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Gudstjenester
Konnerud kirke  
21.05  kl. 10:30 og 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Trond 

Sandhaug, Karin Vaskinn og Victor Riakhin 
25.05  kl. 10:30 og 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste.  Trond 

Sandhaug, Karin Vaskinn og Victor Riakhin. Emilie og 
Aurora Reitan synger.

28.05  kl. 10:30 og 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Kari Ro-
binson, Karin Vaskinn og Victor Riakhin 

04.06  kl. 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 
og Bodil Ester Viken. Fellesgudstjeneste med Skoger.

11.06  kl. 17:00 Fokus-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Johannes 
Thoresen Elgvin, Beate Schmidt og Trond Martens. 
Sommerfest med middag, natursti og leker

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

25.06  kl. 11:00 Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. Natt-
verd. Dåp. Trond Sandhaug og Victor Riakhin 

09.07  kl. 11:00 Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. Natt-
verd. Dåp. Vikar og Kjersti L. Nilsen Wachter 

23.07  kl. 11:00 Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. Natt-
verd. Dåp. Johannes Thoresen Elgvin og Vidar Paul 
Tjøtta 

06.08  kl. 11:00 Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. Natt-
verd. Dåp. Trond Sandhaug og Victor Riakhin 

20.08  kl. 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Vikar og Victor 
Riakhin 

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

Aut. fotterapeut
Tone Haug

Blichsgt. 1, 3044 Drammen
Tlf. 934 86 993
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Forsidebilde: Flotte representanter for årets konfirmanter 
på en av samtalegudstjenestene.

Foto, der ikke annen fotograf er oppgitt: Karin Vaskinn

27.08  kl. 11:00 Gudstjeneste. Dåp. Trond Sandhaug og Vikar. 
Pilgrimsvandring til Drammens midtpunkt.

03.09  kl. 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug
10.09  kl. 17:00 Fokus-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Per Arne 

Edland, Beate Schmidt 
17.09  kl. 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug

Skoger kirke
17.05  kl. 08:20 Gudstjeneste. Kari Robinson og Victor Riakhin 
11.06  kl. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste.  Dåp. Karoline Fa-

ber, Karin Vaskinn og Victor Riakhin 
02.07  kl. 11:00 Skoger gamle kirke Gudstjeneste. Nattverd. 

Dåp. Kjell Ivar Berger og Kjersti L. Nilsen Wachter 
16.07  kl. 11:00 Skoger gamle kirke Gudstjeneste. Nattverd. 

Dåp. Johannes Thoresen Elgvin og Kjersti L. Nilsen 
Wachter 

30.07  kl. 11:00 Skoger gamle kirke Gudstjeneste. Nattverd. 
Dåp. Trond Sandhaug og Victor Riakhin 

13.08  kl. 11:00 Skoger gamle kirke Gudstjeneste. Nattverd. 
Dåp. Trond Sandhaug og Victor Riakhin 

10.09  kl. 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Vikar og Victor 
Riakhin. Presentasjonsgudstjeneste. Bok til 6 åringene.



Til ettertanke*

Pust dypt!
Av: Wenche Yamamoto Bondevik

For noen år siden befant jeg meg på en undersøkelses-
benk for en ultralydsundersøkelse av venstre ben. Jeg 
lå på høyre siden, jeg lå på venstre siden, på maven 
og på ryggen. Innimellom fikk jeg et glimt av skjer-
men som viste det jeg etter hvert skjønte var blod-
årer (merket rødt) og vener (blå). Et mystisk univers. 
Jeg hadde naturligvis sett røntgenbilder tidligere, og 
også bilder fra ct-undersøkelser, men her fikk jeg se 
noen av kroppens funksjoner «live». Jeg så at man 
beveget seg nedover mot foten, og det var tydeligvis 
noe som skulle undersøkes nærmere. «Pust dypt inn» 
sier plutselig legen. Der og da hørtes det nesten ab-
surd ut. De skal jo ikke undersøke verken hjerte eller 
lunger, men legg og fot! Hva har pusten med stortåa 
å gjøre, liksom? Så skrudde man på lyden – og ikke 
bare kunne jeg høre pulsslagene samtidig som jeg så 
dem, jeg hørte også  «Svusjen» fra venene når blodet 
ble fraktet tilbake. Jeg pustet dypt, og både pulsen og 
«svusjen» ble sterkere. Jeg både så og hørte det friske 
blodet med friskt oksygen, fraktet helt ned til tærne 
-og at det  «brukte» blodet fraktet avfallsstoffene vekk 
fra de samme områdene. Jeg hadde jo helt fra jeg var 
barn hørt og lært at det var viktig å puste dypt og 
riktig, men aldri helt forstått at det faktisk har med 
hele kroppens helse og velvære å gjøre. Å se og opp-
leve det på denne måten skapte en slags erkjennelse 
i meg som jeg fremdeles har problemer med å skulle 
forklare ….  «Alt henger sammen med alt» sier vi jo  
så lettvint, men å tenke på at alt det fantastiske som 
foregår i kroppen vår – hjerte, nyrer, lever, magesekk, 
tarmer, muskler, nervesystem – for ikke å snakke om 
hjernen, alt er avhengig av at vi trekker pusten regel-
messig. I det øyeblikket vi slutter å puste begynner 
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kroppen å dø. Likevel går vi ikke rundt og tenker at  
«nå må jeg huske å puste inn, nå må jeg puste ut». Det 
er jo bare slik det er å leve.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, slik begynner den tredje 
trosartikkel**. Vi snakker ikke så mye om ånd på norsk 
lenger, og når vi gjør det har det gjerne med ånder, 
spøkelser og gjenferd å gjøre. I den gamle rettskriv-
ningen brukte man verbet  «å ånde» om å puste. I vår 
tid brukes ordet helst i litt høytidelige sammenhen-
ger, som når et menneske dør: Hun eller han utåndet; 
med ande ord, når mennesket puster ut for siste gang. 
Vi bruker også ordet når vi snakker om at mennesket 
er  «et åndsvesen», altså at mennesket er noe mer enn 
bare kroppen. Det har for eksempel en bevissthet om 
hvem og hva det er; evnen til å tenke, planlegge, lære 
av erfaring. Vi evner også å tenke utenfor de fysiske 
begrensninger som kroppen utgjør – vi skriver, reg-
ner, tegner, maler, komponerer, danser. Og når vi taler 
om «det hele mennesket» sier vi gjerne at vi består av 
«ånd, sjel og legeme».

