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KONNERUD OG SKOGER MENIGHETER

Gudstjenester
Konnerud kirke  
25. sept. kl 11:00 Gudstjeneste. Dåp. Knut Ole Hol, Karin Vas-

kinn. Konfirmantene presenteres. Aase Martens synger
2. okt. kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Knut Ole Hol.
9. okt. kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Trond Sand-

haug, Beate Schmidt
16. okt.  kl 11:00 Jubileumsgudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 

Sandhaug. Prost Kjell Ivar Berger og Victor Riakhin
23. okt.  kl 11:00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. Knut Ole 

Hol
30. okt. kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 
6. nov. kl 11:00 Allehelgensdag. Gudstjeneste. Nattverd. Knut 

Ole Hol, Beate Schmidt. Jan Morten Helgestad synger.
13. nov.  kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Knut Ole 

Hol, Beate Schmidt , Cato Thunes
20. nov.  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 
27. nov.  kl 11:00 Familiegudstjeneste.  Dåp. Knut Ole Hol 

Skoger kirke
25. sept. kl 18:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Knut Ole Hol, 
 Karin Vaskinn og Victor Riakhin. Konfirmantene 
 presenteres. Aase Martens synger
9. okt. kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 

og Victor Riakhin 
6. nov. kl 18:00 Allehelgensdag. Gudstjeneste. Nattverd. 
 Knut Ole Hol, Beate Schmidt og Victor Riakhin
13. nov. kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Knut Ole Hol og 

Victor Riakhin
27. nov. kl 11:00 1. søndag i advent. Familiegudstjeneste. Natt-

verd. Dåp. Trond Sandhaug og Victor Riakhin

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

Aut. fotterapeut
Tone Haug Henriksen

Blichsgt. 1, 3044 Drammen
Tlf. 934 86 993
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Forsidebilde: 
«Etter skoletid» har startet 20-årsfeiringen. Foto: Karin Vaskinn.

Foto: Tom A. Kolstad/Aftenposten

VOLLEYBALL for 

KVINNER 60 + 
Så du Optimistene på NRK1? Nå har volleyballaget 

Entusiastene startet i Drammen. Vil du bli med?  Det er

ingen krav om volleyballerfaring  

Tid: Tirsdager kl. 16.00-17.00  

Sted: Gulskogenhallen, Vintergaten 8  

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

DEN NORSKE KIRKE, DRAMMEN

 Diakoni – omsorg og fellesskap

Foto: Tom A. Kolstad/Aftenposten
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     Konnerud kirke 

 Onsdag 2.nov kl 18-20 

I tillegg til kurs og kransbinding 
blir det apell ved sokneprest Knut 
Ole Hol, sang og musikk og enkel 
bevertning.  

Kurset er åpent for alle og det 
koster  250; for materialene som 
brukes til kransen man binder.  

Påmelding innen fredag 21.oktober 
til diakon Beate Schmidt: 
schmidt@drammen.kirken.no eller 
til kirkekontoret tlf. 32 98 91 00 . 
Skyss ved behov. 

Arr: Den Norske kirke i Drammen             

Kurs i kransbinding - «Blomster i sorgen» 

Susanne Akerø- 
Kleven. Sang 

Maia H. 
Tømmeraas. 
Sang 

Trond Martens. 
Piano 

Knut Ole Hol. 
Sokneprest 

 

 

Knut Ole Hol 

 DEN NORSKE KIRKE, DRAMMEN 

     Diakoni – Omsorg og fellesskap 

 

 



Andakt

Kirken- Et levende bygg
Ferien er over. Praten går om hva man har fylt som-
meren med. Noen av oss har ligget på stranda eller 
gått i fjellet. Men noen har også hatt ferie i storbyer 
med besøk på museum og gamle kirker.

Av og til hører man derfor «museum og gamle kir-
ker» omtalt i samme åndedrag, som om det skulle 
være litt i samme sjanger. Men kirken er ikke et 
museum. Kirken er på mange måter det motsatte 
av museum. I museum ser vi på døde ting. Kirken 
handler om det som er levende.

