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KONNERUD OG SKOGER MENIGHETER

Gi det videre

Gjør en forskjell 
for barn og unge i Drammen 

Konnerud og Skoger menigheter samarbeider med Kir-
kens Bymisjon om «Gi det videre». Prosjektet samler inn 
brukt sportsutstyr og aktivitetsklær som gis videre til 
barn som trenger dem. Målet er at barn fra alle sosiale 
lag har mulighet til å delta på aktiviteter sammen med 
jevnaldrende. 

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
Nettside: www.gidetvidere.com og 
www.bymisjon.no/drammen

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

En lyttende
medvandrer

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

Trenger du noen å snakke med, så 
ta kontakt med oss for samtale med 
prest eller diakon.  
  
Dersom du ønsker å motta nattverd, 
men ikke kan 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.  Ta kontakt med dia-
kon Beate Schmidt, på epost
bs798@kirken.no eller tlf: 32 98 92 85.

Ønsker du å være med
som frivillig?

I Konnerud har vi mange forskjellige aktiviteter du kan 
bli med på. 

Akkurat nå trenger vi noen som kan være med på Gi det 
videre på Kirkens Bymisjon. Konnerud er med ca 2 ons-
dager i semesteret kl 13-15. Har du mulighet og lyst til å 
bidra her, ta kontakt med diakon Beate.

Kan du tenke deg å være med å lage kirkekaffe  2-3 gan-
ger i semesteret? Ta kontakt med diakon Beate.

Fasteaksjonen 2019
Resultatet fra Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2019 med bøsseinnsamling, pappbøsser, ofring, Formiddagstreff og 
vipps, så samlet Skoger inn kr 8405,00, og Konnerud kr 49804,00.
En stor takk til alle våre konfirmanter og foreldre som deltok på bøsseinnsamlingen, og takk til alle glade givere!     



Andakt

Du vet vel om at du er verdifull
Tekst: Beate Schmidt

Denne sangen synges i mange kirker i forbindelse 
med konfirmasjoner, og har et budskap til oss alle 
som vi trenger å minnes på.

Om ikke janteloven har så stor betydning for oss 
lenger, så er det ikke tvil om at dagens barn og ung-
dommer vokser opp med et følt press på alt fra ka-
rakterer, utseende, «likes» og følgere… Og vi trenger 
en motkultur til dette. En kultur som gir frihet, som 
verdsetter unikhet og forskjellighet og som sier at du 
er verdifull. En kultur som preges av at vi heier på 
hverandre for den vi er.

Ett av de 10 bud lyder:  «du skal hedre din mor og 
din far..» Hva betyr egentlig å hedre? Når jeg slår opp 
synonymer til dette får jeg bla annet disse ordene: 
anerkjenne, gjøre stas på, respektere, rose, gjøre ære 
på, berømme og hylle… Og jeg tenker JA dette må vi 
gjøre mer av! Alle disse ordene minner meg på ut-
trykket «å lete etter gullet i hverandre». Tenk hvor 
spennende og gjensidig godt det vil være å gå på 
skattejakt etter hverandres gull. Og tenk hvilken stor 
betydning dette vil ha for våre relasjoner. Tenk om vi 
oftere kan minne hverandre på hvor verdifulle vi er, 
og hvilket gull vi ser i hverandre. Da kan vi sammen 
skape en kultur hvor det er naturlig å nettopp hedre 
hverandre. En kultur hvor Jesu sinnelag får prege 
våre tanker om oss selv og andre, og hvor det skapes 
rom for å forløse liv og frihet i kjærlighet. 
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I Rom 12,2 formaner Paulus: «Innrett dere ikke etter 
den nåværende verden, men la dere forvandle ved 
at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som 
er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, 
det fullkomne». Frihet er nødvendig for å kunne ha 
kjærlighet. Derfor skapte Gud mennesket med frihet 
til å velge kjærlighet, eller å la være. Vi er Guds barn, 
og vi kan velge å la Kristi sinnelag, gitt ved den Hel-
lige Ånd, prege måten vi tenker på; både i forhold til 
Gud, oss selv og andre mennesker.

Så la oss starte i dag med å si til barna våre, ungdom-
mene våre, voksne, eldre og oss selv:

Jeg er så glad for at du er du! Du vet vel om at du er 
verdifull?!

Tiden
Tiden den rinner og dagene svinner
De blir til uker og månter – blir år!

Barn blir til ungdom og den blir til manndom
Livet det skrumper mot livsaften går!

Herre bevar du min evige sjel.
Til den hos deg for evig tar del!

Håret det gråner og isse blir måner
Huden den skrumper mot livsaftens kveld!
Hukommelsen svikter og kroppen får gikter

Leddene stivner, ja, alt er på held!
Gi meg i Nåde din evige fred!

Bevar meg til opphold i himlen, ditt sted!

Sykdom og smerte i ledd og i hjerte
Plagene øker år etter år!

Tenna blir borte og hendene vorte
Hukommelsen svikter og tanker forgår

Livet det raser som lynet forbi
Folk om deg maser; snart borte er vi!

Men la du gnisten i øyet bevare,
Smilet og latteren likeså dem!

Hjelp meg å finne ord å bevare!
«So me kan røa i hus og i hjem!»

Herre min livsaften kommer så fort!
Snart er det kvelden, og da er det gjort!

Konnerud 20. oktober 2018 Normann Solberg



4

Marias hemmelighet
Maria har en hemmelighet. Hun har hatt besøk av 
en lysende skikkelse, en engel, som sa han var en 
budbringer fra Gud. Han hadde sagt at hun hadde 
«funnet nåde hos Gud», at hun var utvalgt til å 
skulle bli med barn, som var Messias. 