Det som kjennetegner den kristne er at vi i tillegg har 
fått den hellige ånd, Guds pust. Akkurat som krop-
pen er avhengig av at vi puster inn nytt surstoff og 
puster ut avfallsstoffene, er vårt trosliv avhengig av 
at Guds ånd får fylle oss like regelmessig. Vi «puster 
inn» ved å høre og lese Guds ord, snakke med andre 
kristne, men først og fremst be. Vi  «puster ut» ved å 
ta et oppgjør med det gale vi har tenkt, sagt eller gjort 
og be Gud om tilgivelse – før vi igjen puster inn – en 
ny begynnelse. Mange protesterer nok i sitt stille sinn 

Innhold
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Åpent kapell i Skoger s. 16
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* ordet andakt, tysk: andenken; betyr egentlig «til ettertanke.»
** den apostoliske trosbekjennelsen består av tre ledd, artikler. 1: Jeg tror på Gud Fader den allmektige. 
 2: Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn og 3: Jeg tror på den Hellige Ånd, en hellig allmenn kirke.

Forts. neste side
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idet de ser for seg minimum en halvtimes bibellesning 
med påfølgende bønnestund hver dag, før jobb eller 
skole eller før leggetid. Andre synes de har prøvd å få 
til noe som ligner et regelmessig trosliv, men  «detter 
av i svingen». Men saken er jo at dette er en gave fra 
Gud. Alle døpte har allerede FÅTT den hellige ånd. 
Vi må på en måte bare begynne å puste. For eksem-
pel begynne med bønnen: INN:» kjære Gud», eller» 
Vår Far i himmelen» (Fader vår) eller bare» Gud!», 
og Ut: tilgi meg det jeg har gjort galt. INN: hjelp meg 
med det strever med i dag. UT: hjelp meg skvære opp 
det som har blitt feil. Og slik fortsetter du bare. Etter 
hvert vil du kanskje legge merke til at mesteparten av 
dagene er både innpust og utpust uten ord. (Vi tenker 

Den apostoliske
trosbekjennelsen

for eksempel sjelden over at vi driver og puster sur-
stoff inn og ut hele dagen heller.) Det som er viktig er 
å leve hverdagene våre i bevisstheten om at Gud lever 
i deg og med deg. Min gamle mormor (som hadde 
8 barn) levde sine travle hverdager på denne måten. 
Jeg hørte henne av og til sukke noen bekymringer 
over på Gud, andre ganger takke stille for noe hun 
tydeligvis hadde fått hjelp til, men alle de gangene 
jeg overnattet der la jeg merke til at hun begynte og 
sluttet hver dag med to faste setninger: «Jeg begynner 
denne dagen i Jesu navn» og «Kjære far, se til oss alle 
i denne natt».

Derfor: PUST DYPT INN!

1. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

2. Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fòr ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fòr opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre 
hånd,
skal derfra komme igjen
for å dømme levende og døde.

3. Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

Illustrasjoner og tekst er hentet fra boken 
«Hærlighet varer lengst», Wenche Yamamoto.

Konfirmanters tanker
om trosbekjennelsen



Ut med ut
I følge den nyeste bibeloversettelsen skal vi ikke 
lenger gå «ut i all verden for å gjøre alle folkeslag til 
disipler.» og selv om vi fremdeles sender misjonærer 
ut for å forkynne evangeliet, så har vår nye verdens-
situasjon snudd opp ned på både gamle begreper og 
arbeidsmåter. Med internett og moderne kommuni-
kasjonsmidler er det like mye verden som kommer til 
oss. Vi opplever at like mye som at vi drar ut, kom-
mer det nye medarbeidere fra både Europa, Afrika 
og Latin Amerika for å gjøre tjeneste i et eller flere år 
i norske menigheter og forsamlinger. Her på Konne-
rud har blant annet «Etter Skoletid» hatt medarbei-
dere fra Latvia og Tyskland.

Menighetens misjonsprosjekt i Thailand er et annet 
«vindu» inn (eller var det ut?) mot en søstermenig-
het. I dagens nummer får du en reportasje fra arbei-
det der. Husk å ta dem med i dine bønner.

Misjonsbefalingen
«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå 
derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til 
Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og 
lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, 
jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt. 
28,18-20
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Lyst på en interessant 
utfordring?