Konnerud kirke markerer 20 års jubileum i år, men 
er langt fra et museum. Hver dag gjennom uka er det 
aktiviteter og liv i kirkens mange rom. Du møter de 
aller minste gjennom Knøtteklubben, Minigospel, 
søndagsskole og Etter skoletid. Det er ungdomsklubb 
og ungdomskro. Det er korøvelse og vaffeltreff. I 
ukedagene står kirkerommet også åpent, og du kan 
komme og tenne lys, sitte ned eller bare være stille. 
Søndag etter søndag samles folk til gudstjeneste.

Det kan være fint og lærerikt å gå på museum av og 
til. Men det som finnes på museum, er det strengt 

forbudt å ta på, 
enda mer forbudt 
å ta med seg hjem. 
Det du får oppleve 
om Jesus på for-
skjellig vis i kirken 
kan du ta med deg 
hjem. Det kan leve 
i deg, hentes fram 
og grubles over. Budskapet om Jesus er noe å leve og 
dø på.  Det er budskap som aldri skal på museum, 
men som er levende midt i blant oss,  og som vi kan 
ta del i gjennom kirken.

«Vi er hans hus og kirke nu, bygget av levende ste-
ner, som under kors med ærlig hu, troen og dåpen 
forene. Var vi på jord ei mer enn to, bygge dog ville 
han og bo hos oss i hele sin nåde!»

Salme 530 v.3. Tekst: Grundtvig 1837

Knut Ole Hol
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Hva føler du nå?

–spør journalistene når noen har levert gode idrettspres-
tasjoner, fullført et prosjekt, fått gode anmeldelser på 
konserter eller boklanseringer. Ved kirkens 20års jubi-
leum stiller vi spørsmålet til Bernt Vogt Ramslie som var 
sokneprest i Skoger og Konnerud de første planene om 
en ny kirke ble lansert.

Mens kirken fortsatt var på planleggingsstadiet svirret 
det med tanker, visjoner og ideer for det nye bygget,  
forteller Ramslie, som var med både da arbeidet med 
den nye kirken startet – og da kirken ble vigslet. - Flere 
ideer måtte dessverre henlegges, noen ble omarbeidet, 
men mange ble gjennomført og dem har vi hatt nytte og 
glede av i tjue år. Noe av kongstanken var at det skulle 
bli en kirke for alle typer mennesker. Vi ønsket et lyst og 
innbydende kirkerom,  og at alle rom skulle være lett 
tilgjengelig uansett den enkeltes fysiske funksjonsnivå. 
For å nevne et eksempel sørget vi for at det ble god plass 
foran i salen ved de store vinduene – dette for å gi en 
god og synlig plass til døvetolker, med godt lys. Ved inn-
vielsen følte vi at disse behovene langt på vei var blitt 

dekket, selv om vi også ser enkelte svakheter – som for 
eksempel at det ikke er handicaptoalett i hovedetasjen. 
(Dette var et av våre ønsker som ble nedstemt.) Noe 
annet som heller ikke ble realisert var ideen om en  al-
ternativ innredning av kirkesalen, med alter, døpefont 
og lysglobe i midten og kirkebenkene plassert i sirkler 
rundt. Men med lett flyttbare stoler har vi jo i åras løp 
hatt noen gudstjenester og andre samlinger med noen 
midlertidige «ommøbleringer»

Hva tenker du om kirkebygget nå ved 20års jubileet?  
- Jeg føler at vi har fått et flott bygg som fyller mange 
behov og funksjoner. Vet du, at da vi begynte arbeidet 
med planene for den nye kirken fikk vi mange  «mor-
somme» kommentarer, en av dem – fra kommunalt hold, 
lød for eksempel at vi ikke trengte bygge noe stort bygg, 
det holdt med et rom med 37 sitteplasser, for flere var 
det jo ikke på gudstjenestene. Og se på kirken nå, sier 
Ramslie begeistret, en kirkesal som er fylt til randen på 

Forts. side 7
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Åpent kapell - kirkeskyss

Tekst og foto: Anette Johansen

Hver torsdag i hele sommer, fra 19. 
mai, var det kapelltreff i Skoger Ka-
pell. Dette er en tradisjon som har 
eksistert fast i mange år, og er et 
fast møtepunkt for mange rundt om 
i Skoger og omegn. Den velkjente 
hvite bussen kjører innom både Stil-
lerud, Fjell og Konnerud. Det blir 
også tid for et stopp på Bogrønt 
Gård og Gartneri. 