Tekst: Wenche Yamamoto Bondevik

Hun visste godt hvem Messias var, - han hele fol-
ket ventet på, - som skulle frelse dem fra den ro-
merske okkupasjonsmakten og skape fred og rett-
ferdighet... Det hun lurte på var jo hvordan dette 
skulle foregå. Riktignok var hun bare en helt ung 
tenåring, men hun visste godt hva både graviditet 
og fødsel var. Hun visste også godt hva som hadde 
foregått når noen «ble på vei», slik en del av «kjer-
ringene» i Nasaret omtalte det når de sladret om 
det som skjedde i landsbyen. Hun og venninnene 
pleide ofte å stikke hodene sammen og hviske og 
fnise litt om dette når de skravlet sammen uten 
voksne i nærheten. De var jo forlovet alle sammen. 
Det hadde de vært siden de var ganske små, og fa-
miliene hadde kommet sammen og blitt enige om 
inngåelse av ekteskap når barna ble gamle nok og 
den avtalte medgiften betalt. De visste en del om 
hva som skulle skje når den dagen kom, og elsket 
å snakke om klær og smykker, om seremonien, om 
selskapet og dansen, og maten og vinen, - og det 
som skulle skje når selskapet var over og de var 
kommet til sitt nye hjem. 

Maria var forlovet med tømmermannen Josef, 
en mann av en god ættetavle, han var i slekt med 
selveste kong David. Men selv om hun ble glad og 
varm inni seg når hun gikk forbi verkstedet der han 
jobbet eller når familiene kom sammen;  - og rød-
met når de andre jentene ertet henne med hvor inn-
mari kjekk han var (-og det var han jo…), så hadde 
hun aldri vært intim eller delt seng med ham. Men 
da hun fortalte dette til engelen, sa han et eller an-
net som hun ikke begrep det døyt av– noe om at 
Den Hellige Ånd skulle komme over henne, og Den 
Høyestes kraft skulle overskygge henne. Hun had-
de imidlertid blitt overbevist om at dette var alvor, 
og siden hun var oppdratt i en from jødisk fami-
lie hvor man var opptatt av å følge Guds vilje, ikke 
bare til høytidene, men også i hverdagen – hadde 
hun svart at hun var Herrens tjenerinne. Så nå satt 
hun her og grublet. Før han forsvant hadde enge-
len fortalt henne at Elisabeth, en nær slektning som 
bodde oppe i Judafjellene også var gravid. Det syn-
tes hun hørtes merkelig ut – alle visste at det var 
Elisabeths store sorg at hun var barnløs; og nå var 
hun langt over fruktbar alder. Hun lurte mest av 
alt på hva i all verden hun har sagt ja til. Kanskje 
burde hun spurt om hun kunne snakket litt med 
mamma om dette først,-  før hun svarte ja – men 

på den annen side – engelen hadde vært så stor og 
overbevisende. Den måtte jo være fra Gud, og da 
ville det vel ordne seg?!

Men nå gjenstår det hun har begynt å grue seg for: 
hun må jo fortelle det til mamma. 
Hvordan skal hun greie å forklare det som har 
skjedd? Hva i all verden skal hun si? Hun kan bare 
håpe at kanskje mamma var i nærheten når dette 
skjedde, -at hun hadde oppdaget det merkelige ly-
set fra rommet hennes, eller kanskje hørt stemmen? 
Mamma tror jo på Gud, det gjør jo pappa også – 
men hva kommer han til å si til dette? Det begyn-
ner å gå opp for henne at pappa må forholde seg til 
tanken på å ha en ugift, gravid tenåringsdatter!

Og så er det Josef!  Kjære gode, snille, kjekke Josef! 
Nå kan hun jo ikke gifte seg med ham. Han vil jo 
ikke ha ei kone som venter en annens barn. Han er 
så voksen at han vet hvordan barn blir til. 
– Å bli gravid med en ånd, ja, det er en av de histo-
riene som hører til i fablene og eventyrenes verden. 

Noen dager senere er Maria på vei bort fra Nasaret, 
hun er sendt på besøk til Elisabeth. Den offisielle 
forklaringen er at hun skal være hos Elisabeth og 
hjelpe henne under dennes overraskende svanger-
skap, men hun skjønte at det sikkert var lurt å være 
ute av byen når foreldrene skulle gå og snakke med 
Josef, og kanskje kunne forhandle fram et haste-
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bryllup. Josef hadde først 
sagt at han ikke ville 
«føre skam over henne» 
og derfor bryte forlo-
velsen. Hun tenkte at 
det var mannfolkprat 
for å presisere for alle 
at det ikke var han som 
hadde gjort henne gra-
vid, - men så hadde noe 
skjedd. Gabriel, engelen 
fra Gud hadde vist seg 
for ham i en drøm og 
sagt at han skulle ta Ma-
ria til seg som sin kone. At han var spesielt utvalgt 
til å ta seg av dette barnet og beskytte det og Maria

Gjett om sladrekjerringene i byen skulle få litt av 
hvert å slarve om i tida framover: Maria sendt 
hjemmefra og langt opp i Judafjellene. Joakim og 
Anna i overraskende samtale med Josef og fami-
lien, kunne det være snakk om bryllup, alt nå? Hva 
annet kunne det være? Men var ikke Maria litt for 
ung til å gifte seg? og hvorfor eventuelt giftemål? 
Kanskje var ikke denne datteren deres så dydig og 
uskyldig som hun framsto? Dette hadde jo tross alt 
skjedd i selv de beste familier før. 