STIFTELSEN KONNERUD MENIGHETS 
TRYGDEBOLIGER er en stiftelse dannet 
av Konnerud Menighet som har som formål 
å leie ut rimelige leiligheter til eldre / tryg-
dede som tilhører Konnerud Menighet. Stif-
telsen, som har 19 leiligheter ved Verksveien 
på Konnerud, ledes av et styre av 4 medlem-
mer hvorav 3 velges fra menigheten og 1 fra 
beboerne. Styremedlemmene velges for 2 år. 
Forretningsførselen for stiftelsen er overlatt 
til Nedre Buskerud boligbyggelag. I sitt års-
møte den 8. juni d.å. skal det velges nye sty-
remedlemmer som skal representere Konne-
rud menighet. Vi trenger kandidater til dette. 
Er dette noe som kan interessere deg ? I så 
fall kontakt styrets leder Inge Otterskred på 
telefon 95030072 eller undertegne på telefon 
48065540.

Dagfinn Hodt

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

Gave til Konnerud menighet 2310.20.18354
Gave til Skoger menighet 2220.07.59609

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

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

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

Sagt om kirken:

Kirken er et feltsykehus for syndere, der du – 
uansett hva du har gjort – kan vakle inn døren, 
bli tatt imot med åpne armer og få alt Jesus har 
å gi deg av nåde, kjærlighet og helbredelse for 
sjelen.

(Ragnhild Aadland Høen)

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

Til gudstjenestene i Konnerud kirke
Konnerud menighet tilbyr skyss til og fra gudstjenes-
tene. Ta kontakt med diakon Beate dersom du trenger 
skyss. Har du lyst og mulighet til å bidra med skyss til 
gudstjenestene, ta kontakt med diakon Beate.
schmidt@drammen.kirken.no, eller tlf 32989285.
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Konnerud kirke har en 
menighetsavale
JESUS SA: GÅ UT OG GJØR ALLE FOLKESLAG 
TIL MINE DISIPLER
                   
I DET DERE DØPER DEM TIL FADERENS 
SØNNEN OG DEN HELLIGE ÅND 
OG LÆRER DEM Å HOLDE ALT DET JEG HAR 
BEFALT DERE
OG SE JEG ER MED DERE ALLE DAGER INNTIL 
VERDENS ENDER.

Da Jeed og Olav Skjerpe valgte å bli vigslet til mis-
jonærer i Tangen kirke, ble vi i Konnerud menig-
het med på å støtte dem gjennom en menighetsav-
tale. Det har vært spennende å følge Jeed, Olav og 
barna i arbeidet i Mukdahan. Spesielt fint var det 
å møte dem under kirkekaffen da de var her på 
besøk. Vi har i lengre tid hatt Mukdahan med i kir-
kebønnen, og menighetssenteret deres står fast på 
offerlista for gudstjenestene i Konnerud kirke. På 
kirketorget ligger det små bokmerker med bilde 
av misjonærene og noen få forbønnemner.

HVA GJØR SÅ OLAV OG JEED I MUKDAHAN?

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

Løftet i tro og verdighet
Vi har nå tjenestegjort i snart fire år i den evange-
lisk-lutherske kirka i Thailand, som rådgivere for 
menighetsutvikling.0 Takk for støtten og forbøn-
nen! Vi har bodd i to forskjellige byer, Mukdahan 
og Ubon - begge ved grensen til Laos, i nordøst-
Thailand.

NMS besluttet i 1975 å starte arbeid i Mekongre-
gionen (Tibet, Kina, Laos, Burma, Thailand, Kam-
bodsja og Vietnam). Den første planen var å starte 
arbeid i Laos, men på grunn av politiske omvelt-
ninger ble det i stedet Thailand. Der har NMS vært 
nå i over 40 år.
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I «Smilenes land» samarbeider NMS på tvers av 
nasjonsgrenser med partnere fra Finland, Mada-
gaskar, Hong Kong, Singapore, Japan og Australia 
– og Thailand – i den evangelisk-lutherske kirka. 

I nordøst-Thailand er det et titalls menighet, og vår 
oppgave har vært å drive ledertrening sammen 
med lokale frivillige.  Det har vært spennende og 
lærerikt å være med på dette. Flere er blitt kristne 
gjennom våre vitnesbyrd. Kanskje har det handlet 
mest om å se og løfte opp – til tro på seg selv og 
tro på Gud?

Ei jente, som bodde hos besteforeldrene og ble slått 
hver dag og tvunget til å arbeide fra tidlig mor-
gen, møtte en omsorg og nåde som snudde livet 
rundt. I jula ble hun døpt. Vi har møtt igjen en vi 
hadde kontakt med for over ti år siden, som i mel-
lomtiden var blitt solgt av familien til to forskjel-
lige menn for å betale for gjeld. Hun har allikevel 
ikke gitt opp troen, og en dag vil alt bli bedre…  
En dame som var blitt tilsidesatt av familien, og 
samfunnet, fordi hun er handikappet med to de-
formerte bein, har reist seg opp – og ledet egen 
familie til å bli et eksempel for andre. 

Vi har på fritiden hatt åpent hus for barn, og øn-
sket gjennom det å ha et trygt sted for barn å leke 

og utfolde seg. Vi drev et lite senter for barn ute 
på landsbygda i Mukdahan, hvor barn for første 
gang fikk kjenne på egen verdighet. I arbeidet har 
vi vært med å åpne Barnas kirke, som den første 
menighet bare for barn i Thailand. Først da kan 
barna få sitte på fremste rad, og uten voksnes bar-
rierer få høre om Gud.