Etter besøk på gartneri og kirkegård 
er det vafler, kake og kaffe inne i 
kapellet ved Skoger Nye Kirke. Det 
blir tid til både sosialt samvær, mim-
ring, sang og gitarspill. 

Aktiviteter som dette skaper møte-
plasser på tvers av avstand, noe som 
kan være svært verdifullt for mange 
eldre. Bussen har rullestolrampe, og 
er tilpasset bevegelseshemmede.  

I kapellet står frivillige kafe-
verter klare med vafler og kaf-
fe. På St.Hans hadde de dekket 
langbord, og det var servering 
av rømmegrøt og spekemat, 
og kake og is til dessert.

Kapellet har vært godt besøkt 
gjennom hele sommeren, va-
fler er spist og vi har sunget og 
lest. 

En stor takk til alle som står på 
og gjør dette mulig!!

Anette Johansen fra Skoger 
har blitt med i redaksjonen. 
Hun går på videregåenede, 
Media og Kommunikasjon.
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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.

«Du må ta menneskene som de er»
Karen Sveen er en av de mange frivillige som har vært 
en del av Konnerud menighet gjennom mange år. Nå 
har hun valgt å pensjonere seg som frivillig i en alder 
av 85 år, og det har hun fortjent. Det er ikke alle som 
står på så lenge. Men da hun selv valgte å slutte å kjøre 
bil, ble det vanskeligere å komme til og fra kirken.

Karen kom flyttende til Konnerud som 4-åring og har 
siden bodd på «Haugen». Hun giftet seg med sin Arne 
som 20 åring, og de fikk etter hvert 3 sønner og 4 barne-
barn.

Hun er utdannet kokke, og læretiden sin tok hun ved 
Britannia hotell og Lido. Hun har også vært kokke på 
Strømsø Kaffistove og ved Harmonien. Mange konfir-
masjoner, bryllup og bursdager fikk nyte godt av hennes 
kokekunster og det er adskillige griser hun har delt opp 
for fjern og nær, uten at hun ble rik av det. Etter hvert ble 
hun spurt om å jobbe som husmorvikar i kommunen, og 
der ble hun i 28 år. Da var det mange barn og eldre som 
fikk nyte godt av hennes omsorg.

Karen startet som frivillig på bedehuset før den nye kir-
ken ble bygget. Der laget hun kirkekaffe sammen med 
Trond Hagen og Karin Aas, hver gang det var gudstje-
neste i Konnerud gamle kirke. Og hvis det var arrange-
ment i kirken så kokte de kaffe på bedehuset og fraktet 
det opp til kirken.
Da den nye kirken ble tatt i bruk syntes hun det var et 
kjempeflott kjøkken med stor oppvaskmaskin og god 
skapplass. Og der har det blitt smurt adskillige brødski-
ver gjennom 20 år. Hun har bidratt mye på eldretreff og 
kirkekaffen og ellers store arrangement i kirkens regi. 
Karen er et ja-menneske og stilte opp når hun ble spurt. 
Da de ansatte menighetssøster i Konnerud kirke ble hun 
med i diakoniutvalget.  Hun og Karin (Aas) var også for-
sangere i mange år, og det var et stort savn for henne da 
Karin døde.

Karen er også et oppkomme av historier om mennesker 
som har bodd på Konnerud, det var et lite miljø å vokse 
opp i hvor alle kjente alle, på godt og vondt. De som er 
glad i en god historie fra Konnerud bør ta kontakt med 
Karen.

Karen Sveen.

Et godt motto hun fikk av bestemoren sin, har hun fulgt 
hele livet:
«Du må ta menneskene som de er, og ikke som du gjerne 
vil ha dem» og for Karen som har arbeidet med alle ty-
per mennesker hele livet har det vært et viktig motto.

Kirkerommet er det viktigste rommet i en kirke, men det 
som skjer på kjøkkenet skal ikke undervurderes, for det 
er mye viktig som også skjer rundt kaffekoppen og de 
hjembakte kakene etter kirkelige arrangement. Det er 
viktig å ta godt vare på de frivillige for det viser seg at 
det blir færre frivillige som Karen som ikke legger vekk 
smørkniven før de blir 85 år. 

Konnerud menighet ønsker å takke henne for alt arbei-
det hun har lagt ned i menigheten gjennom mange år, og 
ønsker lykke til som frivilligpensjonist.