Og venninnene hennes, hun hadde ikke fått snak-
ket med dem om det som hadde hendt, og at hun 
kom til å forlate byen, - men hva var det egentlig 
hun hadde kunnet fortelle dem og som de ville for-
stå? Hele greia høres jo totalt sprøtt ut, det var in-
gen av dem som verken kunne tro eller forstå det 
hun hadde opplevd.  Og hvis noen hadde trodd på 
det ville de helt sikkert spurt «Hvorfor i all verden 
sa du ja til noe sånt?»  Nei, det lureste var sikkert å 
dra til Elisabeth, selv om det føltes litt som å rømme 
med halen mellom beina. 

Hvorfor Maria?
Maria er en person som har fascinert kristenheten 
i snart to tusen år. Evangeliene forteller ikke så 
mye om henne, annet enn at hun er en ung kvinne 
eller jomfru, som er utvalgt til å bli mor til Guds 
sønn som skal være «sann Gud og sant menneske»; 
unnfanget av Ånd, født av et menneske. Det finnes 
derimot et utall av sagn og legender om denne unge 
kvinnen, som etter hvert ble mor og som også ble en 
mor som sørget over sin drepte sønn. Dette er et for-
søk på å følge Maria gjennom tre nummer, fra dette 
øyeblikket hvor hun ble gravid og framtil fødselen. 
Hvordan kan hennes liv ha vært – og har det noe å 
si for hvordan vi møter historien om Jesus og Jesu 
mor. Bibelen sier ingenting om hennes familie annet 
enn at hun hadde en eldre slektning, Elisabeth, og 
at hun var forlovet med – eller lovet bort til Josef 
som var tømrer. Navnene på foreldrene har jeg fun-
net i et av de apokryfe evangeliene – de gjør altså 
ikke krav på å være historisk korrekte, men er en 
del av legendetradisjonen. 

Jeg har ofte lurt på hvorfor det var en helt ung 
tenåring som ble valgt til denne oppgaven, og har 
kommet til at en godt voksen kvinne, selv om hun 
var jomfru aldri så mye, sannsynligvis ville tenke 
fram og tilbake, og kanskje finne ut at det ville bli 
for vanskelig. Gravid uten en ektemann; hvordan 
skulle hun forsørge dem og ikke minst hva ville folk 
si. Mens ungdommens iver og pågangsmot – og 
skråsikre visshet om at «det vil ordne seg» lar be-
geistringen over å være utvalgt til en slik  oppgave 
overvinne alle betenkeligheter. I hvert fall i begyn-
nelsen.

WYB

Gi gjerne en gave til 
menighetene

Konnerud 114655
Skoger 84108

Mottaker får et andelsbevis 
i flott gaveomslag.

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

Medlemskapet koster kr. 300. Juniormedlemmer betaler 
ingen årskontingent før året de fyller 18.

Forkjøpsrett til drømmeboligen!
Den største fordelen ved å være medlem av et boligbyggelag er at 
du får forkjøpsrett. Det betyr at du går foran andre i konkurransen 
om nye eller brukte boliger. Derfor er det lurt å melde seg inn tidlig.

GI ET MEDLEMSKAP 
TIL KONFIRMASJON 
ELLER DÅP

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

Meld inn barnet på 
www.nbbo.no 

eller ring medlemsservice 
på telefon 32 21 15 00.
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Han skal vokse, jeg skal avta
Maria er på vei til sin slektning 
Elisabeth. Bibelen sier ikke 
hva slags slektskapsforhold de 
har. Er hun en kusine, eller er 
hun en eldre halvsøster? Hun 
skal bli mor til Johannes, som 
et sted omtales som Jesu fetter. 
Men det regnes som mindre 
betydningsfullt. Det som deri-
mot evangeliene synes er en 
viktig del av historien er hvil-
ket under det var at hun var 
blitt gravid. 

Tekst: Wenche Yamamoto Bondevik

Elisabeth og mannen var tyde-
ligvis langt over fruktbar alder 
da dette skjer. Mannen Sakarja, 
var prest, og siden hans gruppe, 
Abia-gruppen, hadde turnustjeneste i tempelet i 
Jerusalem, hadde han reist fra den lille landsbyen 
oppe i Judafjellene hvor han bodde resten av året. 
Da han gikk inn i tempelet for å brenne røkelse på 
alteret, sto hele folkemengden utenfor og ba mens 
ofringen fant sted. Vi vet ikke hvorfor det var så 
viktig for Lukas og få med denne opplysningen, 
men kanskje var det fordi en Herrens engel viste 
seg for ham i løpet av ofringen. Sakarja ble redd, 
men engelen sa at han ikke skulle være redd, han 
kom tvert imot med beskjed om at hans bønn var 
blitt hørt av Gud, og Elisabeth skulle bli gravid 
og få en sønn som de skulle gi navnet Johannes. – 
Han skulle vokse opp og gjøre store ting for Gud. 
Da Sakarja spurte engelen om hvordan han kunne 
være sikker på dette – han var jo nå blitt en gam-
mel mann, og hans kone var også langt opp i årene, 
ble engelen sint fordi han tvilte. Som straff ble han 
gjort stum helt fram til fødselen. (For hele samta-
len! Les begynnelsen av Lukas evangeliet). 

