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KONNERUD OG SKOGER MENIGHETER

Gudstjenester
Konnerud kirke  
22. mai  kl. 10.30 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste.
 Trond Sandhaug, Karin Vaskinn og Victor Riakhin 
29. mai  kl. 10.30 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. 
 Trond Sandhaug, Karin Vaskinn og Edward Rogers 
5. juni  kl. 10.30 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Dag Arne 
 Roum, Karin Vaskinn og Edward Rogers
12. juni  kl. 17.00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 
 Sandhaug, Beate Schmidt og  Edward Rogers
19. juni  kl. 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Dag Arne Roum 
 og Edward Rogers 
26. juni  kl. 11.00 Konnerud gamle kirke. Gudstjeneste. 
 Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug og Edward Rogers 
10. juli  kl. 11.00 Konnerud gamle kirke. Gudstjeneste. 
 Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug og Edward Adrian 
 Rogers 
24. juli  kl. 11.00 Konnerud gamle kirke. Gudstjeneste. 
 Nattverd. Dåp. Tor Trydal og Victor Riakhin 
7. aug.  kl. 11.00 Konnerud gamle kirke. Gudstjeneste. 
 Nattverd. Dåp. Inger Lise Myhre Guttormsen og 
 Edward Rogers 
21. aug.  kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. 
 Tor Trydal og Edward Adrian Rogers 
28. aug.  kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp. Trond Sandhaug og 
 Edward Adrian Rogers 
4. sept.  kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp. Knut Ole Hol og Edward 
 Adrian Rogers 
11. sept.  kl. 17.00 FOKUS-gudstjeneste. Tema: Diakoni. 
 Nattverd. Knut Ole Hol, Beate Schmidt og Edward 
 Adrian Rogers 
18. sept.  kl. 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 
 og Edward Adrian Rogers 

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

Skoger kirke
29. mai  kl. 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Dag Arne Roum 
 og  Victor Riakhin
12. juni  kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Trond Sandhaug, 
 Karin Vaskinn og  Victor Riakhin
3. juli  kl. 11.00 Skoger gamle kirke. Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. Trond Sandhaug 
17. juli  kl. 11.00 Skoger gamle kirke. Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. Dag Arne Roum og Victor Riakhin 
31. juli  kl. 11.00 Skoger gamle kirke. Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. Dag Arne Roum og Victor Riakhin 
14. aug.  kl. 11.00  Skoger gamle kirke. Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. Inger Lise Myhre Guttormsen og Edward Adrian 
 Rogers 
21. aug.  kl. 11.00 Skoger gamle kirke. Pilegrimsgudstjeneste. 
 Ivar Flaten  
28. aug.  kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp. Knut Ole Hol 
 og Victor Riakhin 
11. sept.  kl. 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Knut Ole Hol 
 og Victor Riakhin 

Aut. fotterapeut
Tone Haug Henriksen

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

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



Andakt

Kjære konfirmanter, bare mas!
For all del, bare mas! Ikke mange foreldre kommer 
med den oppfordringen til avkommet når de ber om 
noe. Ikke nødvendigvis når ungene ber om så man-
ge, og kanskje unødvendige, ting, men heller når 
småungen roper og skråler for å påkalle oppmerk-
somheten: SE PÅ MEG DA, PAPPA, SE HVA JEG 
KAN! SE DA MAMMA, SE HVOR FLINK JEG ER!  
SE PÅ MEG jeg kan svømme fem tak uten armrin-
ger. SE PÅ MEG EN GANG TIL – Nå skal jeg klare 
det! JEG KLARTE DET! Så du det pappa? Så du det 
ikke? Eller man maser på at vi skal være sammen, 
bygge lego sammen, i hvert fall vil man at mamma 
eller pappa skal være der når vi bygger, eller vi leker, 
det være seg i sandkassa, med dukker eller radio-
styrte biler.