Wenche Rørvik Mondal

En stor takk til Karen Sveen:
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Konnerud kirke 20 år – Glimt fra menighetsbladet fra oktober 1996
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de store gudstjenestene – som til konfirmasjoner og til 
jul. Her er plass til de store konserter, til store begravel-
ser, men rommet fungerer også godt til mindre samlin-
ger. Og ikke minst gleder det en  gammel sokneprest å 
se alle aktivitetene som fyller kirken hele uka. Tilbud til 
alle aldersgrupper, drevet av utallige frivillige som har 
tatt på seg lederansvar og er aktive i alt fra styrer og råd 
til arbeide blant barn og unge, - og kirkekaffen. Dette til 
velsignelse for alle som kommer hit, og til velsignelse for 
bydelen. Jeg bor rett ved siden av kirken og gleder meg 
over all aktiviteten rundt bygget. Jeg gleder meg kanskje 
spesielt over alle barna i barnehagen – det var også en 
kamp vi måtte ta. Det var slett ikke alle som var enige i 
at vi skulle ha en egen barnehage i kirken. På spørsmå-
let om det er noe spesielt han vil bemerke, svarer han at 
han hadde et veldig spesielt og sterkt ønske angående 
utsmykning da kirka ble bygget. Han ønsket kirkekunst 

Hva føler du nå? Forts. fra side 3

plassert i «øyen- og albuehøyde» ved inngangspartiet og 
langs veggene slik at synshemmede og barn (og gjerne 
nysgjerrige voksne) kunne få lov å ta på og føle kunsten, 
gjerne kjenne de ulike kristne symbolene, føle blomster 
og fugler og hva nå kunstnerne ville ønske å formidle. Vi 
har jo for eksempel en veldig spesiell målgruppe blant 
dem som bor på døvblindesenteret. Kanskje en egnet 
gave til 25års jubileet? Undres pensjonisten som helt til 
slutt avslører at han hver dag prøver å gå minst to turer 
rundt kirka, den siste rett før han legger seg. Da ber han 
for kirkebygget, for de som har sine arbeidsplasser der, 
for lederne for de forskjellige aktivitetene, for det som 
skal skje dagen etter - og for alle dem som kommer og 
finner en plass å sette seg ned og lytte til ord og musikk 
– eller bare sitte i stille ettertanke. Og ikke minst for alle 
barna som løper rundt, avslutter Ramslie med et smil.

Konnerud kirke 20 år – Glimt fra menighetsbladet fra oktober 1996
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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.
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
Oppstart 26. oktober.
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! Oppstart 21. september. Kon-
taktperson: 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

Sorg og Omsorg Drammen og omegn arrangerer 
Temakveld i Bragernes menighetshus 13. okt. kl 1830. 
Tema: samlivsbrudd – sorgen det ikke sendes blomster til. 
Foreleser Stein Hardeng.

Julemesse i Konnerud kirke

Til tross for at julen fortsatt virker ganske fjern er damene (og enkelte herrer) i 
Konnerud kirke godt i gang med planlegging av julemesse! Årets datoer er 19. 
og 20. november.
Her blir det gode muligheter til å få kjøpt årets julekaker, julegodt, krydder og 
oljeblandinger, marmelader og julepynt! Julegaver, vertinnegaver, gaver til en 
selv– både til stort og smått. Kan du bidra med noe i forkant eller underveis, kan 
du kontakte Ann Kristin Karlsen på 48 99 99 70 / akk@lekogtrivsel.no

Vi håper å se mange i kirken denne føradventshelgen!
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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 side 11.

Konnerud søndagsskole
16. og 30. oktober, 20. november og 
11. desember.

Torsdag
Åpent kirketorg i Konnerud
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 for-
middag. Kirketorget er åpent fra 11-13, 
unntatt helligdager og skolens sommer-
ferie. Siste gang før jul er 25. november. 
Vel møtt!

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 14. oktober

Menighetenes sommertur

Sammen med Åssiden, 
Tangen og Strømsgod-
set menigheter reiste vi 
med 2 fulle busser i strå-
lende vær, til Heddal, 
med allsang underveis. 

Årets tur gikk til Hed-
dal stavkirke og Hedda 
bygdetun, med inspire-
rende guiding begge steder. Dagen ble avsluttet med middag 
på Kafe Olea før vi hadde en flott busstur hjemover.
Takk til alle som ble med og gjorde denne turen så flott!!