Da Sakarja omsider kom ut og ikke kunne snakke, 
skjønte alle som ventet at han hadde sett et syn 
der inne. Resten av tjenestetiden brukte han bare 
tegn. Ikke lenge etter han var kommet hjem blir 
Elisabeth gravid, og det er altså seks måneder 
ut i graviditeten at Maria kommer på besøk. Da 
hun går inn i Sakarjas hus og hilser på sin gravide 
slektning skjer det at fosteret rører kraftig på seg, 
det står at Elisabeth ble fylt av Den Hellige Ånd og 
sa «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er 
ditt livs frukt. Hvordan kan det gå til at min Her-
res mor kommer til meg?» Det står ingenting om 
at Elisabeth visste at Maria var gravid, og siden 
svangerskapet var helt i sin spede begynnelse, har 
det heller ikke vært synlig.  Men Elisabeth fortset-
ter med å si at da lyden av Marias hilsen nådde 

hennes øre «hoppet barnet i meg av fryd».  Marias 
svar er et av de aller vakreste dikt i Bibelen, Ma-
rias lovsang: «Min sjel opphøyer Herren.» Slå opp 
i Lukas 1ste kapittel og les fra vers 46.

Maria blir hos Elisabeth i omtrent tre måneder, og 
drar hjem til Nazareth rett før Johannes blir født. 
Da Johannes var åtte dager gammel kom de for å 
omskjære gutten og de ville kalle ham Sakarja et-
ter faren, som skikken var, men moren sa at han 
skulle hete Johannes. Alle protesterte og argumen-
terte med at det ikke var noen i deres slekt som 
hadde hatt det navnet, men Elisabeth sto på sitt. 
Da ga de tegn til faren – hva han mente? Han ba 
om en tavle og skrev «hans navn er Johannes» – og 
straks fikk han talens bruk tilbake. Ryktene om det 
som hadde skjedd spredde seg over fjellbygdene i 
Judea, og mange spekulerte nok på hva det skulle 
bli av dette barnet. Lukas skriver ganske kort: - 
«og gutten vokste opp og ble sterk i sin ånd». Han 
holdt til i ødemarken, og Matteus skriver at han 
var kledd i en kappe av kamelhår som ble holdt 
oppe av et lærbelte, og han levde av grashopper 
og vill honning. 28 år seinere står han fram som en 
vekkelsespredikant. Han forkynner dom over alle 
syndere, og maner folket til å vende om for «him-
melriket er nær». Folk strømmet til fra Jerusalem, 
fra hele Judea og landet ved Jordan. For å mar-
kere sin omvendelse ble de døpt av Johannes i elva 
Jordan. Noen snakket om at han kanskje var den 
lovede Messias, mange regnet ham som en profet, 
andre kalte ham for svermer, andre igjen sa at han 
førte folket vill. Selv henviser han hele tiden til at 
han bare er en forløper for «han som kommer et-
ter meg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham 
sandalene». Noen få år seinere skal han døpe sin 
slektning, Jesus.  
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Velkommen til dåp

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

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

Den kirkelige festdagen til minne om Johannes ble 
feiret ved sommersolverv. Etter hvert ble den lagt 
til 24. juni, et halvt år før dagen som var valgt til 
å feire Jesu fødsel. St Hans er en forkortelse for st 
Johannes; mange steder kalles dagen også for Jon-
sok. Fra St Hans av blir dagene stadig kortere fram 
mot jul, mens etter minnedagen for Jesu fødsel blir 

dagene stadig lysere og lengre. Her på den nordli-
ge halvkule passer disse to datoene godt sammen 
med Johannes’ spådom: 
«Han skal vokse, jeg skal avta».
På den sørlige halvkule får ikke årstidene en slik 
naturlig symbolsk funksjon.

Har du fått barn håper vi at du ønsker å døpe barnet!

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

Se vår hjemmeside for mer informasjon:
https://kirken.no/konnerud-menighet
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Mandag
Konnerud kirkes formiddagstreff
Underholdning, andakt, allsang, 
bevertning og utlodning.
Første treff etter sommeren: 
16. september.

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

Chorisma
Blandet kor for voksne har øvelse i
Konnerud kirke tirsdager kl. 19.00-21.30
Oppstart etter sommeren er 20. august.

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

Skoger eldretreff på sanitstshuset
Musikk, allsang, bevertning og utlodning.
Første treff etter sommeren: 25.septem-
ber.

Konnerud
Gudstjenestene er i Konnerud kirke om ikke annet er 
angitt

09.06 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Olafur Ar-
narson og Jee Young Park 

16.06 kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Mar-
grete S. Johansen, Per Arne Edland og Trond Mar-
tens. Sommerfest fra kl. 15.45.

23.06 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Olafur Ar-
narson og Tjøtta.  

07.07 kl 11:00 i Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. 
Nattverd. Dåp. Olafur Arnarson og Tjøtta.  

14.07 kl 11:00 i Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. 
Nattverd. Dåp. Gustav Schmidt og Tjøtta

21.07 kl 11:00 i Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. 
Nattverd. Dåp. Marie Myhrvold og Victor Riakhin 

04.08 kl 11:00 i Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. 
Nattverd. Dåp. Marie Myhrvold og Victor Riakhin 

11.08 kl 11:00 i Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. 
Nattverd. Dåp. Marie Myhrvold og Victor Ryakhin 

25.08 kl 11:00 Gudstjeneste. Dåp. Vikarprest og Victor Ri-
akhin 

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

08.09 kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Per 
Arne Edland, Beate Schmidt og Trond Martens Di-
akoniens søndag. Kveldsmat

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

22.09 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. Sta-
ben deltar. 4-års bok

29.09 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. Mar-
grete Schmidt Johansen og Victor Riakhin 

 

Gudstjenester i Konnerud og Skoger

Skoger
Gudstjenestene er i Skoger kirke om ikke annet er angitt

09.06 kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste.  Dåp.
 Margrete Schmidt Johansen, Karin Vaskinn og Vic-

tor Riakhin. Magnus Aannestad Oseth spiller, Su-
sanne Akerø-Kleven synger. Chorisma deltar

30.06 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Olafur Ar-
narson

28.07 kl 11:00 Olsok-gudstjeneste ute på kirkebakken ved 
Skoger gamle kirke. Nattverd. Dåp. Olafur Arnar-
son og Victor Riakhin 

18.08 kl 11:00 Gudstjeneste. Margrete S. Johansen og Vic-
tor Riakhin. Pilegrimsvandring

 25.08 kl 11:00. Skoger gamle kirke. Gudstjeneste. Natt-
verd. Dåp. Margrete S. Johansen og Irina Mitrovic 

08.09 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 
Schmidt Johansen, Karin Vaskinn og Presentasjon 
av konfirmantene våre.