Nå er dere blitt så gamle at dere har vel erfart, minst 
en gang – og de aller fleste av dere flere ganger, at 
foreldrene ikke alltid makter å være slik foreldre 
burde eller skulle ønske de kunne være. Foreldre 
prioriterer ofte feil, og de gjør mange feil. De fleste 
barn og unge opplever før eller siden at foreldrene 
ikke kan være 100% til stede i barnas liv, selv om de 
aldri så gjerne skulle ønske det. Vi er tvunget til å 

leve hver våre liv, de fleste foreldre er i jobb, de fleste 
barn er i barnehage og skole. Akkurat som barna blir 
foreldre også slitne – siden vi alle bare er mennes-
ker. De fleste foreldre, selv de beste, vil nok måtte 
innrømme at de har, om ikke brølt, så uttalt med 
ganske høy stemme KAN DU DA IKKE SLUTTE Å 
MASE!!!!!!!!!!!!!! 

Selv de beste jordiske foreldre kan ikke sammenlig-
nes med Gud. Gud er slik en god far og mor SKUL-
LE være. Gud ønsker å følge med i alt du gjør! Gud 
ønsker å vite hva du tenker, hva du er opptatt av, 
hva du ønsker – og hva du er redd og engstelig for. 
Det å be til Gud er ikke en oppramsing av ting vi øn-
sker oss, og har lyst på. Gud er ikke julenissen. Gud 
er din forelder. Som alle foreldre vil svaret noen gan-
ger være ja,- til stor glede for alle parter, noen gan-
ger må det bli nei - ofte til furting og sure miner, og 
noen ganger det mest frustrerende av alle: vent! Men 
uansett om Gud svarer ja, nei eller vent på din fore-
spørsel fortsetter alltid svaret med et MEN, nemlig: 
men fortsett å snakke med meg gutten min. Fortsett 
å fortelle meg hvordan du føler det, jenta mi. Jeg vil 
ikke noe heller enn å få fortsette å være en del av ditt 
liv. Fortsette med å se deg. Fortsette med å være en 
hjelp og en støtte i livet ditt. Kom til meg først med 
alt som du tenker på og håper på og planlegger, så 
kan du være trygg på at samme hva som skjer i livet 
er du aldri aleine. FORTSETT! MAS!

Wenche Yamamoto Bondevik
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Skoger gamle kirke
-Drammens eldste bygg

Det finnes et praktbygg i Dram-
men. Det ligger litt bortgjemt på en 
liten haug i Skoger. Observante bi-
lister har kanskje observert en liten 
hvit murkirke, nærmere bestemt en 
Olavskirke, når de kjører på Jarls-
bergveien fra Konnerud, der den 
ligger litt ned til høyre like før svin-
gen ved Hageland. Olavskirke er 
den fordi den ligger på en kilde til 
minne om Hellig Olav. Om kvelden 
er den fint opplyst, og ser man godt 
etter kan man også få øye på den 
nede på avkjøringen til motorveien 
i Sande. Fra kirken på Hanevold er 
det vidt utsyn, særlig over nordre 
Sande. I 2020 regner vi at det 800 år 
siden den ble bygget, og det blir der-
for et jubileum.

En viktig markering av en viktig 
bygning! Vi i Skoger er veldig stolte 
av og glade i Gamlekirken.  Denne 
kulturperlen er vår, samtidig som 
den tilhører Drammen og hele lan-
det. I menighetsrådet er vedlike-
hold, bevaring og bruk av den sta-
dig på agendaen. Derfor ble det for 
ca. halvannet år siden opprettet en 
venneforening som har som eneste 
oppgave å ta vare på denne unike 
skatten.

Vedlikehold og bevaring, ja. Det er 
ingen sak å kimse av, og det har blitt 
oppdaget både fuktige områder, 
isdannelser og rim inne i kirken. 
Strakstiltak er altså tvingende nød-
vendig, hvis ikke tilstanden skal yt-
terligere forverres. I tillegg må tak-
rytteren repareres, og kirkeklokka 
settes i stand til bruk. Det er nok å 
ta tak i.

Skoger menighetsråd ønsker at 
Gamlekirken skal få den heder og 
ære den fortjener. De siste årene har 
den bare vært i bruk om sommeren, 
murpussen vil ikke tåle oppvarming 
og nedkjøling gjennom vinteren. 
Men det er jo viktig at den brukes. 

