, 24.april, 29.mai, 
alle dager kl. 11.30-13.30

Konnerud
03.03 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. Margrete Sch-

midt Johansen. Vikar
10.03 kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Trond 

Sandhaug Beate Schmidt og Trond Martens 
17.03 kl 11:00 Familiegudstjeneste for hele Drammen. 

Trond Sandhaug og vikar. Trosopplæringsteamet. 
Tryllekunstner Ruben Gazki taler. 

24.03 kl 11:00 Fest-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Konne-
ruds menighets stab og frivillige. 

27.03 kl 18:00 Samtalegudstjeneste med konfirmanter og 
stab.

28.03 kl 18:00 Samtalegudstjeneste med konfirmanter og 
stab.

31.03 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Trond Sandhaug 
og Victor Riakhin 

07.04 kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Mar-
grete Schmidt Johansen, Beate Schmidt, Per Arne 
Edland og Trond Martens 

14.04 kl 11:00 Palmesøndag. Gudstjeneste. Nattverd. 
Dåp. Vikarprest og Victor Riakhin 

18.04 kl 19:00 Skjærtorsdag. Gudstjeneste. Nattverd. 
Trond Sandhaug og Victor Riakhin. Kveldsmåltid 
kl. 18

19.04 kl 11:00 Langfredag. Gudstjeneste. Trond Sand-
haug og Victor Riakhin 

21.04 kl 11:00 Påskedag. Høytidsgudstjeneste. Nattverd. 
Dåp. Trond Sandhaug og Victor Riakhin 

28.04 kl 11:00 Familiegudstjeneste.  Dåp. Margrete Sch-
midt Johansen og Victor Riakhin 

04.05 kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Trond Sand-
haug, Karin Vaskinn og Victor Riakhin 

05.05 kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Trond Sand-
haug, Karin Vaskinn og Victor Riakhin 

12.05 kl 10:30 og 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Mar-
grete Schmidt Johansen, Karin Vaskinn og Victor 
Ryakhin 

17.05 kl 09:30 ved Konnerud gamle kirke. Minnemarke-
ring ved Konnerud gamle kirke. Trond Sandhaug

Gudstjenester i Konnerud og Skoger
19.05 kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Høymesse. Natt-

verd. Dåp. Trond Sandhaug, Beate Schmidt, Per 
Arne Edland og Trond Martens 

26.05 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 
Schmidt Johansen og Victor Riakhin 

Skoger
17.03 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 

Schmidt Johansen og Victor Riakhin 
07.04 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 

Schmidt Johansen 
21.04 kl 11:00 Påskedag. Høytidsgudstjeneste. Nattverd. 

Dåp. Margrete Schmidt Johansen
28.04 kl 17:00 Skoger Mini-sang fremfører musikalen 

Sakkeus. 4-årsbok.
05.05 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 

Schmidt Johansen
17.05 kl 08:20 Gudstjeneste. Margrete Schmidt Johansen 

og Knut Schmidt Johansen 
26.05 kl 18:00 Ungdomsgudstjeneste. Samtalegudstje-

neste. Nattverd. Dåp. Margrete Schmidt Johansen, 
Karin Vaskinn 

På enkelte gudstjenester velges annen tekst enn det som er 
oppgitt.

Søndag 10. mars, 19. mai og 16. juni i Konnerud kirke. 
Middag og dessert kl. 16.00.  Fokus-gudstjeneste kl. 17.00. 
Ungdomskro i underetasjen kl. 18.30. Pris for middag kr 
40 pr barn og kr 60 pr voksen. Familie pris kr 150.
Påmelding for mat innen torsdagen før til diakon Beate: 
bs798@kirken.no  eller tlf 32989285. Gi evt. beskjed om al-
lergier. Velkommen til nye og gamle!

Fokus-søndager våren 2019
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

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

Torsdag
Åpent kirketorg i Konnerud kirke 
Hver torsdag serveres det vafler og kaffe 
på kirketorget i Konnerud kirke.
Kirketorget er åpent fra 11-13 tom april, 
unntatt helligdager.  
Vel møtt!