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

Vi fortsetter med Fokus-gudstjenester til høsten, men 
har valgt å endre fra middag til kveldsmåltid etter guds-
tjenesten. Nye og gamle ønskes velkommen!

Søndag 8. september, 13. oktober, 10. november i Konne-
rud kirke, og 8. desember er det i Konnerud Gamle Kirke.

Velkommen til en gudstjeneste kl 17.00 med lovsang, bøn-
nevandring og enklere liturgi. Eget barnebord for tegning 
og oppgaver. Alle er hjertelig velkommen til kveldsmåltid 
etter gudstjenesten. 

Fokus-gudstjenester
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

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

Torsdag
Åpent kirketorg i Konnerud kirke 
Hver torsdag serveres det vafler og kaffe 
på kirketorget i Konnerud kirke.
Kirketorget er åpent fra kl. 11.-13. 
fra august-november og januar-april. 
Vel møtt!

Familiedag i Konnerud kirke 
Oppstart til høsten er 5. september
Middag fra kl.16.15.

Gøy med musikk:
1-3 år kl. 16.45
3-5 år kl. 17.15
Konnerud Kid Sing: 7-13 år
Kl. 17.45-19.00
Oppstart 29. august.

Fredag
Kommer’U ungdomsklubb  
og ungdomskafé
Sommerferie
Følg oss på Facebook ‘Kommer’U?’

Sommerfest fra kl. 15.45 med grilling av pølser. Det blir 
natursti. Fokus-gudstjeneste kl. 17.00. Påmelding for mat 
innen torsdagen før til diakon Beate: bs798@kirken.no el-
ler tlf 32989285. Gi evt. beskjed om allergier. 

Velkommen til unge og gamle!

Sommerfest 16. juni

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

Til gudstjenestene i Konnerud kirke
Konnerud menighet ønsker å tilby skyss til og fra 
gudstjenestene.

Har du lyst og mulighet til å bidra med dette i en 
turnus med flere? Trenger du skyss til gudstjenes-
ter?

Ta kontakt med diakon Beate Schmidt: 
bs798@kirken.no, eller tlf 32 98 92 85.

Kirkeskyss
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Jeg vet ikke, men kanskje jeg tror
I denne spalten skal vi ta opp forskjellige sider 
ved det å tro; - og kanskje ikke minst å tvile el-
ler være usikker. Ta gjerne kontakt om det er noe 
spesielt du ønsker vi skal gripe tak i. Det kommer 
ikke til å bli noen teologiske avhandlinger, heller 
noen hverdagsbetraktninger fra en medvandrer. 

Tekst: Wenche Yamamoto Bondevik

Overskriften er hentet fra en utvekslingsstudent 
som strevde med å lære seg norsk, og som for-
søkte å gi uttrykk for en sterk usikkerhet. Jeg sy-
nes det er et glimrende eksempel på hvordan mitt 
forhold til Gud og Jesus kan arte seg til tider. Jeg 
tror, men jeg er ikke skråsikker. Jeg tror i hvert fall 
at jeg tror, men er det godt nok? 

OM Å VÆRE KRISTEN - KRISTEN NOK -  LITT 
KRISTEN – KANSKJE KRISTEN
Med andre ord: hvordan kan jeg finne ord og be-
greper som uttrykker mitt ofte usikre og famlende 
forhold til kristen tro, og prøve å forklare hvor jeg 
hører til og står i forhold til kirken? Når kan jeg kal-
le meg for kristen? I Bibelen står det at «Den som i 
hjertet tror, og med munnen bekjenner at Kristus er 
Herre», som hver dag ber Gud om tilgivelse for det 
gale vi har gjort (og på den måten få en ny begyn-
nelse) og som er døpt kan kalle seg Guds barn – og 
den retten kan ingen ta i fra ham /henne. 

Ofte treffer jeg mennesker, og ikke bare ungdom, 
som forsøker å formulere sin ofte usikre tro, med 
å si at jeg tror på Gud, men ikke sånn som kirkens 
Gud. Når jeg ber dem beskrive «Kirkens Gud» 
møter jeg et gudsbilde som ikke samsvarer med 
det jeg har møtt etter mine, etter hvert ganske 
mange, år i kirken. Når jeg så spør når de var i 
kirken sist – så er det for manges vedkommende 
både fem og ti og mer enn tretti år siden; og da 
var det kanskje bryllup, konfirmasjon eller begra-
velse. At mange kristne kanskje uttrykker seg på 
bastante, og kanskje både sårende og uforsonlige 
måter, må vi dessverre både innrømme og forsøke 
å ta tak i, og om mulig gjøre noe med; men det er 
IKKE slik kirkens Gud er. Og da snakker vi ikke 
bare om de tidligere statskirkemenighetene i Kon-
nerud og Skoger, men den verdensvide kirke. Kir-
ken er ikke en bygning, men levende mennesker 
over hele verden som hver dag begynner sin bønn 
med «Vår Far».

