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KONNERUD OG SKOGER MENIGHETER

Gudstjenester
Konnerud kirke  
17.05 kl 09.30 Konnerud gamle kirke Minnemarkering 
 ved bautaen. Trond Sandhaug og Geir Kihle.
24.05		 kl	10.30	og	13.00	Konfirmasjonsgudstjeneste.	Trond	
 Sandhaug, Karin Vaskinn og Edward Adrian Rogers 
31.05		 kl	10.30	og	13.00	Konfirmasjonsgudstjeneste.	Trond	
 Sandhaug, Karin Vaskinn og Edward Adrian Rogers 
07.06		 kl	10.30	og	13.00	Konfirmasjonsgudstjeneste.	Knut	
 Ole Hol, Karin Vaskinn og Edward Adrian Rogers 
14.06   kl 11.00 Familiegudstjeneste. Dåp. Else-Liv Kortner 
 Faye Nina Fergestad og Edward Adrian Rogers 
21.06		 kl	11.00	Gudstjeneste.	Nattverd.	Dåp.	Trond	
 Sandhaug og Edward Adrian Rogers 
05.07  kl 11.00 Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. 
 Nattverd. Dåp. Knut Ole Hol og Victor Riakhin
19.07  kl 11.00 Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. 
 Nattverd. Dåp. Tor Trydal og Edward Adrian 
 Rogers 
02.08		 kl	11.00	Konnerud	gamle	kirke	Gudstjeneste.	
 Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug og Edward Adrian 
 Rogers 
16.08  kl 11.00 Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. Dåp. 
 Solveig Aass Kristiansen og Victor Riakhine 
23.08		 kl	11.00	Gudstjeneste.	Familiegudstjeneste.	Dåp.	
 Knut Ole Hol og Edward Adrian Rogers 
30.08 kl 10.00 Vandregudstjeneste fra Krambudalen til 
 Siri kirke. Trond Sandhaug.
06.09 kl 11.00 Gudstjeneste. Høymesse. Nattverd. Dåp. 
 Trond Sandhaug og Edward Adrian Rogers 
13.09 kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Knut Ole Hol 

og Victor Riakhin
 

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

Skoger kirke
17.05		 kl	08.20	Gudstjeneste.	Knut	Ole	Hol	og	Victor	
 Riakhin
24.05		 kl	11.00	Gudstjeneste.	Nattverd.	Dåp.	Knut	Ole	Hol	
 og Victor Riakhin 
14.06		 kl	11.00	Konfirmasjonsgudstjeneste.	Knut	Ole	Hol,	
 Karin Vaskinn og Victor Riakhin 
28.06		 kl	11.00	Skoger	gamle	kirke	Gudstjeneste.	Nattverd.	

Dåp. Knut Ole Hol  
12.07		 kl	11.00	Skoger	gamle	kirke	Gudstjeneste.	Nattverd.	

Dåp. Knut Ole Hol og Victor Riakhin
26.07	 kl	11.00	Skoger	gamle	kirke	Gudstjeneste.	Nattverd.	

Dåp. Trond Sandhaug og Edward Adrian Rogers
09.08  kl 11.00 Skoger gamle kirke Gudstjeneste. Nattverd. 

Dåp. Trond Sandhaug og Edward Adrian Rogers 
06.09 kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Knut Ole Hol 

og	50	års	konfirmanter

Aut. fotterapeut
Tone Haug Henriksen

Blichsgt. 1, 3044 Drammen
Tlf. 934 86 993

Steinsprut er noe skitt!
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Forsiden: Ungdomsledere på tur til London.
Foto: Karin Vaskinn.



Andakt

Gud gir vekst
Av Karin Vaskinn

Et	 lite	 frø	 legges	 i	 den	 myke,	 fine	 jorda.	 Litt	 jord	
drysses over og den vannes. Tiden går; én dag, to da-
ger, èn uke blir til to uker… Endelig en dag titter en 
liten spire opp gjennom jordskorpen. Den stelles og 
vannes tålmodig. Den grønne spiren blir til en liten 
plante, som vokser litt mer for hver dag. Etter hvert 
får planten blomster, og utpå høsten får den frø som 
kan gi liv til nye planter.

Hvert år, på slutten av sommeren, drar vi vi på kon-
firmantleirer;	 noen	 voksne	 sammen	 med	 en	 gjeng	
med 80–90 ungdommer. Lydnivået kan enkelte gan-
ger bli høyt, og det er ikke så lett å vite hva de får 
med seg – av det vi ønsker å formidle. 

Vi starter med begynnelsen – med Gud som skaper – 
som har skapt hver enkelt som et unikt eksemplar – 
som har en plan for å rette opp bruddet mellom han 
og menneskene – fordi han elsker oss.

Konfirmantene	jobber	i	grupper	for	å	bli	kjent	med	
bibelske personer – og fremføringene gjøres på krea-

tive måter. Kreativiteten settes også i sving når de får 
i oppdrag å male episoder fra Jesu liv.