Det har lenge vært populært å gifte 
seg der, ikke bare for bygdefolk. Den 
enkle bygningen omgitt av grønne 
bakker og med vakkert interiør, gir 
en enestående ramme rundt et bryl-
lup.

For å gjøre denne perlen mer kjent 
for byens befolkning og tilreisende, 
ønsker vi i Skoger menighetsråd å 
gjøre flere ting. Et tiltak er å ha den 
oppe en kveld i uka på sommeren, 
med omvisning av lokal guide. Da 
skal vi også få med oss vår frem-
ragende organist Viktor Riakhin, 
som vil spille på landets eldste or-
gel i fortsatt bruk. Et annet tiltak er 
å gjøre kirken kjent for skoleklasser, 
f.eks. ved at et besøk der ligger fast 
på et årstrinn. Vi håper virkelig at vi 
får til dette. To årlige arrangementer 
som er veldig vellykkede må nev-
nes. Tårnagentene utforsker kirken, 
og konfirmantene både i Skoger og 
på Konnerud har et opplegg med 
besøk der.

I 2014 var det Grunnlovsjubileum, 
og i september det året  hadde vi en 
fin markering av at Skoger gamle 

kirke var valgkirke. Representan-
ter fra noen av gårdene som hadde 
valgmenn kom kjørende i hest og 
trille, vi spiste «1800-talls suppe» 
og det var diverse taler. Det har nå 
kommet opp en blå minneplakett 
på ytterveggen, der det blir kort 
fortalt om valgkirken. Ellers har vi 
jo i mange år hatt en Olsok-feiring 
på den nærmeste søndagen. Denne 
feiringen har foregått på forskjel-
lige måter, men fast har alltid vært 
salg av kaffe og kaker på kirkebak-
ken etter gudstjenesten. Noen gan-
ger har det også vært foredrag om 
diverse historiske og kulturelle em-
ner. De siste årene har vi hatt en li-
ten festival, bestående av konsert på 
mandag, i tillegg til gudstjeneste på 
søndag + skuespill og dramatiserin-
ger av ymse slag. Dette har vært po-
pulært, også for folk utenfor Skoger. 
Pilgrimsleden går jo også selvføl-
gelig forbi her. Opplegget for årets 
Olsok-feiring er ikke helt klart ennå, 
men følg med i avisen og få med deg 
denne unike opplevelsen!!

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

Med ungdomsledere til London

8.-12. april dro en flott gjeng med 17-årige jenter og tre 
voksne ledere på tur til London. Turen markerte avslut-
ningen på en to-årig lederopplæring i Konnerud og Sko-
ger menigheter. Jentene har gått et år på MILK (minile-
derkurs) og har hatt et år med et kursopplegg som kalles 
«Oppreist tro». Dette var fjerde gruppe som fullfører 
kurset og tredje gjeng som avslutter i London. Vi hadde 
et tett program med varierte opplevelser. Selvfølgelig 
var vi litt turister på sightseeing og shopping (vi hadde 
tross alt med oss tenåringsjenter!), men hoveddelen av 
turen gikk med til ting som er relatert til lederopplærin-
gen vår. Derfor besøkte vi tre menigheter, blant annet 
den norske sjømannskirken, hvor vi fikk med oss både 
gudstjeneste, konsert og et engasjerende foredrag om 

Utenfor sjømansskirken i London.

sjømansskirkens grunntanke og historie. Vi var også på 
besøk i det norske KFUK-hjemmet. Dessuten hadde vi 
flere bolker med undervisning før vi avsluttet det for-
melle programmet med et besøk på en ungdomsklubb i 
en marginal bydel i Sør-London. Det ble et sterkt møte 
med jevnaldrende som ikke lever så langt unna oss, rent 
geografisk, men som likevel vokser opp i en helt annen 
virkelighet enn den norske gjennomsnittstenåringen 
gjør. Møtet med ungdommene og ikke minst de entusi-
astiske og idealistiske lederne i denne ungdomsklubben, 
skapte et engasjement hos ungdommene våre, og snart 
blir det kanskje både loppemarked og andre aksjoner for 
å samle inn penger til ungdomsklubben i Bede House. 
Og så drømmer vi litt om å få noen fra Bede House til å 
komme på besøk til oss.Fra ungdomsklubben på Bede-House London.