Gjennom å utruste lokale ledere vokser kirken 
med flere nye kristne og menigheter. Vi har un-
dervist og veiledet rundt 20 lekfolk, som i dag er 
frivillige ledere rundt i kirka i nordøst-Thailand. 
Vi har utgitt en bok på thai om disippeltrening. 
Sammen med kirka har vi funnet frem til hvor-
dan denne treningen og veiledningen kan foregå 
i mange år, selv uten støtte fra partnere, men med 
iherdige innsats fra lokale prester og evangelister.

Vi har gått i bresjen for enda mer samarbeid mel-
lom kirker i Asia, representert ved Hong Kong og 
Taiwan, i disippeltrening og menighetsutvikling. 
Vi har også fått besøke kristne og kirker i Laos, 
Kambodsja, Burma, Malaysia og Japan.

Alt dette – og mye mer - har dere bidratt til å skje, 
gjennom forbønn og støtte. Takk for trofasthet!

Mest av alt har vi fått møte og bli kjent med mange 
flotte mennesker. I en konfliktfylt og spennende 
tid for «Smilenes land» er det oppløftende å vite at 
thaier kan stå sammen, og med tro på bedre tider 
og Guds velsignelse over det gode som skjer, kan 
enda flere bli løftet opp til verdig liv og varig håp 
for seg selv og sitt land. 

Takk for at dere følger med, ber for og støtter ar-
beidet i den evangelisk-lutherske kirka i Thailand!

Takk til menigheten!

Prakaikaew (Jeed) og Olav Skjerpe, og barna Sara, 
Oskar og Jonas
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Ukeplan
Mandag
Konnerud kirkes formiddagstreff
Siste treff før sommeren: 15.mai.
Første treff etter sommeren: 18.sept
Kl. 11.00-13.30 Sang og musikk, 
underholdning, andakt, bevertning 
og utlodning. 
Kontaktperson: Beate Schmidt.

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

Minigospel
For barn fra 4 år og oppover.
Øvelser i Konnerud kirke. 
Oppstart etter skolestart.

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.
Siste før sommeren: 30. mai.
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
Siste øvelse for sommeren: 6. juni.
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; Siste treff før sommeren: 
24. mai hos Turid i Mælen.
Første treff etter sommeren: 27. sept. Med 
sang og musikk, andakt, bevertning og ut-
lodning kl. 1130-1330. Alle er hjertelig vel-
kommen! Kontaktperson: Beate Schmidt.

Kvinnelunsjen 
i Konnerud kirke

Lørdag 4. november. Fengselsprest Anne Berger Jørgen-
sen kommer og forteller om sitt arbeid blant kvinnelige 
innsatte.

Dagstur til Verdens ende 
og Borre kirke

MANDAG 12. JUNI KL 09.00- ca 17.30

Arr: Den Norske Kirke i Drammen
Åssiden, Tangen, Strømsø, Strømsgodset, 
Fjell, Konnerud, Bragernes og Skoger me-
nigheter

Pris pr. person kr 500,- Betales på bussen. 
Prisen er beregnet på full buss.
Prisen inkluderer i tillegg til reisen:  kaffe 
og rundstykke på veien, omvisning i Bor-
re kirke, inngang på utstillingen «På kan-
ten av havet», middag med kaffe og kake 
på Spiseriet Verdens Ende.

Velkommen til en hyggelig dag!

Bindende påmelding innen 6. juni 2017 til
Diakon Beate Schmidt,
schmidt@drammen.kirken.no, 
kontortlf: 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 og annonsen for Fokus- 
gudstjeneste nederst på siden.

Konnerud søndagsskole

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

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

Sorg og Omsorg Drammen og omegn

Har du mistet en du er glad i?

Sorg og omsorg Drammen og omegn er en frittstående organi-
sasjon, som tilbyr sorggrupper og enkeltsamtaler. Vi har lang 
erfaring, og vet at mange synes det er godt å komme sammen 
med andre i samme situasjon. Dette er et samarbeid mellom 
Drammen kommune, sykehuset, humanetisk forbund og Den 
norske kirke. 

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

Vi har kontor hos Frivilligsentralen på Landfalløya 78. 
Det er bare å ringe, så avtaler vi et møte.

Tlf: 32 26 70 50 eller send en epost så kontakter vi deg. 
Epost: sorgogomsorg.drammen@hotmail.no

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

Trenger du noen å snakke med, så ta kontakt med oss 
for samtale med prest eller diakon. Dersom du ønsker 
å motta nattverd, men ikke kan komme til kirken, kan 
du også ta kontakt med prest eller diakon. 

Vi har også frivillige i menigheten som kan komme på 
besøk eller bli med en tur ut i frisk luft.  