Vi vandrer gjennom påskens dager og stopper på 
ulike stasjoner; veien fra påskemåltidet via Pilatus 
og mot korset og graven…

På en sommerleir, rett før kveldsbønnen, kom en 
konfirmant	 bort	 til	 meg.	 Det	 er	 noe	 han	 lurer	 på:	
“Hvordan kan Gud være over alt og samtidig går 
det an å sitte ved hans høyre side?» Ikke noe enkelt 
spørsmål. Jeg prøvde å forklare… sa litt om treenig-
heten… “Nå forstår jeg litt mer» sa han, og så gikk 
han.

Senere	det	året	var	konfirmantene	samlet;	temaet	var	
dåpen.	Inne	i	kirken	ble	hver	enkelt	konfirmant	min-
net om sin egen dåp – og de som ikke er døpt; om 
dåpen	som	kommer…	Konfirmanten	fra	sommerlei-
ren kneler ned ved døpefonten. Idet han reiser seg 
sier han: «Nå tror jeg litt mer».

En spire til tro? Kanskje er det slike små glimt som 
gir håp om at det vi arbeider med nytter.
Det har blitt sådd noe – og vi får være med å gi næ-
ring…

Matt. 13, 31-32
“Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en 
mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn 
noe annet frø; men når det vokser opp, er det større 
enn andre hagevekster og blir til et tre, slik at fuglene 
under himmelen kommer og bygger rede i grenene.»
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Gledesklokkene ringer 
– også for deg
Tekst: Wenche Yamamoto Bondevik

For siste gang dette kirkeåret skal det ringes og 
kimes i en time på lørdag, og en før høytidsguds-
tjenestene på søndag. Det er pinse.

Kirkeåret begynner som kjent i advent, noe som 
gjør første søndag i advent til vår nyttårsdag. Men 
da ringer vi bare som på  en vanlig søndag.

Jul og påske er de andre helligdagene som marke-
res med en times ringing og kiming både lørdag 
og søndag, men akkurat nå sitter jeg her og funde-
rer på hvor ulik pinsen er de to andre høytidene. 
Både jul og påske ringer inn til festgudstjeneste på 
«førstedagene» , -men det hviler allikevel en slags 
dobbelthet over høytidene. Vi ringer inn til første 
juledag, den store høytiden hvor vi feirer det ufat-
telige mysteriet at Gud ble menneske og kom til 
oss som Jesus. For barna (og barnlige voksne) kan-
skje årets største fest, MEN allerede annen juledag 
markerer kirker over hele verden Stefanusdagen. 
Stefanus – den første navngitte kristne martyr. Det 
er også et stort MEN når det gjelder fortellingen 
om Jesusbarnet. Rett etter besøket av vismennene 
(De hellige tre konger) måtte den lille familien 
rømme fra Betlehem  å unngå at Jesus ble drept 
når Herodes beordret livet av alle guttebarn to år 
og	yngre.	Etter	det	levde	de	flere	år	som	flyktnin-
ger i Egypt.

Klokkene som ringer inn påsken har også en me-
lankolsk klang på påskeaften.  da minnes vi Jesu 
død og det som gikk forut for den – forræderi, un-
derslag av fellesskapets midler, angiveri og tortur, 
for så til sist å bli dømt til å skulle dø på datidens 
mest ydmykende og smertefulle måte. Heldigvis 
hører vi allerede påskemorgenen glade klokker 
ringe ut seier over døden. «Jesus vant og jeg har 
vunnet!»

Sammen med klokkene som ringer pinsen inn ly-
der det ikke noe «men», det er ikke noe motstri-
dende budskap, ikke noe sorg og smerte. «PINSE 
ER GLEDE OG TAKKNEMLIGHET.»

Mange av oss har problemer med å forstå dette 
med Den Hellige Ånd; hva – og eller hvem det 
er. Det var visst en masse oppstyr med noen ild-
tunger som svevde over hodene på disiplene som 
satt ved tempelporten og fortalte om Jesus, og om 
noen av dem som plutselig snakket språk de be-
viselig ikke kunne, men som mange i den store 

menneskemengden på tempelplassen forsto fordi 
de hørte sine egne morsmål. Merkelige greier sy-
nes	noen	av	konfirmantene	som	lurer	på	om	denne	
ånden er et slags spøkelse som dem de har sett på 
tv- for eksempel i «I åndenes makt»

Riktignok  står vi jo i kirken hver søndag og be-
kjenner at vi «tror på Den Hellige Ånd, en hellig 
allmenn kirke…».  Men egentlig føler jeg jo ofte 
at jeg skjønner veldig lite. Derimot har jeg gode 
erfaringer med å snakke om Den Hellige Ånd til 
barn, det virker som at de skjønner det på en an-
nen, mer umiddelbar måte enn vi voksne som har 
vokst opp med at alt skal  kunne forstås og forkla-
res med  naturvitenskapens språk og begreper. « 
Ånd»  betyr jo pust, forklarer jeg ungene, og da må 
jo Den Hellige Ånd bli Guds pust? Når vi sier tros-
bekjennelsen sier vi at vi tror på Gud – og på Jesus 
- og på Den Hellige ånd. Kanskje kan vi tenke oss 
at når vi sier «Gud» så mener vi   Guds tanker, på 
alle kreftene (energiene)  som Gud har, alt han kan 
skape – av ingen ting…

Når vi sier Jesus så blir jo det «Guds kropp». Jesus 
er jo Gud, det gjør at vi kan vite hvordan Gud er, 
hva han tenker om verden og om oss. Nå kan vi 
både  se ham og  høre ham.