Åpen kirke – Skoger gamle kirke
Vi arrangerer åpen «gamlekirke» torsdagene 9.6., 16.6 og 23.6 kl 1900 til 2000.

Vi tilbyr musikk hver gang samt omvisning og informasjon om kirkens snart 800 års historie. 
9.6 spiller vår dyktige kantor Victor Riakhin og han har med seg en solist. 

Fri entre.
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Gi et medlemskap 
til konfirmasjon 
eller dåp!

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

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

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

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

Mottaker får et 
andelsbevis i flott 

gaveomslag.

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

fór opp til…..?

Vi har akkurat feiret Kristi Him-
melfartsdag, en dag som for de al-
ler fleste står som et stort? Fór han 
virkelig opp? Og hvor ”opp i him-
melen” dro han? Midt i Melkeveien? 
I Andromedatåken? Andre siden av 
universet? Utenfor universet? Kan-
skje finnes det flere parallelle uni-
vers? – det er mange fysikere og as-
tronomer som forsker på det (opptil 
56 har man visst kommet til nå). Dro 
han ”Opp til himmelen” eller ”Ut i 
universet” eller?  Når barn forestil-
ler seg ”Opp til himmelen” så er det 
opp. Men hvis vi ser på jorda fra må-
nen så er det jo verken opp eller ned, 
i så fall ville det jo for dem i Aust-
ralia bli ned, i hvert fall hvis vi skal 
regne det som selvsagt at Norge og 
Europa er opp.

Men hva står det egentlig? Hos 
evangelistene Matteus, Markus og 
Lukas står det bare at han ”ble tatt 
opp til himmelen” mens han vel-
signet dem. I Apostlenes gjerninger 
skriver Lukas litt mer utfyllende: 
”….da han hadde sagt dette, ble han 
løftet opp mens de så på, og en sky 
skjulte ham for øynene deres”.

En sky skjulte ham – det ene øy-
eblikket var han der, det neste var 
han der ikke. Et mysterium. Men så 
er jo hele fortellingen om Jesus og 
hans lære et mysterium. Det er ikke 
alt vi forstår, det er ikke alt vi får 
svar på. Men er det noe det moder-
ne menneske vet, så er det at jo mer 
vi forsker, dess mer vi undersøker, 
dess mindre forstår vi.

I trosbekjennelsen sier vi: ”For opp 
til himmelen, sitter ved Guds, den 
allmektige Faders høyre hånd…” Vi 
skal ikke ha noen utlegning av den 
tredje trosartikkel her, men kan vel 
forsiktig forsøke å si at ved at han 
”steg opp” så disiplene så på, ble 
det for dem en markant og synlig 
avslutning på hans liv og virke på 
jorda. De hadde jo trodd de hadde 
mistet ham bare noen uker i forvei-
en, da han døde på korset. Så fikk 
de overraskende møte ham igjen, 
etter oppstandelsen. Kanskje trodde 

de at de da skulle gjenoppta livet 
og vandringen sammen med Jesus, 
men i stedet hadde han nå samlet 
dem på et fjell i Galilea hvor han 
hadde en avskjedstale eller nær-
mest en programerklæring hvor han 
overlot til dem å bringe de gode ny-
hetene videre (evangelium = Godt 

Nytt), - og så ble han tatt bort fra de-
res øyne.  Jesus gikk ut av tiden og 
over i evigheten. Og fordi han ikke 
lenger er bundet av tid og sted, kan 
han nå alltid være til stede for og 
hos dem som trenger ham.

Wenche Yamamoto Bondevik
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Om tid og sted 
og rom

Neida, dette skal ikke bli et forsøk på en kvasi-
vitenskapelig forklaring, heller et lite tilbakeblikk 
etter mer enn tretti år som kateket. Da jeg begynte 
som kateket i 1978 hadde jeg et svare strev med 
å få konfirmantene til å forstå eller kunne tro at 
Gud kan være over hele verden på en gang, og 
få med seg alle bønner som ble bedt og alle ting 
som skjedde. Det var jo fysisk umulig, og dermed 
bare noe tull å skulle tro på noe sånt, det var for 
de dumme – i hvertfall de som var ”litt enkle” i 
hodet. Nå er det konfirmantene som belærer oss 
voksne om hvordan de med noen få, enkle taste-
trykk kan logge seg på og være  ”online” med hele 
kloden- og romstasjonen Mir –på en gang.