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

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

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

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

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

Av: Wenche Yamamoto Bondevik

Kirken er Jesu kropp i verden. Je-
sus mettet mer enn 5000 (menn, 
kvinner og barn) i ørkenen mens 
han gikk omkring på jorden. 
I dag er det hans kirke, det vil 
si oss, som er med på å dele ut 
mat vann og ulltepper til dem 
som er rammet av nød og katas-
trofer. Vi er Jesu kropp i dagens 
verden, vi er hans føtter som går 
dit hvor hjelpen er nødvendig, 
vi er hans hender som pleier og 
helbreder. Vi er hans armer som 
løfter opp og holder rundt dem 
som trenger trøst. Dette gjør vi 
nå sammen med mennesker av 
like religioner og livssyn. Vi gjør 
det ikke for å være snille, men 
fordi det er en del av det å være 
medmenneske. Men det er en del 
av det vi blir bedt om, som ikke 
bare blir problematisert, men 
av og til direkte latterliggjort 
av andre, og det er når vi midt 
i noen av de verste katastrofene 
verden har opplevd siden an-
nen verdenskrig, hvor millioner 
av mennesker sulter, tørster og 
fryser – samler inn penger til bi-
bler og bibeldeler. Sende mat og 
vann og tepper til Syria, ja; men 
bibler?! Hoderystende ateister 
strever med å forstå prioriterin-
gene, selv om biblene kommer, 
ikke i stedet for, men i tillegg til 
de materielle forsyningene. Men 
for dem som enten har måttet 
rømme fra sine hellige bøker, 
eller har opplevd at de ble re-
vet i stykker eller  brent, er den 
åndelige pusten det dreier seg 
om. Det å kunne bla opp og lese 
Guds løfter om trøst og kjærlig-
het; at de ikke er overlatt til seg 
selv i en ond verden, det å lese 
for hverandre om Guds tilstede-
væren selv i forfølgelsene – det 
må man ha opplevd i hvert fall 
noe av for å kunne forstå.

I tillegg til de humanitære katas-
trofene som verden nå opplever, 
må vi kristne nå be spesielt for 
de av våre trossøsken som blir 

men og Sudan. Noen ganger vir-
ker det som om vi norske kristne 
er nærmest bevisstløse for disse 
faktaene, mens det jo egentlig er 
vår kristne kropp som lider. På 
vårt fysiske legeme skal det ikke 
mer enn en verketå eller ver-
kefinger til for at vi sliter med 
smerter og kanskje dårlig nat-
tesøvn. Disse nyhetene om hva 
som skjer med våre medkristne 
burde vekke oss skikkelig og 
mane til handling.

Likesom legemet er ett, selv om 
det har mange lemmer, og alle 
lemmene danner ett legeme, 
enda de er mange, slik er det 
også med Kristus. For med en 
ånd ble vi alle døpt til å være ett 
legeme, enten vi er jøder eller 
grekere, slaver eller frie, og vi 
fikk alle en Ånd å drikke. Lege-
met består ikke av ett lem, men 
av mange

…….. 

For om ett lem lider, lider alle de 
andre med.

Om ett lem blir hedret, gleder alle 
de andre seg.

Dere er Kristi legeme, og hver en-
kelt er dere hans lemmer.

(Kor 12,12 ff)

forfulgt, pisket, fengslet og til 
og med drept for sin tro. På Ste-
fanusalliansens hjemmeside kan 
dere til enhver tid finne de mest 
utsatte stedene. Vi minner om at 
de to største koptiske katedra-
lene i Egypt ble utsatt for selv-
mordsbombere på Palmesøndag 
og nesten hver uke leser vi om 
angrep på kirker i Nigeria, i Pa-
kistan, i India og Indonesia – for 
å nevne noen. I Syria har de to 
siste byene hvor man snakket 
arameisk (det språket som Jesus 
snakket) blitt bombet og tømt 
for kristne for første gang på to 
tusen år! De siste kristne pales-
tinere er i ferd med å forsvinne 
fra Gazastripen, Betlehem in-
kludert. Vi sender asylsøkende 
konvertitter (muslimer som har 
gått over til den kristne tro) til-
bake til Iran i det vi tror på at 
den Iranske regjeringen har lo-
vet dem trosfrihet. De aller fleste 
blir grepet på flyplassen og ar-
restert, eller man fabrikerer se-
nere unnskyldninger om at de 
har for eksempel «hånet profe-
ten» eller ringeaktet Koranen, 
og derfor må fengsles. Selv i 
Norge har konvertitter opplevd 
å bli spionert på utenfor de kir-
kene / menighetene de går i, og 
opplysninger om dem sendt til 
bl.a. Irak, Iran, Afghanistan, Ye-
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En hellig allmenn
kirke
Av: Wenche Yamamoto Bondevik

En kirke for de hellige alminnelige, eller for de heller ualmin-
nelige? Den første setningen i denne tredje trosartikkelen (se 
side 4) kan framstå nokså uforklarlig og mange som begynner 
å tenke på hva ordene egentlig betyr stopper opp her og lurer. 
Hva og hvem er det snakk om? Som alle rituelle tekster er det 
ofte snakk (mye fram og tilbake) om hva dette står for, men la 
oss gjøre det litt enkelt denne gangen – og la oss starte bakfra.

Kirken er de troende, de kristne, de som tror på Jesus Kristus. 
Jesus sier at hans etterfølgere er hans lemmer, hans kropp; og 
han selv er hodet. I neste setning snakker vi om «de helliges 
samfunn». Kirken er altså de hellige, de som har fått den Hel-
lige Ånd i dåpen. Ikke slik som det ofte blir fremstilt av de 
som vil latterliggjøre kristentroen og de kristne – at de kristne 
tror om seg selv at «de er så veldig hellige», med andre ord at 
vi tror om oss selv at vi er så mye frommere og bedre enn alle 
andre.

Allmenn betyr rett og slett at den er alt-inkluderende; for alle 
som bekjenner troen på den treenige Gud.