Og den hellige ånd blir da Guds pust. Det står i 
den andre skapelsesberetningen at Gud pustet sin 
ånde inn i mennesket. Det gjorde mennesket an-
nerledes enn dyrene. Selv om vi, som andre pat-
tedyr, ligger lenge i mammas mage før vi blir født, 
vokser opp og lærer av våre foreldre hvordan vi 
skal overleve,  og  ikke vet  annet om oss  selv  enn 
at en gang skal vi dø, - så er de færreste i tvil om at 
vi ER annerledes.

Pinsen minner oss om dette: Kroppen vår hører, 
som alt det andre som er skapt, til den fysiske ver-
den. Vi kommer fra jorden og når vi dør går vi til-
bake til den. Men vi er også ånd, og når kroppen 
dør går sjelen til Gud.

Vi mennesker er jo helt nødt til å puste for å kunne 
leve.  Når vi puster inn puster vi inn oksygen som 
fraktes med blodet rundt i hele kroppen – helt ned 
til lilletåa. Gjennom venene blir det «brukte» blo-
det med avfallsstoffer pumpet tilbake, og vi puster 
dem ut.

Men går det virkelig an å snakke om den hellige 
ånd på denne måten, da? La oss prøve oss som 
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barn litt til: Guds pust i oss betyr at sjelen vår får 
det Bibelen sier den trenger. Vi får stadig nye kref-
ter til å leve som bekjennende kristne, selv i de de-
lene av verden hvor kirkene blir brent og kristne 
forfulgt og drept. Vi får tilført gode tanker, uthol-
denhet og lyst til å høre til i Guds kirke her på jor-
da. Uten del i Den Hellige Ånd er man ingen kris-
ten selv om man lever et godt «og riktig liv», gjør 
gode gjerninger, gir til alle dem som trenger hjelp 
og sørger for å utvikle sitt åndelige liv gjennom 
musikk og litteratur. Slike mennesker føler ofte at 
de ikke trenger Gud, men Gledesklokkene i pin-
sehøytiden kimer fordi Guds Ånd også gis til alle 
oss som ikke klarer oss så godt. Som fomler, som 
gjør gale ting, som ikke alltid klarer å passe mun-
nen sin, som er syke eller ikke orker så mye – til 
alle som ønsker fellesskap med den levende Gud. 
Derfor ringer gledesklokkene nå i pinsen – for å 
fortelle deg at i dette  fellesskapet, – med Gud, og 
med alle som tror på Ham, hører du også til.

Hos oss i den Lutherske kirke – lærer vi at Den 
Hellige Ånd blir gitt til barnet i dåpen.  Gud har 
særskilt omsorg for menneskets sjel, for sjelen er 
det som forbinder oss med og lærer oss om Gud.

Alle kirkesamfunn knytter Den Hellige Ånd til 
dåpen, enten man praktiserer barnedåp eller vok-
sendåp (hos mange kalt «troendes dåp»). I Sko-
ger og Konnerud har vi også ungdomsdåp. Oftest 
konfirmanter	 som	 ikke	 ble	 døpt	 som	 barn,	 eller	
yngre barn som tror på Gud og på Jesus, og som 
vil døpes. Felles for all kristen dåp er at man dø-
pes i Faderens, og Sønnens, og den Hellige Ånds 
navn.	(les	Matteus	28,	18	–	20)

Det sier seg selv at middelalderen, når bare pre-
stene og «de lærde» leste Bibelen – på latin, ble det 
knyttet mye overtro til mange av kirkens gjenstan-
der, handlinger og symboler. De såkalte Svartebø-
kene synes å ha hatt spesielt mange referanser til 

nattverd og dåp – i den katolske perioden også til 
vievannet. Fikk man, for eksempel, tatt med seg 
noe av dåpsvannet kunne det blant annet brukes 
til å helbrede sykdom,  eller rense huset dersom 
man hadde vært i kontakt med underjordiske eller 
vært hjemsøkt av gjenferd.