Konnerud og Skoger Menighetsblad
Bragernes torg 6
3017 Drammen

2310 21 80623

2310 21 80623

Gave til menighetsbladet

Takk for din gave til menighetsbladet!

Redaksjonen ønsker våre lesere

God jul og godt nyttår!

Gave til menighetsbladet



























































Det er en del utgifter knyttet til det å lage menighetsblad. Annonseinntektene en viktig inntektskilde for menighets-
bladet. Gaver fra lesere er også en viktig inntektskilde.
Vi takker for alle bidrag!
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Ukeplan
Mandag
Konnerud kirkes formiddagstreff
Hver 3. mandag i måneden.
Kl. 11.00-13.30 Sang og musikk, 
underholdning, andakt, bevertning 
og utlodning. Ikke møte i mai.
Dagstur 2. juni. Se side 16.
Oppstart 19. september.
Kontaktperson: Beate Schmidt.

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

Tirsdag
Morgenbønn
i Konnerud kirke kl. 08.30 - 09.15.
Én tirsdag i måneden er det nattverd.

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

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

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

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

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

Skoger eldretreff
Sanitetshuset hver 3. onsdag i måneden 
med sang og musikk, andakt, bevertning 
og utlodning kl. 1130-1330. Alle er hjertelig 
velkommen! Siste møte før sommeren: 25. 
mai hos Turid Nilsen i Mælen. Oppstart 21. 
september. Kontaktperson: Beate Schmidt.

Tekst og turgruppe
I Konnerud kirke kl. 19 annenhver onsdag. 
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. Kontaktperson: Trond Sandhaug.

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

Kirken på facebook

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

Gi det videre

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

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

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

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

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

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

Konnerud søndagsskole
22. mai

Torsdag
Åpent kirketorg i Konnerud
Se egen annonse under. 

Åpen kirke i Skoger gamle kirke
9. juni, 16. juni, 23. juni kl. 19-20.
Musikk og omvisning.
Fri entré.

Åpent kapell – Kirkeskyss
Kl. 10-14 fra 19. mai. Se side 11.

Lovsang, bønn og fellesskap
er nå blitt til Fokus-gudstjeneste med 
middag 1 gang i måneden.  
Se annonsen under.

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.
Oppstart i september.

ANTAZOA 
våren 2016
I juni drar vi på hyttetur.

Ta gjerne kontakt med 
Haldis Øien, tlf. 911 43 666 
for mer informasjon.

	

	

	

	

																				.	

	

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

Fokus	søndag!	
2.	søndag	i	måneden	(ingen	ordinær	gudstjeneste	kl.	11.00)	
Middag	fra	kl.	16.00.	Pris	kr	40	pr	barn	og	kr	60	pr	voksen	
inkl.	kaffe.	Familie	pris	kr	150.	
Påmelding	for	mat	innen	torsdag	en	før		til		diakon	Beate:	
schmidt@drammen.kirken.no		eller	tlf	32989285.	
Søndagsskole	hver	gang.	

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 som-
merferie. 

FOKUS
Vi starter med middag 
kl. 16.00 og gudstjenes-
te kl. 17.00. Dette er en 
gudstjeneste med lov-
sang, bønnevandring, 
nattverd, tale og intervju 
i sofaen. Søndagsskole 
eller lek for barna samti-
dig. Siste før sommeren 
er 12. juni, og da lager 
vi en Fokus-gudstjeneste 
med barna i sentrum. 
Velkommen til nye og 
gamle!

Foto: Camilla Sætre
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24. april var 35 barn fra Konnerud og Skoger med på Tårna-
gentsøndag i Skoger.

Tårnagentenes motto er: «Vi skal jobbe for det gode, bruke 
hjertet, bruke hodet. Bibelen har gode ord, vi skal sette gode 
spor. Ikke bare tenke på oss selv, men hjelpe andre. Du og jeg 
kan gjøre en forskjell, vi kan forandre, noe der vi bor, sette gode 
spor, slik at andre får en himmel over livet.»