Hellig er kirken fordi den er av Gud. Gud er ikke av denne 
verden. Våre hjerner, hvor fantastiske de enn er, klarer ikke å 
begripe Guds vesen. I vår naturvitenskapelig-orienterte ver-
den oppdager vi for eksempel at jo mer vi forsker og utforsker 
verdensrommet, jo flere uløste gåter og spørsmål dukker opp. 
Å skulle finne forklaring på Gud innenfor begrensningene 
av den delen av skaperverket vi ser, er som om en verdifull 
skulptur skal forklare billedhuggeren eller et musikkstykke 
av Mozart skal forklare alt om komponistens personlighet og 
geni.  

Èn kirke for alle troende. Til tross for alle de store og små 
kristne kirkesamfunnene vi har i vår verden, til tross for all 
uenighet og til tider tilsynelatende uforsonlige holdninger, er 
kirken èn.  Et utall av kritiske røster bruker all uenighet og 
«krangling» kirkesamfunnene imellom som et slags bevis på 
kirkens og kirkenes «udugelighet», men da har man kanskje 
gått glipp av det aller, aller viktigste: Den verdensvide kirke 
består bare av medlemmer som alle sier « Vår Far i Himme-
len» (Fader Vår). Kirken er ikke et politisk parti som er nødt 
til å være enige i alle deler av programmet man skal gå til valg 
på. Kirken er en familie som tåler å være uenige i mye, men 
som elsker og holder ut med hverandre fordi vi alle er elsket 
like høyt av vår far.

Efeserne 4, 3-5:
3  Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder 
 sammen:
4 én kropp, én Ånd,
 slik dere fikk ett håp da dere ble kalt,
5 én Herre, én tro, én dåp.
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Kjære konfirmanter 
– det er nå det begynner!
Av: Wenche Yamamoto Bondevik

Nå i mai er det slutt, tenker nok 
de fleste av dere. Konfirmantleir, 
undervisningstimer og gudstje-
nester er overstått, og når dere 
tar av dere de hvite kappene - 
etter at dere har gått i høytidelig 
prosesjon ut av kirken på kon-
firmasjonsdagen, - ja, da er dere 
ikke lenger konfirmanter.

Men det er ikke dermed slutt. 
Det som er over er å passe på å 
rekke undervisningstimene,  og 
å få stått opp tidlig nok på søn-
dager for å få med seg de obliga-
toriske gudstjenestene. Men det 
som ikke er over er ditt forhold 
til troen. Det er slutt på de dår-
lige unnskyldningene for ikke å 
tro, det er ikke slutt på å utforske 
hva den kristne troen egentlig 
går ut på. Det dere har vært bort 
i både på undervisningen på leir 
og i timene er en forsmak på hva 
det hele dreier seg om. Det som 
er slutt er at andre tar ansvar for 
din tro. De aller fleste av dere ble 
døpt som barn, da var det forel-
drene og fadderne som bestemte 
på deres vegne at dere skulle bli 
medlemmer i den kristne fami-
lien som heter kirken. De tok 
ansvar for at dere skulle vokse 
opp som kristne. De lovet at de 
skulle fortelle dere om Gud og 
Jesus. De skulle lese fra Bibelen 
for dere og lære dere selv å lese 
i den,  og de skulle ta dere med 
til gudstjenester og ta dere med 
til nattverd.

Jeg har møtt mange godt voks-
ne, og til og med eldre mennes-
ker, som bruker sine foreldre 
som unnskyldning for at de ikke 
har en tro. Og i mange tilfelle til 
og med har en helt feilaktig opp-
fatning om hva den kristne tro 
går ut på og hvem som kan kalle 
seg kristne. Så derfor er min hil-
sen til dere i dag: det er slutt på 
de dårlige unnskyldningene!

Du kan ikke si «nei, jeg vet ikke 
så mye om den kristne tro fordi» 
1: Mine foreldre leste aldri Bibe-
len for meg. Du har fått din egen 
Bibel. Les den! Og er det noe du 
lurer på så spør noen av dem du 
nå kjenner i kirken. 2: Jeg vokste 
ikke opp med å skjønne meg på 
eller bli glad i gudstjenesten for-
di mine foreldre aldri tok meg 
med. Du har fått to bein som du 
kan bruke til å få deg til kirka. Gå! 
(hvis du ikke får noen til å kjø-
re deg så tidlig). De beina kan 
også få deg til «Kommer’U?», 
en fin plass både til å henge på  
fredagskveldene med jevnal-
drende, men også et bra sted å 
få med seg hva den kristne tro 
handler om. Det er korte andak-
ter, og det er ledere der som mer 
enn gjerne snakker med dere 
om ting dere lurer på og vil vite 
mer om. 3: synes det der med å 
be er litt merkelig. Ingen som 
lærte meg å be hjemme. Vel, nå 
vet du at du når som helst kan kon-
takte Gud selv. På konfirmantlei-
ren lærte du om bønn. De fleste 
av dere syntes det var koselig 
å be aftenbønn på rommet. Det 
året dere har vært konfirmanter 
har vi bedt for dere i kirkebøn-
nen hver søndag, i tillegg har 
dere hatt en forbeder som har 
bedt spesielt for hver enkelt en 
av dere. Noen har sagt at det 
har vært trygt å vite at noen ber 
spesielt for dem. Vil du gjerne at 
noen skal fortsette å be spesielt 
for deg? Ta kontakt, så ordner vi 
det. Fram til  og med konfirma-