Familiedag i Konnerud kirke 
Middag fra kl 16.15
Gøy med musikk:
1-3 år kl. 16.45
3-5 år kl. 17.15
Konnerud Kid Sing: 7-13 år
Kl. 17.45-19.00

Fredag
Kommer’U ungdomsklubb  
og ungdomskafé
15. mars, 5. april og 10. mai.
Følg oss på Facebook ‘Kommer’U?’

Hele menigheten inviteres til INSPIRASJONSDAG 
i Konnerud kirke lørdag 23. mars kl. 13.00

Etter initiativ fra flere i menigheten vil de sammen med 
stab og menighetsråd invitere alle i Konnerud menighet 
til inspirasjonsdag. Vi spiser lunsj, og det blir et inspira-
sjonsforedrag.  Det blir workshop, der vi snakker sammen 
om hvilke verdier vi ønsker å samle oss rundt? Det blir et 
eget program for barn og unge. Vi vil ha underholdning 
og loddsalg. Vi inviterer også til festmiddag.  Søndag 24. 
mars blir det en felles gudstjeneste kl 11.00. Påmeldings-
frist innen 18. mars til Wenche Mondal, tlf nr 905 69 755. 

Himmel på jord!

Det blir øvelser i Skoger kirke for barn fra 4-9 år 
fra onsdag 6. februar-24. april kl.18.00-18.45
(Ingen øvelser i skolens ferier)
Fremføring i Skoger kirke 28. april 2019

Instruktører/medvirkende:
Sang og lek:  Ingrid Nordby 
Musikk:  Victor Riakhin
Medhjelpere:  Tor Arne Gjerrud, Nina Fergestad 
  (Menighetspedagog),
  Margrete S Johansen (prest)
Spørsmål?  Kontakt Margrete på 
  tlf nr 412 53 450/mj296@kirken.no 

«SAKKEUS» i Skoger Kirke

– med salmer og tekster av Svein Ellingsen
7. mai kl. 19.00 i Skoger kirke 

Medvirkende: Corisma, Kor-Int, Sysle blandene 
kor, Gunn Britt Friberg Hansen

Svein Ellingsen fyller 90 år i år, og vi vil bli litt 
kjent med salmedikteren med flest salmer (58) i 
vår kjære salmebok. Det blir flott korsang, felles 
salmer, og flotte tekster av vår kjære salmedikter.

Kirkeåret rundt 
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40-årsjubileum – i seneste laget
Tekst: Astrid Vik

Antasoa er en misjonsforening på Konnerud, som 
ble startet i 1978. Søndag 3. februar ble jubilanten 
feiret på verdig vis med misjonsgudstjeneste og 
utvidet kirkekaffe. I gudstjenesten var både pre-
ken og forbønner misjonsrettet. Dag Arne Roum 
var prest den dagen, og han ble også med på kir-
kekaffen. Der hadde han en hilsen til «40-årin-
gen» sammen med Simon Høimyr, siden de begge 
kjente Aslaug Borge, som startet foreningen, fra 
misjonsarbeidet på Madagaskar.
Anne Kirsti Evertsen hadde et tilbakeblikk der 
hun mintes oppstarten av Antasoa. Hun kunne 
fortelle at både Aslaug og andre gikk fra dør til 
dør for å rekruttere medlemmer til misjonsfo-
reningen. Navnet Antasoa fikk de fra et sted på 
Madagaskar der Aslaug Borge hadde deler av 
misjonstjenesten sin.
Randi Sommerstad leste brev fra en tidligere le-
der av Antasoa, Dagrun Slørdal, som har flyttet til 
Trøndelag. Mange kjenner henne fra menighets-
arbeidet i Konnerud kirke.
Reidun Andersen Weberg gav lys til nåværende 
leder Haldis Øien og en stor pose med «Non-
stop»-en symbolhandling som ikke var til å mis-
forstå: Det gjelder å stå på videre!