Bibelgrupper
Har du lyst til å være med i bibelgrupper som del av Kon-
nerud menighetsliv? Arrangeres ca 1 gang i mnd hjemme 
hos de enkelte i gruppa.
Det er ingen krav til forkunnskap eller spesiell deltagelse. 
Bli med i et interessant fellesskap hvor vi snakker om vik-
tige forhold for livene våre.
Send oss gjerne en epost så tar vi kontakt; bibelgrupper@
konnerudkirke.no
 
Med vennlig hilsen Trond Martens
Konnerud menighetsråd

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

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

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

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

Fårikålens dag

er siste torsdag i september. I mange år har vi «feiret « 
dagen med en enkel og uforpliktende middag i menig-
hetssalen her i Konnerud kirke. Mange har fårespurt oss 
om arrangementet i år, men på grunn av ulike omsten-
digheter må vi dessverre avlyse det. Vi lover å komme 
sterkere tilbake neste år – og  kan allerede nå fårespeile 
dere en hyggelig sammenkomst.

Kom Julen i møte meg korsang!
Sammen med Kammerkoret Apollon skal vi i Chorisma fram-
føre «Gloria» av A. Vivaldi i Konnerud kirke søndag 27. og 
Sande kirke 30. november i år. Vi gleder oss til  å fremføre et 
så mektig og vakkert verk, og øver hver tirsdag fra kl. 19 i 
Konnerud kirke for å få det så bra som mulig.

Er du glad i å synge, har  lyst til å prøve deg som korsanger,  
og kan tenke deg  å være med på dette prosjektet, ønsker vi 
deg velkommen til en av våre øvelser, eller at du tar kontakt 
med vår dirigent Victor Riakhin mob. 470 12 366, eller en av 
oss i koret.

Dette er helt uforpliktende, og vil ikke binde deg til lang-
varig medlemskap.  Kom og bli med på dette prosjektet, 
opplev at blodet bruser under fremføringen, og ta fri når 
framføringen er over – eller bli medlem av et kor som du 
kanskje vil trives godt i.

Med sangerhilsen fra Rolf Skille – mob. 909 71 578
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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.

Hva tror de kristne? – egentlig?

Mange tror også at de vet hva de 
kristne tror, men når vi leser hva, 
i utgangspunktet fornuftige  folk 
uttaler om «de kristne» og «det 
kristne», så er det mange som 
ikke kjenner seg igjen i beskri-
velsene.  De føler at de tillegges 
meninger som ikke harmonerer 
med det Bibelen sier om det å 
tro. I mange sammenhenger gjø-
res selv det at noen har en tro, 
narr av. Flere føler at de blir sett 
på som mindre begavet og uten 
intellekt fordi de forfekter troen 
på en gud – enn si Gud med stor 
bokstav. At  noen til og med er 
så naiv å si at de ønsker å være 
etterfølger av en tømmermann 
og predikant som levde for to 
tusen år siden, er komplett ube-
gripelig for det postmoderne 
fornuftsbaserte menneske. «jeg 
trodde ikke at du som er så in-
telligent er en kristen» er en set-
ning mange kristne vitenskaps-
menn og akademikere får høre.

A: En av de moderne mytene om 
de kristne er at vi tror at Gud er 
en mann (gjerne med langt hvitt 
skjegg) som sitter et eller annet 
sted der oppe i verdensrommet 
og herser med menneskene etter 
sitt, til enhver tid eget forgodt-
befinnende,  – og som vi stak-
kars, små menneskekryp bare 
må forholde oss til.

To andre myter er B: de kristne 
tror om seg selv at de er så mye 
bedre enn alle andre, og C: de  
kristne lærer at menneskene er 
noen stakkars umyndige, elen-
dige syndere som må krype og 
be om tillatelse til og tilgivelse 
for alt de tenker og  gjør.

Velg selv.

Vet du hva Bibelen sier om Gud?

Vet du hva Bibelen sier om det å 
være menneske og hvem det er 
som kan kalle seg kristne? 

Hvis du ikke er helt sikker (for 
sitatene over er som sagt bare 
myter), så oppfordres du herved 
til å melde deg på Bibelkurset i 
Konnerud menighet skoleåret 
2016/2017.

Vi har hentet inn dyktige og in-
spirerende fagfolk som vil snak-
ke fra sine fagfelt, og det blir 
anledning både til spørsmål og 
diskusjoner.