sjonsdagen var det foreldrene 
og fadderne som hadde ansvaret 
for at du kunne kalle deg for en 
kristen. Det var deres løfter ved 
døpefonten som var de gyldige. 
Nå som du blir konfirmert er 
det ikke lenger deres løfter som 
gjelder. Det er ingen andre, ver-
ken foreldre faddere – eller ka-
merater- som bestemmer  om du 
skal fortsette å være Guds barn, 
det er det bare du selv som kan. 
Hvordan du skal gjøre det? Bare 
stille og rolig si: Kjære Gud, jeg 
vil gjerne fortsette å være ditt 
barn. Da fornyer du selv det løf-
tet som foreldrene og fadderne 
dine ga da du ble døpt. Og da 
er det ingen som kan si til deg 
at du ikke kan kalle deg kris-
ten. Enhver kristen har rett til å 
snakke med Gud når som helst 
(ikke bare til faste tidspunkt 
på dagen) og hvor som helst 
hun eller han trenger det. Guds 
vilje finner du i Bibelen, og du 
får høre den når du er sammen 
med andre kristne. Som kristen 
har du rett til å gå til nattverd, 
uavhengig av hva andre måtte 
mene. Du vil merke etter hvert 
at det hjelper deg til å leve som 
en kristen. Ikke la noen mobbe 
deg vekk fra det.

Så kjære konfirmant, når du tar av 
deg den hvite kappa etter festguds-
tjenesten: nå er det slutt på konfir-
manttiden, men det er nå det egent-
lig begynner! 

Gratulerer – og lykke til! Vi se’s!

KIRKEN – alle de kristne 
over hele verden som sier 
«Far» til Gud.

Kirken: bygningen hvor 
de kristne samles for blant 
annet gudstjenester.
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Årets konfirmanter
Konnerud kirke
21. mai kl. 10:30
Casper  Ask
Maja Hægstad Christensen
Carina Karseth Ellingsen
Espen Andre Gram
Geir Peder  Gram
Marius  Langeland
Lars-Henrik  Larsen
Linde Giæver Larsen
Mathias  Larsen
Trym Winge Liverud
Kasper Ken Mathisen
Thomas Becher Moen
Benjamin Henriksen Nemati
Sebastian Tangen Reitan
Herman Årestrup Roestad
Iver Aasen Strand
Mia Celin Blix Svendsrud
Marius Lyngaas Waage

Konnerud kirke
21. mai kl. 13:00
Oscar Sletten Aas
Marius Fet Andersen
Vendel Veres Bjelde
Lars Peder Olebakken Botnen
Solveig Norman Ekrehagen
Charlotte Kronstrand Frey
Andreas  Gleisner
Christian  Hetty
Nora Småge Hilsen
Marte Ludvigsen Husemoen
Johannes Katteland Kihle
Mathias Endung Kittelsen
Edward Årmot Korsmo
Amanda Skogholt Kristensen
Lisa Dyrhovd Leirvik
Oscar  Marløv
Simen Bouariss Mathisen
Marte  Nilssen
Celine Andersen Theie
Marius Storleer Thorbjørnsen

Konnerud kirke
25. mai kl. 10:30
Snorre  Almeland
Renate  Arntzen
Cornelia  Blichfeldt
Andrine Emilie  Eek
Herman Andersen Engeli
Jonas  Frydenlund
Sarah Næss Gjerdin

Thea Medrud Johansen
Eirik Ruud Kristiansen
Philip William Kämpe
Heine  Meland
Silje  Nordskog
Christoffer Kristiansen Petricko
Karoline  Randen
Lars Marius Dalseng Reberg
Aleksander  Rinde
Martine  Sørensen

Konnerud kirke
25. mai kl. 13:00
Hedda Møller Austad
Guro  Austad
Ingrid Myrvang Claussen
Vilde Nilsen Evensen
Hannah  Grepperud
Jade Victoria Bogen Hansen
Dina Marie Herlo
Kajsa Lund Johansen
Julie Annie Løken
Marte Sæther Pettersen
Christian  Runningen
Maren Sofie  Steen
Benjamin Wæhler Stenseng
Magnus  Torebraaten
Hanne Vike Varnes

Konnerud kirke
28. mai kl. 10:30
Haakon  Aakvik
Emilie Neve Almsbakken
Emil Aleksander  Bakkene
Sunniva Lien Bjørnbakk

Dina  Bøhler
Tonje Kilen Engkrog
Dana Björg Gudmundsdottir
Anine Madelen Dybdal Hansen
Hedda Skjeldrum Hansen
Jonas Stærkeby Hilsen
Ronja Erika  Humblen
Fredrik William  
 Husemoen-Zhang
Silje Tangen Kinserdal
Kaja Marie Mjøs
Guro Nielsen Myhren
Maria  Røsberg
Toma  Strazdaite
Henriette Nagypal Svendsen

Konnerud kirke
28. mai kl. 13:00
Tobias Skjold Arnesen
Sunniva Christèl Berg-Andersen
Anatea  Berg-Andersen
Mads  Bille
Emil Hellum Bjørnstad
Ulrik Alexander Martinsen Carlsen
Lilliane Seierstad Dale
Haakon Ferdinand Sveia Danielsen
Maren Skullerud Fergestad
Kristine Huan Hytenget
Tuva Malene  Ifarnes
Madelen Sejersen Johansen
Dennis Andre Haug Johansen
Mali Synnøve  Olsbu
Jonas  Schiøtz
Sandra Jensen Vistnæs

Skoger kirke
11. juni kl. 11:00
Ingrid Bogen Arenth
Christian Mørk Blichfeldt
Kaisa Steinsvåg Bogsti
Werona Johansen Ellefsen
Marius Steen Enger
Vibecke Josefine Odseid Gisholt
Kristina Valentina Grønvold
Anne Marine  Haldorhamn
William Andrè Hauge
Veliane Mamle Dugbarnorky  
 Narnor
Isak  Stevik
Heidrun  Teitsdottir
Solveig Sævre Tollefsen
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onsdager

Inst. Ove E. Thoresen AS

Alt elektrisk installasjons-
arbeid utføres fagmessig!