Jeg tror kanskje jeg er litt kristen, sa en ungdom 
jeg snakket med for ikke så lenge siden. Det sam-
me sa en godt voksen kvinne bare noen få dager 
senere – og så en (litt) eldre mann. La oss med en 
gang slå fast at det ikke går an å være LITT kris-
ten! Les om Marias hemmelighet på side 4. Etter 

engelens besøk er hun blitt gravid. Hun er ikke 
LITT gravid; det går ikke an – hun venter nå et 
barn. Det er ingen som vet det, det er ingen som 
kan se det – ikke på mange måneder ennå, men 
hun ER like fullt gravid. Etter hvert får noen få 
av de nærmeste vite det, og så – etter som ukene 
og månedene går vil det begynne å synes. Noen 
vil «lure» tidligere enn andre, mange kvinner har 
den evnen at de «ser» graviditeten selv før magen 
begynner å vokse. Men vi vet også at hos en del 
gravide synes ikke den berømmelige» kulen på 
magen» før bare noen få uker før de føder. 

Jeg tenker ofte at sånn er det med vår tro også. Vi 
er ikke «Litt kristne», men vi har kanskje ikke så 
stor eller sterk tro. De fleste har fått med seg at 
den kan variere fra dag til dag, - og henger av og 
til også sammen med vår fysiske og psykiske hel-
se, - eller livskriser som arbeidsledighet, sorg og 
problemer i nære relasjoner.  Men det tar IKKE fra 
oss retten til å bære kristennavnet! Tvert imot! Er 
det noen gang vi trenger å ha tilgang til kontakt 
med Vår Far, så er det nettopp da. Selv om vi ikke 
klarer å si mer enn de to ordene, eller bare klarer 
å tenke «Gud!»- så er det nok

Jesus sammenligner troen med et sennepsfrø – 
det aller minste av alle frø, som vokser opp og 
blir den største veksten i hagen, som fuglene byg-
ger rede i. Men først må det ned i jorden, hvor 
det ligger, skjult for alle unntatt de små krypene 
som lever i jord, og hvor det så utvikler røtter som 
strekker seg utover og nedover – før det utvikles 
en kime, virkelig sennepsfrø og så en kime hele 
tiden. Selv når VI ikke kunne se det. 

Marias hemmelighet er et barn ingen vet om og 
ingen kan se – enda. Men det er ikke mindre vir-
kelig for det. Vår tro er kanskje så liten som dette 
barnet, eller som et nesten usynlig sennepsfrø. På 
dårlige dager ser vi den kanskje ikke selv engang, 
men den er ikke mindre virkelig for det. Kanskje 
trenger den ro for å kunne vokse. Kanskje har den 
vært utsatt for så mange påkjenninger at den nes-
ten har mistet feste og trenger at røttene får utvi-
kle seg videre før det kommer stilk eller stamme 
og greiner. Det er viktig at alle husker at for å 
bære god frukt må treet ha gode og dype røtter. Vi 
vil så gjerne se resultater av vår tro med en gang 
og glemmer at blomster, og så frukt, er det aller 
siste utviklingsleddet i plantens vekst. La din – og 
andres - tro få ro, la den få fred til å utvikle seg i 
sitt eget tempo, ingen planter – og ingen mennes-
ker er like. 

Gud ser barnet i Marias mage, Gud ser sennepsfrøet 
og spiren nede i  jorda og Gud ser troen i ditt hjerte. 
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Bibelgruppe i Skoger?
De siste årene har jeg savnet en bibelgruppe, så nå 
som jeg har flyttet til et nytt sted ville jeg finne en 
bibelgruppe eller starte en her i Skoger.
Nå er det en bibelgruppe i gang! 
Temaet som vi skal starte med, er: Kan arkeologi 
styrke vår forståelse av bibelen? Vi skal bruke bo-
ken «Bibelens arkeologi» av James K. Hoffmeier. 

Denne gruppen møtes på dagtid.  Kanskje det er 
flere som ønsker å bli med i denne bibelgruppen, 
eller bli med på en bibelgruppe på kveldstid? 
Hvor vi eventuelt kan ha et annet tema? Vi ønsker 
oss et sted vi kan møtes og komme med vår tro, 
vår tvil, vår hverdag og oss selv.

Vi ønsker at det skal høyt under taket, hvor det 
ikke er noe kriterium for å delta.  Man må ikke 
være medlem i kirken, eller tro nok eller være bra 
nok, men være åpen for å dele litt fra sin hverdag 

med Gud, og åpen for å kun-
ne diskutere og ha respekt 
for andres meninger selv om 
de ikke er ens egne.

Ta kontakt med meg hvis du er interessert enten 
i å bli med i gruppen som er i gang eller grup-
pen på kveldstid vi håper å starte i begynnelsen 
av september. 

Velkommen, enten du bor i Skoger eller andre ste-
der!

Kontakt meg på mail: kristingrancanaria@hot-
mail.com eller telefon  450 14 438.  (Ved andre 
spørsmål, kan ev sokneprest Margrete S Johansen 
kontaktes på tlf nr: 412 53 450.)

Beste hilsen Kristin Økseter

Besøkstjeneste 
i Konnerud og Skoger menigheter 

Ønsker du besøk eller kjenner du noen som gjør 
det? Er du en mulig besøksvenn?
 
Hvem kan få besøk?
Alle som ønsker det (i den grad det er kapasitet). 
Besøk avtales vanligvis 1-2 ganger i måneden, 1-2 
timer pr. gang. Tjenesten er gratis. 

Hvem kan bli besøksvenn?
Alle som ønsker å gjøre noe hyggelig for andre 
mennesker. Besøksvenner har taushetsplikt og får 
tilbud om opplæring/kurs og veiledning.