Kurset er beregnet på voksne, 
og egner seg både som en før-

ste innføring i den kristne tro og 
bakgrunnen for den; og som et 
oppfriskningskurs for dem som 
har noe grunnkunnskap fra før.

Du er hjertelig velkommen både 
til å melde deg på hele kurset 
(da følger kursboka med), på et 
semester, eller bare droppe inn-
om på enkeltforedrag.

Wenche Yamamoto Bondevik
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FOKUS  

 

 

 

                    . 

 Fellesskap 
Mat Lovsang 

Bønn Nattverd 

Musikk Høsten 2016:  
11.sept 
9.okt 
13.nov 
4.des 
 
Kl. 16.00 mat 
Kl.17.00 samling i 
kirkerommet 

Fokus søndag! 
Middag og kaffe  fra kl. 16.00. Pris kr 40 pr barn og kr 60 pr 
voksen. Familie pris kr 150. 
Påmelding for mat (allergi? Si fra)  innen torsdag før  til  
diakon Beate:  schmidt@drammen.kirken.no  eller tlf 
32989285. 
Velkommen til nye og gamle! 

Bibelkurs for voksne

Høsten 2016
29. sept. kl. 19.00 «Den store historien: Begyn-

nelsen og den røde tråd» Anne 
Margrethe Saugstad; tidligere 
lektor ved Bibelskolen/Høg-
skolen i Staffelsgate

13. okt. kl. 19.00 «Guds budbringere –  profe-
tene» 

 Ivar Vik; Cand.theol.
20. okt. kl. 20.00 «I storm og stillhet» – fortel-

linger om Elia. 
 Alf Martin Lie, forteller, Ulla 

Käll – gitar, 
 Svein Egil Skotte – blokkfløy-

ter, Tor Selmer – fagott
17. nov. kl. 19.00 «Fra Salmene til salmene» 

Tore Kopperud; tidligere prost 
i Aker og medlem av den nye 
salmebokkomiteen snakker 
om salmenes bok i bibelen og 
salmeboken

4. des. kl. 17.00 «Fra mørke til lys».  Om Mes-
siasprofetiene, spesielt hos 
profeten Jesaja (på Lysmes-
sen)

 Finn Kristian Martinsen; tidl. 
Sokneprest i Konnerud

16. des. «Pusterom i advent»
 Salmer og tekster om barnet 

og fredsfyrsten

Våren 2017
19. jan. «Fra det gamle til det nye» 

Om overgangen mellom den 
gamle og den nye pakt.

23. febr. «Et nytt  verdensbilde. Verken 
jøde eller greker, slave eller 
fri, mann eller kvinne» v/Be-
rit Okkenhaug,

23. mars «De gode nyhetene – Evange-
liene med hovedvekt på evan-
geliet etterJohannes» v/ Karl 
Olav Sannes

30. april «Marsjordre - ut i all verden» 
v/ Laila Riksaasen Dahl:

Kursbok: «Bibelen for hode og hjerte», 
Anne Margrethe Saugstad
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Antazoa
Foreningen med det rare navnet

Kanskje har du lurt på hva i all verden det er som skju-
ler seg bak det merkelige navnet som dukker opp i 
hvert nummer av menighetsbladet,  og som også står 
på plakaten på oppslagstavla  i kirken: ANTAZOA. 

ALLE VELKOMMEN! står det også, men ikke noe mer 
informasjon om hva man er velkommen til. Antazoa er 
menighetens misjonsforening, og arbeider til inntekt for 
Det Norske Misjonsselskap (NMS). Navnet kommer fra 
navnet på den misjonsstasjonen på Madagaskar hvor In-
ger Brox fra Skoger var misjonær. På møtene tar man ut-
gangspunkt i et studiehefte for samtale og diskusjon, og 
man oppdaterer seg også på nyheter fra de andre land 
og områder hvor NMS arbeider i dag.  Men man leg-
ger også stor vekt på det sosiale. Foreningen møter i pri-
vathjem (se egen notis), og man er mellom ti og femten 
på møtene – men det er plass til flere. ALLE er hjertelig 
velkommen – selv om foreningen i dag består av bare 
kvinner. Hvis du lurer på noe så ta kontakt med dagens 
leder: Haldis Øyen. tlf 911 43 666. 