I tidlig middelalder var det i det sørlige Frankrike 
og enkelte andre landområder skikk  å døpe kirke-
klokkene før de kunne tas i bruk. Klokkene var jo 
laget av metaller som ble utvunnet fra fjellet eller 
fra dypt i bakken hvor de kanskje hadde vært i 
kontakt med onde vesener og demoner. De måtte 
derfor renses før de kunne brukes i kirken, ellers 
kunne de bringe med seg både sykdom og beset-
telser. Vi vet ikke om man har hatt noen tradisjoner 
i forbindelse med ferdigstillingen av kirkeklokker 
her i Norden; så selv om den eldste bronsekklok-
ka i Skoger gamle kirke er fra middelalderen har 
den nok bare blitt hengt opp og tatt i bruk. Klokka 
er 61 cm høy med en  diameter på 50cm, og har 
to riller langs kanten. Den har, i motsetning til 
den nyere klokka fra 1754, ingen tekst. På denne 
klokka, som er 64 cm høy, står det ME FECIT PI-
ETER ROCKERS AMSTERDAM 1754 SCHOVGE 
KRIHES KLOCKE.  Diameteren på denne er 74 
cm. Disse klokkene har trofast ringt Skogerfolk 
sammen i glede og i sorg, år etter år – hundreår 
etter hundreår.

(Riktignok har det de siste årene vært forbudt å 
ringe med klokkene på grunn av store skader på  
opphenget, men nå arbeider man intenst med å re-
parere dette.)

Nå, denne pinsen - gledens høytid,  ringer klok-
kene for deg. Jeg håper du hører dem si «også for 
meg! Også for meg!» «Du hører med, du hører 
med»

RIKTIG GOD PINSE!

Som mange på  Konnerud kjenner til bygde menig-
hetsrådet i 1980 årene 19 sammenkjedede leiligheter 
for alderstrygdede i Verksveien på Tuftejordet ned-
enfor Konnerud gamle kirke. Hver leilighet er på ca. 
73 kvm. I følge statuttene er beboere på Konnerud 
prioritert. Tildeling av trygdeleilighet har til nå blitt 
avgjort etter annonse i avisene og utfylt søknads-
skjema fra stiftelsens styre. Ny praksis er at det kan 
søkes fortløpende uten forutgående annonsering.  
Interesserte kan henvende seg til Drammen kirkelige 
fellesråd	32989100	eller	Jan-Olav	Walding,	mobil	905	
74 583 for innhenting av søknadsskjema. Adressen til 
menighetskontoret er: Konnerud menighet, Den nor-

ske kirke, Bragernes torg 6, 3017 Drammen. Ved le-
dig leilighet gjennomgår styret søknadene og foretar 
tildeling. 

Ny tildelingsrutine for trygdeboligene



6

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

Kirkeskyss, 
Skoger kapell
Hver torsdag fra 21. mai – til og med 13. august kl. 
10.00-14.00

Bussen er gratis og merket KIRKESKYSS (plakat i 
vinduet). Bussen kjører innom Sten gartneri. Kapel-
let er åpent fra kl. 11.00-13.00 og det blir servert kaffe 
og	vafler.

Nytt i år er at vi utelater noe av reiseruten i Østbyg-
da, fra Fagerheim til Lollandkrysset.
Hvis noen fra dette området, eller fra Andorsrud 
(som	vi	utelot	i	2014),	ønsker	å	benytte	tilbudet,	kan	
dere ta kontakt med Turid Skatrud  på tlf 986 08 033.

A
Kl. 10.00 Stillerud (ved returpunkt)
  Lerpeveien
Kl. 10.10 Fagerheim
Kl.	10.12	 Skoger	st.
Kl. 10.15 Unelsrød
Kl. 10.17 Skoger kirke/Sten gård og gartneri

B
Kl. 10.30 Fjell (gul kiosk ved snuplass)
Kl. 10.35 Skoger kirke/Sten gård og gartneri

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

Tilbaketur

Avreise:
Kl.	12.20	 Skoger	kirke	retning	Østbygda
Kl.	12.	45	 Skoger	kirke	retning	Fjell
Kl. 13.00 Skoger kirke retning Vestbygda/
 Konnerud

Kontaktperson:  Turid Skatrud  986 08 033

Dagstur til
Holmestrand

Y-kirken i Holmestrand, Eidsfoss verk 
og Eidsfoss hovedgård.

TORSDAG 11. JUNI KL CA 09.00- 17.00

Arr: Åssiden, Konnerud og Skoger menigheter

Pris pr. person kr 500;. 
Prisen er beregnet på full buss.
Prisen inkluderer i tillegg til reisen: omvisning 
og kaffe og rundstykke utenfor Holmestrand 
kirke, omvisning på Eidsfoss verk, omvisning 
og	 	 2	 retters	 middag	 med	 kaffe	 på	 Eidsfoss	
hovedgård. 

Velkommen til en hyggelig dag!