Tidsreise: Vi dro tilbake 850 år i tid, til før Skoger gamle kirke 
ble bygget og grublet litt på hvorfor Skoger-folket ønsket seg en 
kirke og hvorfor den ble bygget akkurat der den ligger.

Skoger gamle kirke har en lang historie og er Drammens eldste 
bygning fra ca. år 1220. Tårnagentene fikk prøve seg som kir-
kebyggere, og fant ut at det både krevde planlegging og sam-
arbeid.

På 1600-tallet slo lynet ned i taket på  Skoger gamle kirke. 
Tårnagentene kjente litt på hvordan det var å mangle tak på 
kirken sin. På 1800-tallet var kirken for liten, og tårnagentene 
skjønte behovet for å bygge en ny og større kirke.

Tårnagenter
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Kirkeskyss, 
Skoger kapell
Hver torsdag kl. 10.00 - 14.00 fra 19. mai

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

A
Kl. 10.00  Stillerud (ved returpunkt) 
 Lerpeveien
Kl. 10.05 Fagerheim
Kl. 10.07 Skoger st.
Kl. 10.10 Unelsrød
Kl. 10.15 Skoger kirke/Sten gård og gartneri

B
Kl. 10.30 Fjell (gul kiosk ved snuplass)
Kl. 10.40 Skoger kirke/Sten gård og gartneri

C
Kl. 11.00 Konnerudsenteret, parkering Meny
Kl. 11.05 Svingen
 Jarlsbergveien
Kl. 11.10  Sten gård og gartneri/Skoger kirke

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

Kontaktperson: Turid Skatrud 986 08 033

Grilling av pølser og lek i skogen ble det også tid til på tårna-
gentsøndagen. Takk til Skoger IL som lot oss låne gapahuken 
på Sletta!

På vei mot framtiden: I 1885 sto Skoger kirke ferdig. Tårna-
gentene har lært at Guds folk til alle tider og alle steder på 
jorda, bygger kirker. Derfor fikk de også høre om Barnas kirke 
i Kumin i Thailand som ble bygget i 2015, og de samlet inn 
penger som er sendt til barna i denne kirken.

Det står noe på alle landets kirkeklokker, men det viktigste 
budskapet kirkeklokkene har, er å kalle alle folk til gudstjeneste. 
Kirken er huset, og kirken er også menneskene som hører til i 
huset.
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Konfirmasjonsdager 2017

Konnerud kirke
Søndag 21. mai • Torsdag 25. mai  • Søndag 28. mai 

Skoger kirke
Søndag 11. juni

Informasjonsheftet ligger på hjemmesidene for menighetene:
Konnerud: http://www.drammen.kirken.no/34586/508/1045-7903.html

Skoger: http://www.drammen.kirken.no/34586/507/1045-7905.html

Påmelding gjøres på følgende måte:
Del 1: Påmelding gjøres digitalt (se under)

Del 2: De to siste sidene i heftet leveres på kontoret i Konnerud kirke

Alle leverer digital innmelding:
Ta kontakt om det ikke er mulig for dere å levere digital innmelding

Konfirmantskjema finner dere under: https://minkirkeside.no/Drammen

Det er ikke for sent!
Det er ikke for sent å melde seg 

som konfirmant 2017!

Foto: Tormod Lystrup. Foto: Tormod Lystrup.



13

Konfirmanter i Skoger og 
Konnerud 2016
Konnerud kirke 
22.05.2016 10:30
Leander Lund-Roland Hagen
Adrian Aleksander Hansen
Joakim Larsen Jahn
Joachim Omby Jonassen
Kristoffer Kirkhorn
Mathias Linderman Lauritsen
Joakim Nilsen
Mathilde Grelland Amdam
Pernille Dalsgaard
Emilie Dalen
Henriette Jarnang
Ida Hallerud Johnsen
Oda Løsengen Krogh
Melissa Greve Rank
Amanda Skyttersæter Saugerud
Thea Thorrud
Mia Tønder
Silje Østby
Elise Østby