Til jubileet møtte også noen av damene som had-

Bilde av gamle og nye medlemmer, som var til stede 
på jubileet 3. februar. Bakerste rekke: Turid Langen, 
Reidun Weberg Andersen misjonskonsulent, Tini Jon-
gepier, Haldis Øien, Petra Kvalvåg, Åse Hope, Gunvor 
Skårnes. Midterste rekke: Astrid Vik, Åse Marit Hovde, 
Laila Linkjølen, Randi Sommerstad, Tone Green, Berit 
Barre, Anne Kirsti Evertsen. Første rekke: Torunn 
Mangen, Åse Stenby, Torunn Tollefsen.

de vært med å starte foreningen. Mange opplever 
at når noen slutter i en forening, går medlemstal-
let ned. Men slik er det ikke med Antasoa. Her har 
det jevnlig blitt rekruttert nye medlemmer.

Vi takker Gud for Antasoa, fellesskapet der og alle 
de villige hender som arbeider for en verdensvid 
kirke gjennom Det Norske Misjonsselskap. 

Mange husker sikkert salmene vi lærte på sko-
len. De satte sine spor, og fortsatt dukker de opp 
i minnene og stadfester barnetroen. Salmeboka 
inneholder så mange fine gamle, men også NYE 
salmer. Vakre toner og fine tekster.

Mange var samlet i god tid før gudstjenesten 25. 
januar - sammen med inspirator og grunnlegger 
av salmefrokost Åge Haavik, seniorrådgiver i Kir-
kerådet. Vi hadde med vår egen matpakke, fikk 
servert kaffe og te, og spiste i fellesskap. Det ble 
en flott gjennomgang og innøving av nye, og også 
noen kjente salmer, og vi fikk mer kunnskap om 
bakgrunnen til hvorfor/hvordan salmene oppsto. 
Det ga mer forståelse og dybde til innholdet. Fint 
er det når en selv også blir møtt i teksten. Den-
ne søndagsmorgen var verd å få med seg. Spen-
nende blir det framover når det arrangeres flere 
salmefrokoster, med nytt og berikende innhold. 
Kan du tenke deg å være med å synge og lære nye 
salmer, så bli med! Sang gir glede – spesielt når vi 

kan synge sammen med noen. Det er omtrent slik 
det opplevdes den gang i barneårene. Anbefales!  

Tove Hodt

Salmefrokost

14. mars møte hos Tove Hodt, Rørvollveien 9
11. april møte hos Åse Marit Hovde, Frøstjernveien 19
9. mai leder Randi Sommerstad oss på tur. Avtales 
nærmere.
Alle møtene begynner kl 19.00
Har du spørsmål, ring Haldis Øien, tlf. 91143666.

ANTAZOA våren 2019



11

Velkommen til dåp!

Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåps-
dagen er en merkedag der vi feirer barnet som 
er født. Men den er noe mer. Dåpen er en hellig 
handling som kirken utfører på oppdrag fra Jesus. 
Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen 
videre til mennesker over hele verden og å under-
vise om Guds gode vilje med menneskenes liv.

Store barn, ungdommer og voksne som ikke er 
døpt er velkommen til å bli døpt.
Ta gjerne kontakt med kirkekontoret på tlf. 32 98 
91 00, eller gå inn på kirkens hjemmeside.

Tidligere sendte kirken invitasjon til dåp til alle 
medlemmer som fikk barn. Denne ordningen 
opphørte i oktober 2018, da det nye personvern-
regelverket GDPR ble innført.

Amicus
barnehage
Her er litt bilder fra Konnerud menighets sin lille 
barnehage, Amicus barnehage.
Vi er opptatt av å gi barna gode og minnerike 
opplevelser med voksne som er varme, nære og 
grensesettende.
Sosial kompetanse står høyest hos oss for de yng-
ste og de eldste, og det lærer vi gjennom alt vi gjør 
i alle hverdagsaktiviteter. Ta gjerne kontakt med 
oss i forhold til barnehageplass høsten 2019.