Datoer for høsten er 22. sept, 20. okt. og 17. nov. og 15. des.

Kvinnelunsjen 20 år
I forbindelse med vigslingen av 
den nye kirken, lanserte en gjeng 
med kreative damer ideen om 
en egen samling for kvinner på 
dagtid lørdag - med foredrag /
kåseri, sang& musikk, poesi, god 
mat og tid til samtale. Konseptet 
«KVINNELUNSJ» var unnfan-
get. På den første lunsjen kom 
det mer enn 200 kvinner. Konne-
ruds «egne» Veslemøy Solberg og 
Svend Ohrberg tok seg av de kunstneriske innslagene, 
Wenche Mondal leste dikt og daværende kateket i Ås-
siden, Wenche Yamamoto, var foredragsholder. 
Når enden er god….. eller:  sånn går det når ikke kvinner 
blir tatt med på råd:  Dagrun Slørdal, som var med i den 
første komiteen, forteller at da kvinnelunsjen var over 
ble kjøkkenets største svakhet avdekket: oppvaskmaski-
nen. På det store kjøkkenet, som altså skulle betjene inn-
til 250 mennesker, hadde man kjøpt inn en oppvaskmas-
kin beregnet på en vanlig husholdning. Man kunne bare 
sette inn en skuff av gangen – noe som gjorde at festko-
miteen holdt på til over klokka ett på natta før de kunne 
sette nøkkelen i døra og gå hjem. VEL BLÅST, DAMER!
I årene som har gått har det vært mange interessante og 
spennende foredragsholdere og talere, og en lang rekke 
sangere og musikere har bidratt innen ulike musikksjan-
gere.

Jubileumslunsj lørdag 
29. oktober
Sett av datoen allerede nå.  Vi har utfordret tre dyktige 
kvinner til å komme med innspill på ulike sider ved 
kirken og samfunnet.

Turid Wickstrand Iversen var ordfører i Drammen og 
med da kirkens grunnstein ble nedlagt. Lise Christoffer-
sen var ordfører og med da kirken ble vigslet, og Astrid 
Bjellebø Bayegan, landets første kvinnelige prost, var vår 
prost og med på vigslingen. Vi har utfordret dem til å ta 
opp kvinnerollen og snakke 10-12 minutter fritt ut fra 
følgende tema:

Turid Wickstrand Iversen: KIRKEN, KVINNEN OG 
KUNSTEN
Lise Christoffersen: KIRKEN, KVINNEN OG STOR-
SAMFUNNET (POLITIKKEN)
Astri Bjellebø Bayegan: KIRKEN OG KVINNEN, 
KVINNEN I KIRKEN 

Som på den første kvinnelunsjen vil VESLEMØY 
OG SVEN stå for det kunstneriske innslaget, og 
også som på den første lunsjen vilWenche Mondal 
lese dikt.

VI OPPFORDRER TIL KVINNESTERKT OPP-
MØTE!

Veslemøy Solberg og 
Svend Ohrberg

Glimt fra 1996:



13

Olsok i Skoger
- på historisk grunn
Tekst og foto: Anette Johansen

31. juli var det klart  for Olsokgudstjeneste ved Per Sandberg i Skoger Gamle 
Kirke, en av Norges eldste kirker. Dette er en av mange kirker reist til ære 
for Hellige Olav, og en av de få som fortsatt står. Benkerader og dørstokker 
bærer tydelig preg av århundrer med bruk. Slitasjen og historien som sitter i 
veggene gir en helt spesiell stemning. 

Det var kun ett barn som ble ført til dåpen i dag, men det lille kirkerommet 
var fullsatt med både barn og voksne. Prekenen handlet om ansvaret foreldre 
har ovenfor barna sine, til å veilede og vise omsorg i en hektisk hverdag. 

Etterpå var det tid for kaker, kaffe og sosialt samvær på kirkebakken.  

Glimt fra 1996:
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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

1968

Buskerud

Kollen
BEGRAVELSESBYRÅ

Konnerudsenteret

24t. 32 83 38 20

www.buskerudbegravelse.no

Ønsker du annonseplass

i menighetsbladet?