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

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

Bernåsbakken 36. 
Mail: firmapost@konnerudror.no

Tlf. 32 88 90 90

Koldtbord fra kr 210,-
Snitter 5 stk kr 160,-

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

eller ring 32 26 76 16

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

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

Rimi Konnerud
7-22 (8-20)

Turkjøring i inn- og utland
eller turarrangement for grupper

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

Elektroentreprenør
Tlf. 32 21 84 00

Alle dager 07-23. 
Søndag 10-21

Pettersvollen 3, 3032 Drammen
Tlf. 32 88 59 01

Tannlege
TOR BERGVAD

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

www.dinkiropraktor.no
GOD RYGG FOR GOD HELSE

Bernåsbakken 2,
3032 Drammen
tlf. 32 88 70 03

1968

Buskerud

Kollen
BEGRAVELSESBYRÅ

Konnerudsenteret

24t. 32 83 38 20

www.buskerudbegravelse.no

Coop Prix Konnerud
7-22 (8-20)

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

Vi har 
nye flotte lokaler

du kan leie til:

• Barnedåp
• Konfirmasjon
• Minnestund

Møter på dag- 
eller kveldstid

Maten bestiller du hos oss.

Tlf 32 88 87 00
firmapost@sorvangen.no

Best på alt av trykksaker!

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

Døpte
Sandra Kristensen
Nikolai Sandøy Brataas 
Solveig Kollerud Lauglo   
Lykke Victoria Saastad Sømme   
Celine Jordan Næss   
Haakon Kvalnes Enstad   
Mats André Hoem Dundas   
Mathias Skofterød Riisøen   
Kasper Herbjørnsen Holmen   
Iver Aasen Strand   
Vilde Nilsen Evensen   

Vigde
Trine Lise Engen og Ruben Løchen 
Johannessen

Døde
Leif Roar Henriksen
Tor Arne Lunde
Arne Kristian Larsen
Eva Hafnor
Ella Henriette Arntsen
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Eva Nilsen
Inger Austad
Inger Hansen
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Turid Kolstad
Turid Marheim

Skoger
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Gustav Kvalø Rones   
Liam Andre Grønli   
Pål Loe Lund   
Anne-Sofie Braaten   
Leah Bø   
Marius Storleer Thorbjørnsen   

Døde
Kari-Anne Andersen
Eli Jakobsen Breilid Sandholm
Ingar Gundesø

Konnerud fotpleiesalong

Opplever du urinlekkasjer?
Spør oss om råd.

Vi har gratis hjemkjøring 
av inkontinensprodukter, 
stomiutstyr, sondemat m.m. 
onsdager etter avtale. 

Konnerud apotek 
Pettersvollen 3

Tlf.: 32 26 24 00 - Faks: 32 26 24 01

Velkommen!

Åpent man-fre 9-18. Lørdag 10-15.

Gi et medlemskap 
til konfirmasjon 
eller dåp!

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

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

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

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

Mottaker får et 
andelsbevis i flott 

gaveomslag.

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

Åpen kirke – Skoger gamle kirke
Vi arrangerer åpen «gamlekirke» torsdagene 
15.6., 22.6 og 29.6 kl. 18:00 til 19:00.

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

Fri entre.
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Åpent kapell i Skoger
Fra torsdag 11. mai blir det Åpent kapell i Skoger. 
Siste gang for sesongen er 10. august
Bussen kjører etter vedlagt rute, og plukker opp 
passasjerer underveis. På vei til kapellet stopper 
bussen på Steen gartneri/Skoger Hageland, og de 
som ønsker det kan kjøpe blomster der. Bussturen 
er gratis.
I kapellet serveres nystekte vafler og kaffe. Det er 
mulig å gi en gave til Åpent kapell i den flotte spa-
regrisen i kapellet.

Kirkeskyss, Skoger kapell
A
Kl. 10.00 Stillerud (ved returpunkt)
 Lerpeveien
Kl. 10.05 Fagerheim, over Fagerheimsletta
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, 
 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 Fjell 
Kl. 12.45 Skoger kirke retning Østbygda
Kl. 13.00 Skoger kirke retning Vestbygda/
 Konnerud
 

Kontaktperson:
Turid Skatrud, 986 08 033

Gratulerer!
Vi gratulerer Helga Marie Abrahamsen og Knut Ole 
Hol med de to små! Solveig Marie og Hanna Oline 
ble født 30. mars. Knut Ole sluttet som sokneprest i 
Skoger i januar, for å begynne i stillingen som daglig 
leder i Voksen menighet. For tiden har han pappa-
perm. Storebror Ole Andreas var i barnehagen den 
dagen de kom på besøk til staben i Skoger og Kon-
nerud menigheter.

Ny sokneprest
i Soger
Margrethe Schmidt Johansen er ansatt som ny sok-
neprest i Skoger. Hun starter i arbeidet nærmere jul. 
Vi ønsker Margrethe velkommen!