Har du fått barn håper vi at du ønsker å døpe barnet!
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Fest i Skoger kirke 
Søndag 28. april er det duket for stor fest i Sko-
ger kirke. 4 åringene er spesielt inviterte fordi 
de skal få Kirkebok for 4 åringer (Fest på slottet, 
se bildet), men vi håper på full kirke denne da-
gen, sier sokneprest Margrete Schmidt Johansen. 
Skoger Minisang skal nemlig fremføre musika-
len «Sakkeus» på gudstjenesten, så dette blir fest 
for alle!

Vi har gudstjenesten fra 9. desember i fjor i friskt 
minne. Det var et skikkelig høydepunkt i kirken 
vår! Da fremførte også Skoger Minisang en mu-
sikal: «Bartimeus». Begge musikalene er skrevet 
av Ivar Skippervold, men bearbeidet noe slik at de 
kan passe for barna vi har med oss i Skoger Mi-
nisang. Hver onsdag denne vinteren har en flokk 
barn (hovedsakelig fra Skoger) fra 4-9 år øvd i 
Skoger kirke, og det store målet er altså søndag 28. 
april! Det gleder vi oss veldig til, sier menighets-
pedagog Nina Fergestad som også deltar i pro-
sjektet. Det er musikkpedagog Ingrid Nordby som 
er leder av Skoger Minisang, og Organist Victor 
Riakhin som spiller for barna. 

Kirkevalget 

- et offentlig valg – en unik mulighet for ny driv i lokalmenigheten

Midt i denne vintertida ser vi fram mot vår og som-
mer, og kirkens ansatte og frivillige er godt i gang 
med å tenke på høstens store begivenhet: KIRKE-
VALGET 2019.

Valget skal gjennomføres samtidig med Kommune- 
og fylkestingsvalget den 9. september.  Allerede 
høsten 2018 startet forberedelsene til gjennomførin-
gen av valget; - menighetsrådets nominasjonslister 
skal være klare innen 1. mai og mange kommende 
kirkepolitikere skal rekrutteres før den tid. Alle som 
er medlemmer av Den norske kirke og over 18 år er 
valgbare i det soknet man er bosatt i. Vi oppfordrer 
alle som kan tenke seg en politikerrolle i menighetsråd og 
fellesråd til å ta kontakt.  

Den norske kirke er inne i en spennende endrings-
periode med mange parallelle prosesser både på 
lokalt og sentralt nivå.  På trappene har vi:
• Ny lov om tros- og livssynssamfunn i Norge som skal 

vedtas av Stortinget 
• Ny kirkeordning for Den norske kirke som har vært 

ute på høring og som skal vedtas av Kirkemøtet 

	

• Ny kommunestruktur som for vår del er et faktum 
fra 2020 

I en slik endringsperiode vil kir-
kens grunnenhet – det lokale sok-
net – ha god bruk for et godt råd: 
menighetsrådet. Så har vi også 
erfaring med at ny menighets-
rådsperiode kan gi nytt «driv» i 
det lokale menighetsarbeidet og 
slik sett er med på å løfte kirkens 
plass i lokalmiljøet. Hvis kirkens 
plass i bydelen og bygda er viktig for deg – still 
gjerne til valg! 

Jeg ønsker Konnerud og Skoger menigheter 
lykke til med valget!

Eva Trogstad 
Valgadministrator Nye Drammen/

kirkeverge Nedre Eiker
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Årets konfirmanter
Konnerud kirke 
4. mai 2019 kl. 11:00
Marion  Aakvik
Stine Juel Bergflødt
Anna Myrvang Claussen
Susanne Løkkeberg Dale
Julie  Dischler
Thea  Gerdts Andresen
Anna Mathea Jacobsen Grotle
Magnus Aali Hornstuen
Vilda Erika  Humblen
Håkon  Karlsen
Mikkel Borge Karlsen
Malin  Koberg Nilsen
Jonas  Likværn
Theo Liverud Løge
Ludvik  Løkken
Sarah Sophie Mathisen
Lukas Ruud Olsen
Andreas Tjellaug Oustorp
Randi Olette Reine
Johan Oscar  Rinde
Benedikte Lunde Sneve
Kevin Vedal Tibro
Philip Gabriel Try