Hva kan vi gjøre sammen?
Samtale om løst og fast, tro og liv, drikke kaffe 
eller dele et måltid, lese aviser og bøker eller gå 
å en tur.

Besøksvenner skal ikke
Erstatte tjenester fra det offentlige, utføre vakt-
mestertjenester i hjemmet eller ta imot gaver

Besøksvenner er først og fremst medmennesker 
som gir av sin tid og liker å lytte og skape kon-
takt. Flere ønsker av ulike grunner en besøksvenn 
i livet sitt. Det kan være pga sykdom, ensomhet/

isolasjon, lite 
nettverk eller an-
net. Som besøks-
venn er du en 
del av menighetens diakonale arbeid. Du vil få 
oppstartsamtale, tilbud om kurs (arrangeres årlig 
for hele Drammen), og tilbud om veiledning ved 
diakon. Det inngås en gjensidig avtale mellom 
besøksvenn og den som får besøk. Forutsigbarhet 
gir trygghet begge veier. 

Velsignelse for Gylne øyeblikk
Må du aldri savne varmende ord på kjølige kvelder,
Fullmåne i mørke netter eller nedoverbakke på veien 
hjem. 

Kristina Reftel «Legender og velsignelser» 
 
Vårt håp er at Konnerud og Skoger menigheters 
besøkstjeneste kan være med å skape «gylne øy-
eblikk» for de som av ulike grunner ønsker en be-
søksvenn i livet sitt, og for besøksvennene selv. Er 
dette noe for deg?

Ta kontakt med diakon Beate Schmidt på e-post: 
bs798@kirken.no eller tlf 32 98 92 85
 

For bibelgrupper i Konnerud, kontaktperson Trond Martens.
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Kirkevalg 2019
Kandidatene til menighetsrådsvalg Konnerud 
menighet 2019 i alfabetisk rekkefølge.

1. Martine Andersen f. 1995
Energimontør, jobber som vikar 
i barnehage
Fritid: spill, maling, musikk, serier, 
venner
Ønsker å jobbe for barn og unge i 
menigheten

2. Helene Bjerkestrand f. 1985
Ungdomsskolelærer
Fritid: familie, søm, hagearbeid
Ønsker en kirke som er aktiv og syn-
lig for alle som bor på Konnerud og 
som kan bidra til å gjøre en forskjell 
i noens liv.

3. Ann Kristin Blomholt f. 1972
Lærer
Fritid: familie, venner, turer
Ønsker et godt tilbud til barn og 
unge og en åpen kirke med plass for 
alle.

4. Christine Fossen f. 1962
Politimester i sørøst politidistrikt
Jurist
Fritid: familie, venner, matlaging, 
mye turer i Konnerudskauen, kino, 
konsert, teater.
Ønsker at kirken får en mer betydningsfull rolle i 
lokalsamfunnet og fokus på gudstjenestene.

5. Marianne Likværn f. 1971
Barnevernspedagog
Fritid: Familie, friluftsliv, 
håndarbeid
Ønsker å engasjere seg for barn og 
ungdom i menigheten

6. Mai Therese Halle f. 1948
Pensjonist, tidligere skrivetolk 
for hørselshemmede
Fritid, familie, speiding og være mye 
ute, hagearbeid
Ønsker å bidra til at Konnerud me-
nighet blir et sted å samles for alle generasjoner. 

7. Dagfinn Hodt f. 1947
Advokat
Fritid: å nyte en begrenset tid uten 
avtaler og forpliktelser 
Ønsker at Guds ord skal bli rikelig 
forkynt på Konnerud.

8. Åse Marit Hovde
Pensjonert sykepleier
Fritid: fotografering, turer og helårs-
bading. Er aktiv i Konnerud menig-
het som frivillig med, etter skoletid, 
bibelgruppe, besøksvenn, menig-
hetsfester.

9. Hege-Elisabeth Kirkhorn f. 1971
Buf-etat, rådgiver i fosterhjems-
tjenesten
Fritid: familie, venner, trening
Ønsker å bidra i barne og ungdoms-
arbeidet og at kirkens aktiviteter blir 
bedre kjent for alle på Konnerud.

10. Marianne Orji f. 1985
Lektor
Fritid: gå og joggeturer
Ønsker å engasjere seg 
i gudstjenestearbeid

11. Lage Sofienlund f. 1989
Utviklingsleder i Strømsgodset 
toppfotball
Fritid: friluftsliv
Er opptatt av at barn og unge skal få 
gode møter med menigheten

12. Cato Thunes f. 1962
Prest
Fritid: billedkunstner, turer, skri-
ving/forelesning, løper maraton i 
inn og utland.
Ønsker å formidle Guds nåde via 
kunstnerisk uttrykk og ønsker en 
åpen og inkluderende kirke med et 
diakonalt fokus.

13. Siri Elisabeth Torp Jansen f. 2000
Helsefagarbeider
Fritid: musikk, kunst, film og 
venner
Ønsker å bidra med arbeid for ung-
dom i menigheten.
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Kjære leser av menighetsbladet

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

bladet – og på den måte støtte bladet økonomisk. Vi er heldige som har mange frivillige som bærer 
bladet rundt til postkassene på Konnerud og i Skoger. 

Vi takker hjertelig for den gaven du gir.  

Hilsen redaksjonen

NB! Endret kontonummer.

Kandidatene til menighetsrådsvalg i Skoger.

Bodil Steen Sofienlund, Jakob Vik, Halldis Sørbye, 
Ingeborg Røed, Tor Arne Gjerrud, Erik Gunnerød,
Unni Stenseng, Arnfinn Bråten, Solveig Øvrebø 
Steen, Anette Burud Fjellheim, Anne Aasen.