Konnerud kirke 
22.05.2016 13:00
Ferdinand Asla
Håkon Bakken Bekkestad
Sondre Eek
Robin Moen Finnseter
Jakob Finstad
Alexander Kjærnli
Herman Lauritzen
Ola Martinsen
Marcus Sindre Palmberg
Adrian Skaarnes
Erik Stavås Skistad
Hedda Bjørnstad Larsen
Kathrine Eek
Mathilde Høydahl
Celine Monrad Mikkelsen
Thea Kristine Syrdahl Olsen
Andrea Ranvik
Anniken Ranvik
Oda Stenberg
Mari Landro Svingheim
Mille Weel Knudsen Aass

Konnerud kirke 
29.05.2016 10:30
Marius Horgen Bekke
Sander Brede
Fredrik Formoe
Even Hallerud Gulbrandsen
Espen Hallerud Gulbrandsen
Richard Hagen
Magnus Aasebøe Jahren
Thomas Kristiansen
Henrik Mittet
Kristoffer Mittet
Christoffer Christensen Naug
Amund Hoftun Solsrud
Tonje Hodt Bergheim
Synne Viktoria Jensen
Christiane Haugen Klingberg
Thea Land
Marthe Likværn
Amalie Renèe Linderman
Mari Stokke
Ida Udnes

Konnerud kirke 
29.05.2016 13:00
Johannes Holstad Dahlby
Adrian Bertelsen Engen
Marius Evenstad Gran
Vebjørn Gregory Helgerud
Halvor Holthe
Birk Hovland-Sunde 
Kristoffer Jakobsen
Henrik Flemmig Kristensen
Eirik Aleksander Biørn Rosø
Herman Schmidt
Hannah Fet Andersen
Mia Elise Dahl Christensen
Kristine Holmen Hægstad
Martine Vasshaug Jægtvik
Madeleine Kollerud
Martine Thomasrud Lidsheim
Leah Eilin Feldmann Nicolaysen
Andrea Næss
Caroline Andersen Plünnecke
Alice Tybring Sand

Konnerud kirke 
05.06.2016 10:30
Jørgen Amundsen
Mathias Deinboll Moldjord
Sondre Holen
Jørgen Jenssen
Patrick Sejersen Johansen
Filip Løkken
Herman Tangnes Mundal
Sindre Lysaker Norbom
Trygve Stenberg Solem
Fredrik Sydtskow
Andrine Dahlby
Caroline Amalie Nøkleby Dammen
Julia Elena Rönnskär
Tuva Henrikke Tallaksrud
Helene Wibstad

Konnerud kirke 
05.06.2016 13:00
Tobias Christensen
Mats Evensen
Magnus Hovda
Jonas Kittilsbraaten
Eivind Taang Larsen
Filip Løkke Moen
Oliver Bergheim Mortensen
Jonas Ruud
Andreas Stenerud
Madelen Engen Bjørndal
Kristine Collett-Østensen
Emilie Akosua Fjeldstad
Mathilde Momrak Kjeldås
Ann Helen Landås Myrekrok
Nikoline Tonette Pedersen
Sunniva Mengfei Wister

Skoger kirke 
12.06.2016 11:00
Nikolai Mathisen
Jan Henrik Myhrvold
Jon Halvor Sand
Kristoffer Øie Saugerud
Joakim Sæter
Kristoffer Sæter
Sofie Chookla Hanssen 

Totalt antall konfirmanter: 118
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onsdager

Inst. Ove E. Thoresen AS

Alt elektrisk installasjons-
arbeid utføres fagmessig!

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

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

Bernåsbakken 36. 
Mail: firmapost@konnerudror.no

Tlf. 32 88 90 90

Koldtbord fra kr 210,-
Snitter 5 stk kr 145,-

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

eller ring 32 26 76 16

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

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

Rimi Konnerud
7-22 (8-20)

Turkjøring i inn- og utland
eller turarrangement for grupper

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

Elektroentreprenør
Tlf. 32 21 84 00

Alle dager 07-23. 
Søndag 10-21

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

Tannlege
TOR BERGVAD

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

www.dinkiropraktor.no
GOD RYGG FOR GOD HELSE

Bernåsbakken 2,
3032 Drammen
tlf. 32 88 70 03

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

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG?