Påmelding innen 4.juni 2015 til
Diakon Beate Schmidt, 
schmidt@drammen.kirken.no,
kontortlf:	32	98	92	85
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I MENIGHETENE I DRAMMEN PROSTI,
26. MAI – 7. JUNI 2015, 

ÅPNE PROGRAMPOSTER:

TIRSDAG 26. mai
08.30: Morgenandakt i Konnerud kirke.
19.00: Visitasåpningsgudstjeneste i Konnerud kirke
20.00:	 	Åpen	temakveld	om	den	diakonale	kirke	i	Drammen.	

Alle menighetsrådsmedlemmer, frivillige og lønnede 
medarbeidere og ulike samarbeidspartnere er spesielt 
invitert.   

ONSDAG 27. mai
08.15: Morgenbønn i Bragernes kirke.

TORSDAG 28. mai
08.30: Morgenandakt i Fjell kirke
12.00:	 Nabokaffen	i	Fjell	kirke
16.30: Kirkebakkefest ved Tangen kirke
19.30: Multikulturkveld i Fjell kirke

FREDAG 29. mai
09.00: Morgenandakt i Åssiden kirke
12.00:	 Blomstergudstjeneste	med	barnehagene	i	
 Åssiden kirke  

LØRDAG 30. mai
11.00: «MC-messe» i Bragernes kirke
17.00: Mini- og barnegospelkonsert i Drammen 
 Teater
19.00: Gospelkveld i Strømsø kirke med Drammen Internasjo-

nale Gospel Choire og biskop Dahl. Billetter ved inn-
gangen.

SØNDAG 31. mai
11.00: Friluftsgudstjeneste, Gulskogen gård
16.30: Strømsø-Messen i Strømsø kirke (NB! Tidspunktet kan 

bli endret. Sjekk annonsering!)

TIRSDAG 2. juni
08.30: Morgenandakt i Strømsgodset kirke
12.00:	 Skolegudstjeneste	med	Rødskog	skole	
 i Strømsgodset kirke

ONSDAG 3. juni
08.15: Morgenmesse i Tangen kirke

TORSDAG 4. juni
10.00: Morgenandakt i Skoger gamle kirke 
11.00: «Åpent kapell» ved Skoger kirke
18.30: Konsert med Bragernes Kirkes Jentekor 
 i Bragernes kirke.

FREDAG 5. juni
13.00: Oppsummerende samling med visitas-
 foredraget i Åssiden kirke. Alle menighetsrådsmedlem-

mer, frivillige og lønnede medarbeidere og ulike samar-
beidspartnere er spesielt invitert.   

SØNDAG 7. juni
11.00: Felles visitasgudstjeneste i Bragernes kirke ved biskop 

Dahl, prost Magelssen, Bragernes Kirkes Kantori og 
medarbeidere fra hele prostiet. Etterfølgende kirkekaffe.

 
Velkommen!

En lyttende 
medvandrer...

Vi i Konnerud og Skoger menighet bryr oss om 
hvordan du har det.                   

Trenger du noen å snakke med, så ta kontakt 
med oss for samtale med prest eller diakon.    

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

Biskop Per Arne Dahls 
visitas

VOLLEYBALL for 
KVINNER 60 + 

Så du Optimistene på NRK1? Nå har Volley- 
ballaget «Entusiastene» startet i Drammen. 
Vil du bli med?  Det er ingen krav om 
volleyballerfaring.

Tid:  Tirsdager kl 20.00-21.30
Sted:  Fjell skole, Lauritz Hervigsvei 20

For mer informasjon kontakt: 
Marit Brattum Enger, tlf 900 957 40

«Entuasiastene»  volleyball-lag for  kvinner 60-85 
år.  Laget er i regi av Den norske kirke i Drammen. 
De trener på Fjell skole tirsdager kl 20-21.30.
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

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

Babysang i Konnerud kirke
fram til 1. juni.
For informasjon om babysang til
høsten, følg oss på facebook
«Babysang i Konnerud kirke»
Kontaktperson: Nina Fergestad.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi håper å se deg.

Kontaktpersoner: Prestene Knut Ole Hol 
og Trond Sandhaug

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

Bli med på tur etter 
kirkekaffen 
Oppmøte på Aronsløkka 
parkeringsplass kl. 13.30. 

7. juni: Tur til Kjøsterudjuvet  m/matpakke
 (Værforbehold!)

Husk klær etter forholdene. Ta med mat og drikke.

Skoger eldretreff

Vi samles på Sanitetshuset hver 3. onsdag i måneden 
til sang og musikk, andakt, bevertning og utlodning kl 
1130-1330.	Siste	 treff	 før	sommeren	er:	20.	mai	hjemme	
hos Turid i Mælen. Første treff etter  sommeren er: 16. 
sept. Alle er hjertelig velkommen!

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

Gave til menighetsbladet
Giro 2310.21.80623

Konnerud Kirkes 
Formiddagstreff

Vi møtes den 3. mandagen i måneden til sang, under-
holdning, andakt, bevertning og utlodning kl 11-1330.
Siste treff før sommeren er: 18. mai. 
Første	treff	etter	sommeren	er:	21.	sept

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

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

Konnerud søndagsskole
Siste før sommeren 31. mai.
Oppstart i september.