Les mer om kirkevalget på vår hjemmeside: htt-
ps://kirken.no/konnerud-menighet
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onsdager

Inst. Ove E. Thoresen AS

Alt elektrisk installasjons-
arbeid utføres fagmessig!

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

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

Bernåsbakken 36. 
Mail: firmapost@konnerudror.no

Tlf. 32 88 90 90

Koldtbord fra kr 230,-
Snitter 5 stk kr 175,-

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

eller ring 32 26 76 16

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

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

Rimi Konnerud
7-22 (8-20)

Turkjøring og turproduksjon
for grupper i inn- og utland

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

Elektroentreprenør
Tlf. 32 21 84 00

Alle dager 07-23. 
Søndag 10-21

Tannlege
TOR BERGVAD

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

www.dinkiropraktor.no
GOD RYGG FOR GOD HELSE

Bernåsbakken 2,
3032 Drammen
tlf. 32 88 70 03

Vi har 
nye flotte lokaler

du kan leie til:

• Barnedåp
• Konfirmasjon
• Minnestund

Møter på dag- 
eller kveldstid

Maten bestiller du hos oss.

Tlf 32 88 87 00
firmapost@sorvangen.no

Best på alt av trykksaker!

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

Best på alt av trykksaker!

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

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

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

Aut. fotterapeut
Tone Haug

Blichsgt. 1, 3044 Drammen
Tlf. 934 86 993

Ønsker du å annonsere 
i menighetsbladet?

Kontakt Jan Olav Walding
tlf. 905 74 583
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Konnerud
Døpte
Sonja Tonby Khazai
Isak Vegge-Kristensen
Iver Bjørnli Andersen
Amalie Aaserud
Tobias Bråtteng
Philip Willstrøm Lie
Emre Seierstad Øhn
Albert Stubben Bye
Live Bull-Sofienlund
Vilde Wall
Tiril Bråtesveen Persvik
Iben Brekke Randa
Mariell Brurås Kaasa
Sigurd Wårviken Bryn
William Røsberg
Kristian Vikan Andersen

Døde
Steinar Sveen
Inger Julie Brox
Bjørn Oskar Stensson
Martin Prøis Sloan
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Aut. fotterapeut 
Jorunn Ødegaard

Jarlsbergsenteret. Tlf. 32 88 66 10

Joakim Vassmoen
Kåre Knutsen
Turid Krokan
Roman Vasilyev
Pernhild Langrud
Gunnar Langrud
Inger Jensen
Ulla Iva Linnea Skistad
Bjørg Astrid Berg

Skoger
Døpte
Alma Dahl Christensen
Noril Anine Nordanger
Petra Gjerrud
Olaf Lien Skaug
Nils Ruud Meberg
Mathias Pedersen Westerbakk

Døde
Henning Solheim
Erik Guriby
Veslemøy Vera Murphy
Gunnar Jul Sand

Konnerud fotpleiesalong

Opplever du urinlekkasjer?
Spør oss om råd.

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

Konnerud apotek 
Pettersvollen 3

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

Velkommen!

Åpent man-fre 9-20. Lørdag 9-18.

Åpent kapell i Skoger 
Fra torsdag 16. mai er det Åpent kapell i Skoger. Siste gang for sesongen 
er 15. 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 serve-
res nystekte vafler og kaffe. Det er mulig å gi en gave til Åpent kapell i den 
flotte sparegrisen 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:
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 tlf. 98608033
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Velkommen som konfirmant!
Det er fortsatt mulig å melde seg som konfirmant 2020. Ta kontakt om 
det ikke er mulig for dere å levere digital innmelding
Påmeldingskjema finner dere under: 
https://minkirkeside.no/drammen

Informasjon om konfirmasjon for Konnerud og Skoger menigheter (felles for begge menigheter) 
på vår hjemmeside: www.konnerudkirke.no

Velkommen til syngespill for barn 
i Skoger kirke! 
Høsten 2019 har vi gleden av å invitere til vårt tredje 
syngespill i Skoger menighet. Temaet er Jesus met-
ter 5000. Denne gangen vil Ingrid lede oss gjennom 
et syngespill om den dagen det var så mange men-
nesker som hadde hørt på Jesus hele dagen – og da 
kvelden kom var alle sultne, men det var ikke mat 
der de var. Så spør Jesus hva disiplene vil gjøre med 
det – men den eneste de finner som har med seg 
mat, er en liten gutt som vil dele matpakka si. Den 
består av fem brød og to fisk. Så blir det spennende 
å se hva som skjer når Jesus velsigner maten. 

Barna er med og synger, dramatiserer og leser. Det-
te er for barn fra fire år og oppover. 

Vi øver onsdager fra 4. september, i Skoger kirke, kl 
17.30-18.15. Fremføringen er søndag 17.11 kl 17.00.   

Ved spørsmål, ta kontakt med sokneprest i Skoger, 
Margrete S Johansen, tlf nr 41253450  

Trenger du
barnehageplass?
I Konnerud menighets sin lille barnehage, Ami-
cus, er vi opptatt av å gi barna gode og minnerike 
opplevelser med voksne som er varme, nære og 
grensesettende. Vi har stor voksentetthet i barne-
hagen vår. Sosial kompetanse står høyest hos oss 
for de yngste og de eldste, og det lærer vi gjen-
nom alt vi gjør i alle hverdagsaktiviteter. 

Ta kontakt med oss du trenger barnehageplass 
høsten 2019. Kontakt Tonje K. Hansen på 
tlf. 32 98 91 70 eller epost: th347@kirken.no