Konnerud kirke 
5. mai 2019 kl. 11:00
Maren  Holseter
Julia Krybelsrud Huse
Frida Lund Johansen
Sebastian  Kämpe
Kristoffer Øverby Markussen
Isak  Moe Hansen
Christian Fossmark Nilsen

Camilla  Palmberg
Ida Seline  Skotnes
Mathilde Karlsen Tafjord
Kasper Elias Tegler

Konnerud kirke
12. mai 2019 kl. 10:30
Halvor Opdal Blomholt
Karoline  Fergestad
Erlend Liodden Fjerdingstad
Mats Bekkerud Haugen
Andrine Stræte Haugerud
Gudmund Mathias  Hole
Meimei Sylva  Husemoen Zhang
Kristian  Kollerud

Adine  Meland
Birgitte Landås Myrekrok
Mathias Ravnang Nilsen
Liam  Reine
Aurora Tangen Reitan
Maren Sofie  Steiner
Nick Hansen Tibro
Filippa Lau Winge

Konnerud kirke
12. mai 2019 kl. 13:00
Stine  Amundsen
Erik  Bakke
Marcus  Bjørnstad
Kristine Tjellaug Finnestrand
Tobias  Finstad
Christina Fjeldhaug Green
Eirill Ulberg Hagavold
Henrik Hartz Hagen
Oda Therese Austad Henriksen
Haakon Frostad Larsen
Kristoffer  Ludvigsen
Ingrid Helene Bjørgeland Tho-
massen
Nora Marie Oinas Thorkildsen

Skoger kirke
9. juni 2019 kl. 11:00
Eivind Bogen Arenth
Maximilian Sæther Benjamin
Anna  Borge
Sara Anna Mostad
Markus Langmaack Samsøe
Olav Bjørneberg Ulstein

Gi gjerne en gave til 
menighetene

Konnerud 114655
Skoger 84108

Mottaker får et andelsbevis 
i flott gaveomslag.

Du kan melde inn konfirmanten eller dåpsbarnet i NBBO 
og gi dem en gave å glede seg over når det har 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. Juniormedlemmer betaler 
ingen årskontingent før året de fyller 18.

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.

GI ET MEDLEMSKAP 
TIL KONFIRMASJON 
ELLER DÅP

NBBO - NEDRE TORGGATE 5, 
3015 DRAMMEN - TELEFON 32 21 15 00 www.nbbo.no

Meld inn barnet på 
www.nbbo.no 

eller ring medlemsservice 
på telefon 32 21 15 00.
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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 230,-
Snitter 5 stk kr 175,-

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

eller ring 32 26 76 16

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

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

Rimi Konnerud
7-22 (8-20)

Turkjøring og turproduksjon
for grupper i inn- og utland

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

Elektroentreprenør
Tlf. 32 21 84 00

Alle dager 07-23. 
Søndag 10-21

Tannlege
TOR BERGVAD

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

www.dinkiropraktor.no
GOD RYGG FOR GOD HELSE

Bernåsbakken 2,
3032 Drammen
tlf. 32 88 70 03

Vi har 
nye flotte lokaler

du kan leie til:

• Barnedåp
• Konfirmasjon
• Minnestund

Møter på dag- 
eller kveldstid

Maten bestiller du hos oss.

Tlf 32 88 87 00
firmapost@sorvangen.no

Best på alt av trykksaker!

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

Best på alt av trykksaker!

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

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

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

Aut. fotterapeut
Tone Haug

Blichsgt. 1, 3044 Drammen
Tlf. 934 86 993
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Konnerud

Døpte
Alexandra Schwencke-
Thommassen
Julian Delebekk Torgersen
Sofie Rambjør Stokke
Meline Ormåsen Andersen
Andrea Wehler
Henrik Opedal Pløen
Magnus Petersborg Nordahl
Mina Langerud Tufte
Hedvig Bjørnstad Backe
Norah Fjerdingstad
Ludvig Øverby Land
Emil Marinius Olsen
Vetle Ljønes
Frida Wilson Guneriussen
Haakon Saksvik
Simen Kleven Glinkowski
Kristoffer Øverby Markussen
Meimei Sylva Husemoen-Zhang
Stine Juel Bergflødt
Gabriel Vian Bjerkestrand