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

Lovsang, Bønn og Fellesskap
Siste torsdag i måneden tom 
mai (unntatt skolens ferier) kl. 
1930-2130 er det lovsangskveld 
med kveldsmat. 
28. mai i Konnerud kirke

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

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

NB! Oppstart 4. september

Sorg og Omsorg Drammen og omegn

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

Vi har ledig kapasitet i sorggrupper og du er velkommen 
til å ta kontakt!
Vi har kontor hos Frivilligsentralen på Landfalløya 78. Det 
er bare å ringe, så avtaler vi et møte.
Tlf:	32	26	70	50	eller	send	en	Mail	så	kontakter	vi	deg.	
Mail: sorgogomsorg.drammen@hotmail.no

Lovsang, Bønn og 
Fellesskap
Torsdag	28.	mai	kl	1930-2130	er	det	lovsangskveld	med	
kveldsmat i Konnerud kirke. Vel møtt til lovsang, bønn 
og kveldsmat!

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

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

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

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

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

Mer informasjon om dette i septemberbladet.

Kirketråkken

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

Resultater fra årets 
Fasteaksjon:
Konnerud samlet inn kr 65 896,00. Skoger samlet inn 
kr	13	378,00.	Takk	til	alle	konfirmantene	som	var	med	på	
aksjonen og alle givere.!
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Gi det videre
Har du noe du kan gi bort til barn 

i Drammen som trenger det?

Trenger du selv noe til dine barn?

Gi det videre Drammen
Rådhusgaten 18
3015 Drammen
Tlf:	41841212

E-post: gidetvidere@skbd.no

Nettsider:
www.gidetvidere.com 

og 
www.bymisjon.no/drammen

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

www.fysio-komklinikken.no

Fysioterapeut Siv Høgvoll
Spesialist Klinisk Ortopedisk Medisin

Gi et medlemskap 
til konfirmasjon 
eller dåp!

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

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

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

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

Mottaker får et 
andelsbevis i flott 

gaveomslag.

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

Vårtur til London
Rett etter påske reiste en gjeng 
med 8 ungdomsledere på tur 
til London, sammen med Beate 
Schmidt (diakon), Per Arne Ed-
land (trosopplærer) og Karin Va-
skinn (kateket). Denne turen var 
avslutningen på et to-årig leder-
kurs, MILK og Oppreist tro, som 
alle har gjennomført.

Tekst og foto: Karin Vaskinn

Turen startet tidlig fredag mor-
gen, med avreise fra Drammen 
jernbanestasjon,	fly	til	London	og	
tog fram til sentrum av London. 

Første post på programmet var 
Evensong	 i	 Westminster	 Abbey.	
Deretter ble det kveldstur i Lon-
dons gater og parker. Det var 
deilig å oppleve våren da vi gikk 
gjennom parken som førte fram 
mot Buckingham Palace. 

Lørdagen startet med å få skaffet 
teaterbilletter til hele gruppen. 
Målet for lunsjen var Hard Rock 

Avreise.

cafe.	 Det	 ble	 en	 flott	 opplevelse	
for både unge og «gamle». Om 
kvelden var det danseforestillin-
gen «Lord of the dance», en forry-
kende forestilling med rytmer fra 
Irland. Dansen varierte mellom 
Riverdance, stepping og sikkert 
mange andre danseformer.

Søndag morgen dro vi til Sjø-
mannskirken. Først var det guds-
tjeneste, deretter kirkekaffe og 
lunsj. Kapellanen Jens .... fortalte 
om Sjømannskirken fra starten for 

veldig lenge siden, og hvordan 
den fungerer i dag. De er i gang 
med å bygge opp et ungdomsar-
beid i menigheten.

Etter besøket i Sjømannskirken 
dro vi til teateret like ved hotellet, 
samme sted hvor vi hadde opp-
levd forestillingen dagen før. På 
søndager fylles teateret med mest 
unge, men også godt voksne, som 
kommer for å delta på møtene til 
Hillsong. Musikken skiller seg ut 
fra den tradisjonelle gudstjenes-
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Gutta på tur. Hillsong.

ten. Her er volumet skrudd opp, 
og musikken appellerer til de 
unge. Mye musikk og korte ap-
peller og bibeltekster. Det var en 
begeistret gjeng som gikk ut fra 
teateret, andre kveld på rad.

Siste kveld på tur var evaluerin-
gen på programmet. Alle var 
enige	 om	 at	 det	 var	 en	 flott	 tur.	
Et av høydepunktene var møtet i 
Hillsong! «Kan vi ikke lage det på 
Konnerud?» var utfordringen til 
oss ansatte.

Mandagen var avreisedag. Men 
først stod shopping på program-
met. Etter dager med stramt pro-
gram var de unge ivrige etter å 
komme i gang. Andre av oss bruk-
te dagen til å gå lang tur i gatene, 
og til å bli bedre kjent i storbyen. Show.