Ta kontakt med
Jan Olav Walding

905 74 583

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
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Konnerud

Døpte
Filip Nyen Sander
Oliver Kvam
Olivia Høiby
Per Bottgård Martinsen
Leah Tanberg Nygård
Amalie Lysthaug-Johansen
Sondre Petersborg Nordahl
Ailo Holtan Sletaker
Nicolai Aspebakken Jensen
Tia Andersen-Johnsen
Anna Ødegård Uhlen
Edvin Joseph Grønningen Schultz
Jacob Alexan Jansen
Julie Rønnestad Haaland
Hermine Auke Iversen
Isabella Jakobsen Glimdal
Nora Rustand Nelstrøm
Lotta Carlsen Aas
Amelia Liadal Ødegaard

Vigde
Elisabeth Halmrast 
og Vegard Nordvik
Helene Faugstad Bjertnes 
og Morten Størseth Vestskog
Ann-Kristin Regstad 
og Stian Normann Martinsen
Kine Stablum Wang 
og Mathias Harket
Camilla Urberg Hansen 
og Even Nicolai Veberg Lund
Cecilie Ramton 
og Geir Jenshus
Thordis Bøen 
og Thomas Kvia
Silje Michaelsen Bjøntegaard 
og Ole Christian Brekke
Karoline Hellen Nilsson 
og Jarle Hollund
Signe Katrina Kvamen Amundsen 
og Espen Kvamen Amundsen
Synnøve Sørensen 
og Anders Jakobsen
Torill Jenny Konradsen Bønå 
og Einar Hagalid

NESTE
MENIGHETSBLAD
kommer til advent

Redaksjonen må ha stoff
senest 15. oktober

Aut. fotterapeut 
Jorunn Ødegaard og Ann Cecilie S. Kristensen

Jarlsbergsenteret. Tlf. 32 88 66 10

Døde
Gunnar Thorkildsen
Ole Lauritsen
Gudrun Tordis Omby
Ove Kristian Kristiansen
Liv Gerd Gjertsen
Agnes Mørk Nilssen
Borgar Torolf Echholt
Arne Kristoffersen
Baard Botten
Freddy Borgersen
Jørn Even Teigen

Skoger

Døpte
Magnus Løvseth
Olivia Høiby
August Engen Sire
Ea Emilie Bendiksen
Mikkel Andreas Klevjer Henriksen
Jacob Ellingsen Holta
Amanda Fretland Chi
Solveig Lolland Iversen
Camilla Stensbak Skaar

Vigde
Sigrid Gylseth og Thore Berntsen
Ingeborg Røed 
og Trond Åge Hageland
Stine Raste Amundsen 
og Espen Risholm
Mina Helene Hoven 
og Fredrik Utengen
Jannike Nilsen Johannessen 
og Per Inge Vittersø
Thora Lisa Galleberg 
og Morten Christoffersen
Nina Thomassen 
og Gøran Wang Kolberg
Silje Guttulsrud og Robin Raael
Idun Jahren Lerdal 
og Marius Hovde Andersen
Lene Blomquist Kristensen 
og Ole Kristian Østborg
Emilie Haugjord 
og Christoffer Karlstad

Døde
Ingar Løse
Inger Hogsnes

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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Er det noen som har tid til overs?
Etter skoletid (EST) ved Konnerud kirke er et tilbud til 
barn fra 4. – 7. trinn hver tirsdag, bortsett fra feriene.

Barna kommer til kirken direkte fra skolen. De får et en-
kelt måltid mat, leksehjelp, felles samling i kirken og til-
bud om aktivitetsspill. 

Arbeidet er organisert i 3 team som rullerer. Hvert team 
må ha 2 på kjøkkenet. Disse har bare ansvar for enkel 
matlaging, servering og bortrydding. 
To av teamene mangler noen på kjøkkenet. Kan DU, 
mann eller kvinne, tenke deg å hjelpe oss ca en tirsdag 
hver tredje uke!????

Ta kontakt med menighetspedagog Nina Fergestad,  tlf. 
32989289.  Mailadr: fergestad@drammen.kirken.no 

Knøtteklubben 
Er du hjemme med barn på dagtid er du velkom-
men til Knøtteklubben hver onsdag kl 10-13.
Vi leker, synger og har det hyggelig sammen. Ta 
med matpakke. Kr. 25,- pr. voksen pr. gang dekker 
kaffe/te, frukt og grønnsaker.
(Vi følger skoleruten)  

Lys Våken
for 5. og 6. klassinger 26. og 27. november

i Skoger.