Vigde
Anette Lie Jacobsen og Knut-Erik 
Jørgensen

Døde
Anne-Lise Johansen
Oddvar Ingebrigt Ingebrigtsen
Lilly Margrethe Pettersen
Hans Martinsen
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Bjørnar Isaksen
Per Jensen
Ragnhild Bjørløw Røysi
Morten Odd Haust
Karen Margrethe Gravdal
Gunnar Bråthen
Anne-Lise Prøis

Skoger

Døpte
Mille Boline Bjørnsen Walaker
Even Martinsen Berge
Sondre Vik Dahl
Arthur Lauve Engedal
Storm Alvey Larsen Skogheim
Emil Marinius Olsen

Vigde
Inger Kristin Flaglien og Frode 
Grønnesby
Vivvi Regine Andreassen og Hå-
vard Myrvold

Døde
Kirsten Agnethe Steen
May Elisabeth Berglie
Egil Arenth
Magne Ingar Leversby
Thorstein Kaspersen

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 9-20. Lørdag 9-18.

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

Kirkeskyss til gudstjenestene i Skoger kirke

Konnerud menighet ønsker å tilby skyss til og fra gudstjenestene. Har du lyst 
og mulighet til å bidra med dette i en turnus med flere? Trenger du skyss til 
gudstjenester?
Ta kontakt med diakon Beate Schmidt: bs798@kirken.no, eller tlf 32 98 92 85.

Kirkeskyss til gudstjenestene i Konnerud kirke
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Møt «Svindler med stil», Ruben Gazki!
Fyller du 10 år i år? Da kan du være med på årets 
«happening» i Konnerud nye kirke 16. og 17. mars. 
Ruben Gazki, kjent entertainer og tryllekunstner, 
som kaller seg selv «Svindler med stil» kommer, 
og du kan få være med på tryllekurs. 

Lørdag 16. mars er det tryllekurs for 10-åringer 
(åpent for eldre barn også) fra kl. 11.30. Hvis du 
melder deg på innen 10. mars, får du et gratis tryl-
lesett (verdi 250,-) med utstyr til 5 proffe triks, en 
link til instruksjoner på nettet og i tillegg 3 korttriks. 
Sammen med Ruben Gazki øver dere på triksene.

Show
Lørdag kl. 15-16.30 holder Ruben Gazki et spekta-
kulært og lærerikt show for hele familien. Åpent og 
gratis for alle! 

Søndag 17. mars 
Kl. 11 er det spennende gudstjeneste med trylling, 
showpreken og flammeshow ved Ruben Gazki i 
Konnerud kirke. Dette er fjerde året vi arrangerer en 
slik gudstjeneste, og har du ikke fått den med deg 
før, så pass på i år! Dette er en flott opplevelse. 

SE EN SMAKEBIT AV RUBEN GAZKI’s show her: 
tinyurl.com/rubeng

NB! Påmelding til tryllekurset pga. bestilling 
av utstyr:
Til nf649@kirken.no innen 10. mars. 
Spørsmål? Send epost til Nina Fergestad.
Det kan være lurt å være tidlig ute, det er begren-
sede plasser på tryllekurset!

Ruben Gazki har flammeshow etter gudstjenesten søn-
dag 17. mars.

«Beste helgen
i mitt liv!!»

(Hermann 10 år)

Konnerud menighet har fått nye hjemmesider!
Vi jobber hardt for å få orden i alle rom i det nye 
internetthuset vårt. Det vil ta nok litt tid før vi får 
alle tingene på plass. Men vi gleder oss veldig til 
å bruke de nye og moderne sidene til kommuni-
kasjon med menigheten og alle andre som bor 
på Konnerud og i Drammen! Stikk innom oss på      
konnerudmenighet.no    
Hjertelig velkommen!

Går du inn på www.konnerudmenighet.no og 
www.konnerudkirke.no vil du kommer til vår 
hjemmeside www.kirken.no/konnerud-menig-
het

Victor Riakhin