Sjømannskirken. Vår i London.



12

Konfirmanter
Konnerud kirke 24.05.2015 
kl. 10:30
Clausen, Magnus Fjeldbo
Gudmundsson, Andri Snær
Mathisen, Kristian Berntzen
Strand, Adrian Dahle
Svendsen, Niklas 
Eie, Silje Marie
Fjeld, Martine Aar
Hansson, Siri Elicabeth
Hole, Stine Elene 
Johansen, Rikke 
Kilen, Anna Karina 
Kjøs, Martine Skjeldrum
Kløverød Thon, Mari 
Myhrvold, Anniken 
Reitan, Emilie Tangen
Røsberg, Rebecca 
Varnes, Ingvild Vike

Konnerud kirke 24.05.2015 
kl. 13:00
Anmarkrud, Jørgen 
Botnen, Hans Christian 
Olebakken
Eriksen, Sebastian Lono
Gulliksen, Mathias Fjeld
Huus, Oskar Jørgensen
Kristensen, Petter 
Mortensen, Edvard 
Narum, Stian 
Olsen Ryum, Vetle 
Skonnord, Tor Magnus 
Bech Nielsen, Emilie 
Brekke, Trude Eirin 
Grepperud, Marthe 
Lien, Andrea Celine 
Lillegård, Madeleine 
Lindland, Thea 
Lindland, Marte 
Sletten, Nathalie Tamnes
Thomassen, Thea 
Tibro, Celine Vedal

Konnerud kirke 31.05.2015 
kl. 10:30
Carlsen, Jesper Gorm Martinsen
Grønli, Bjørnar 
Hansen, Thomas Skjeldrum
Hulaas, Eirik 
Husemoen	Zhang,	Wilfred	Bjørn	
Johne, Mats 
Skoglund, Adrian Jakobsen
Wendt,	Marcus	A.

Bernhoft, Anna 
Dalheim, Stina Lieblein
Eidhammer, Eline 
Giseth, Lotte Grimsrud
Halvorsen, Lotte Louise
Stokke, Sara 
Storhaug, Jenni 

Konnerud kirke 31.05.2015 
kl. 13:00
Corneliussen, Martin 
Frydenlund, Sivert 
Higraff, Anders Strand
Hoff Halvorsen, Henrik 
Hope,	Sebastian	Waal
Skjold,	Christopher	Waterfield
Botilsrud, Vibeke Kapstad
Ellingsen, Ida Karseth
Haugen, Celine Ebbesen
Haugstulen, Mariell Derbakk
Hoel, Hanne Lumkjær
Killingstad, Hanna Norbom
Kjær, Malin Elise
Laukli, Marie 
Linnes, Helene 
Omholt, Stian Svendsen
Oskasin,	Martine	Wang
Raaen, Thea Bugge
Thorstensen, Stine 

Konnerud kirke 07.06.2015 
kl. 10:30
Skålin, Camilla 
Bergerud, Tor Emil Stubberud
Gravseth, Oskar Magnus Fatland
Heimdal, Aslak 
Huse, Christoffer Krybelsrud
Huuse, Kristian 
Neve Almsbakken, Hans Kristian 
Rygh, Philip 
Solem,	William	
Gundersen, Silje Kirsch
Kaalstad, Nora 
Larsen, Ida Helene Maudal
Marheim, Kaja 
Moengen, Stine Straand
Nielsen, Synne Dirdal

Konnerud kirke 07.06.2015 
kl. 13:00
Bjørnsgård,	William	Lie
Borgersen, Jonas 
Bø, Emil 
Gurrik,	Filip	Wike

Haugen, Fredrik Bekkerud
Holstad, Simon Aspelund
Lindberg, Marius Jølsen
Onshuus, Jens Andreas Nordskog
Reiersen, Henrik 
Solum, Henrik 
Dalbakk, Martina 
Dale, Antonie Seierstad
Ekrehagen, Sunniva Norman
Grønning Madsen, Marie Johnsrud
Ramslie, Johanna Vogt
Sjøberg, Pernille Marie 

Skoger kirke 14.06.2015 
kl. 11:00
Bråthen, Sondre 
Bunæs, Jesper Tveten
Drange, Nicolai Vogsted
Hansen, Eirik Gundhus
Larsen, Henrik Haug
Andersen, Emilie 
Berg, Nora Elise Hagen
Bogsti, Stina Steinsvåg
Jansen, Siri Elisabeth Torp
Juel, Mia Kristine Sommerro
Kaspersen, Martine Røed
Løvseth, Ida Rygh
Rinde, Andrea 
Solvang, Malin Faye
Undersrud, Juliette Beatrice

Arkivfoto:
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Stor dugnad mot brunsneglene 
på Konnerud
I løpet av én ettermiddag skal vi 
spre åter med sneglens favorit-
trett; øl, iblandet nematoder over 
hele bydelen. Det blir gratis for 
alle, men vi er avhengige av kjem-
peoppslutning i de timene aksjo-
nen pågår!