Tlf. 32 88 87 00 www.sorvangen.no

1968

Buskerud

Kollen
BEGRAVELSESBYRÅ

Konnerudsenteret

24t. 32 83 38 20

www.buskerudbegravelse.no

Redaksjonen ønsker våre lesere 
en riktig god sommer!

Ønsker du annonseplass

i menighetsbladet?

Ta kontakt med
Jan Olav Walding

905 74 583
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Slekters gang

Konnerud og Skoger Menighetsblad
Redaksjonskomite:
Karin Vaskinn, 32 98 92 88, 
vaskinn@drammen.kirken.no
Wenche Yamamoto Bondevik, 
32 88 37 24, 
Annonseansvarlig: Jan Olav Walding, 
905 74 583

Distribusjon:
Åse E. Hope 482 20 783
Trond Hagen 900 64 373
Hans Gundesø 913 50 528
Adresse: Konnerud og Skoger Menig-
hetsblad, Bragernes Torg 6,
3017 Drammen
Giro: 2310.21.80623
Layout: Print Konsult Andebu AS
Trykk: Trykk-service A/S, Drammen

Konnerud

Døpte
Thea Langerud Tufte   
Anna Svarstad Bechensten   
Ola Bjørnli Andersen   
Leo Sandli-Pedersen   
Konrad Hole-Jørgensen   
Synne Victoria Jensen   
Emilie Dalen
Jørgen Jenssen   
Leander Børnick   
Richard Hagen
Julie Haugo Sundfær   
Victor Guriby Hansen   
Viktor Juveli   

Døde
Gunvor Alise Landin
Laila Evelyn Steinnes

NESTE
MENIGHETSBLAD
kommer i september

Redaksjonen må ha stoff
senest 10. august

Aut. fotterapeut 
Jorunn Ødegaard og Ann Cecilie S. Kristensen

Jarlsbergsenteret. Tlf. 32 88 66 10

Sverre Skurdal
Lasse Aabel
Nancy Margrethe Monsen
Knut Erik Strand
Gunnar Løvås
Inger Lise Sørsdal
Gerd Bjarås
Edvar Jarle Onsøyen

Skoger

Døpte
Jonas Moe Eriksen   

Døde
Astrid Helena Juel
Åse Synnøve Moe

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.
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Arr: Åssiden, Tangen, Strømsgodset og Konnerud og Skoger menigheter

Pris pr. person kr 550,-. Prisen er beregnet på full buss.
Prisen inkluderer i tillegg til reisen:  kaffe og rundstykke på veien, omvisning i Heddal Stavkirke, omvisning på Hed-
dal Bygdetun og  2 retters middag med kaffe på Kafe Olea.

Velkommen til en hyggelig dag!

Påmelding innen 26. mai 2016 til
Diakon Beate Schmidt, schmidt@drammen.kirken.no, 
kontortlf: 32 98 92 85

Dagstur til Notodden
Heddal Stavkirke og Heddal bygdetun torsdag 12. juni kl. 09.00 - 17.30

		

	

	

 

DEN NORSKE KIRKE, DRAMMEN 
 Diakoni – Omsorg og Fellesskap 

En tirsdag etter påske var 20 barn fra Etter skoletid 
på Skattejakt rundt kirken! Skattene lå gjemt litt 
rundt omring, der du minst skulle ane det. Gul-
roten var trøstepremie til alle. Vinneren fikk litt flot-
tere premie!

Skattejakten var enkel! Barna ble utstyrt med bære-
poser og engangshansker – og de gikk løs på opp-
gaven med iver. Området rundt kirken ble ryddet! 
Søppel som andre hadde slengt fra seg, ble samlet 

Skattejakt på “Etter skoletid”!
inn. For det meste dreide det seg om vanlig søppel, 
men noe av fangsten var mer original. Slik som en 
lyr fra et hustak og en rusten jernplate, som noen 
hadde slengt fra seg.

Totalt plukket barna opp 37 kg søppel på den timen 
de jobbet!

En stor takk til alle barna som stilte opp – og gjorde en 
super innsats!