Brunsneglene har utvilsomt fun-
net seg til rette på Konnerud. En-
kelte har slåss mot de slimete dy-
rene i 3-4 år, men i løpet av forrige 
sesong nådde sneglene et antall 
som gjorde det tydelig at bestan-
den er ute av kontroll. Flere steder 
vasset vi i snegler, og selv om sne-
glene ikke nådde frem til hagen 
din i fjor er det grunn til å bli med 
for å hindre at de kommer i år.  

«Det vi har i Drammen, er sne-
glens favorittrett; øl!»

Med «Konnerudmetoden» bru-
ker vi én kveld, tirsdag eller 

onsdag,  i en av de første ukene 
etter 17.mai. Ved hjelp av en be-
tongblandebil, avfallet fra ølpro-
duksjonen på Aass bryggeri, 30 
pakker Nemaslug og en bydel 
full av dugnadsånd skal vi dekke 
hele bydelen med nemaslugåte. 

For at aksjonen skal være vellyk-
ket må vi dekke skoler, barneha-
ger, idrettsanlegg, kirkegården, 
gangstier og friområder helt inn i 
skogkanten, i tillegg til våre egne 
hager.

Det er viktig å presisere at vi bru-
ker ingen form for giftige midler i 
den planlagte aksjonen.

Meld deg til dugnaden nå!

Konnerud hagelag -  Brede Holst 
tlf: 404 69 850 eller Cathrine Fins-
rud	Stustad	tlf:	480	78	722

Facebook-gruppe: «Lynkrig mot 
Brunsneglene på Konnerud»

Hjelper du til, hjelper vi hveran-
dre, hjelper vi hele Konnerud

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

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

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

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

Aktuelle saker i menighetsrådet:
•	 Trosopplæring
•	 Tilrettelegging	av	
	 arbeid	blant	konfirmanter	og	ungdom
•	 Gudstjenesteliv
•	 Diakoni
•	 Misjon
•	 Kulturarbeid	i	kirken

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

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

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

Kirkevalget 2015
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onsdager

Inst. Ove E. Thoresen AS

Alt elektrisk installasjons-
arbeid utføres fagmessig!

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

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

Bernåsbakken 36. 
Mail: firmapost@konnerudror.no

Tlf. 32 88 90 90

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

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

eller ring 32 26 76 16

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

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

Rimi Konnerud
7-22 (8-20)

Turkjøring i inn- og utland
eller turarrangement for grupper

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

Elektroentreprenør
Tlf. 32 21 84 00

Alle dager 07-23. 
Søndag 10-21

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

Tannlege
TOR BERGVAD

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

www.dinkiropraktor.no
GOD RYGG FOR GOD HELSE

Bernåsbakken 2,
3032 Drammen
tlf. 32 88 70 03

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

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG?

Tlf. 32 88 87 00 www.sorvangen.no

1968

Buskerud

Kollen
BEGRAVELSESBYRÅ

Konnerudsenteret

24t. 32 83 38 20

www.buskerudbegravelse.no
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Arthur Berg Brox
Rolf Johan Gudbrandsen
Inger Johanne Fredin
Bodil Margrethe Lorange
Odd Julian Karlsen
Wenche	Grønnesby-Jørgensen

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.

17. mai på Konnerud
–Vær med å feire 17. mai på Konnerud, sier Mai-Therese Halle, som 

ivrer etter å få med bydelen på feiring her oppe.

Vi	starter	dagen	med	flaggheis	ved	Konnerud	Speidergruppe	og	Kon-
nerud skolekorps som spiller på Konnerud skole kl 08.00.  Så følger be-
kransningen av de falnes bauta ved Konnerud gamle kirke kl. 9.30. På 
ettermiddagen møtes vi igjen, for da vil Konnerud Musikkorps lede an 
barna fra Hallermoen skole kl 15.00 en runde og de stopper ved Fredholt 
bo og servicesenter. Konnerud skolekorps leder an fra Konnerud skole 
med avgang samme tid, kl 15.00.  La oss følge opp enten ved å stå og 
rope «hipp, hipp hurra» langs rutene eller selv følge med og la det bli 
et langt tog. Etterpå er det leker og bevertning på skolene. I år vil Kon-
nerud Bydelshus (gamle kinoen) også være festpyntet for sosialt samvær 
med anledning til en kopp kaffe.  

Konnerud kler seg i festdrakt 17. mai – blir du med?

I tillegg er det gudstjeneste i Skoger kirke kl. 08.20, og arrangement 
både på Vestbygda og Skoger skole på ettermiddagen.

Dessverre vil ikke bladet være ute hos alle husstandene til 17. mai, men vi tar 
med dette allikevel.
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Tårnagenthelg

36 barn på Tårnagenthelg.

Bibelfortelling.

Gode hjelpere under gudstjenesten.

Gudstjeneste.

I klokketårnet.


