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Gudstjenester
Konnerud kirke  
24.09 kl 11:00 Familiegudstjeneste.  Dåp. Trond Sandhaug og 

Victor Riakhin. Barnas kirkebok. Avskjed med organist 
Edward Rogers.

01.10 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Kari Robinson 
08.10 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 

og Victor Riakhin 
15.10 kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Kari Ro-

binson, Beate Schmidt, Per Arne Edland og Trond Mar-
tens. Jon Daniel Roum taler.

22.10 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 
Sandhaug, Nina Fergestad og Victor Riakhin 

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

05.11 Konnerud gamle kirke kl 18:00 Allehelgensgudstje-
neste. Nattverd. Kari Robinson, Beate Schmidt og Vic-
tor Ryakhin 

12.11 kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 
Sandhaug, Beate Schmidt, Per Arne Edland og Trond 
Martens.

19.11 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Kari Robinson og 
Victor Riakhin 

26.11 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. Trond Sandhaug og 
Victor Riakhin. Minigospel synger

Det kan komme endringer i gudstjenesteprogrammet. 
Se gudstjenesteannonsering i Drammens tidende. 
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Forsidebilde: Organist Edward Ted Rogers på orgelkrakken i Konnerud kirke.
Foto, der ikke annen fotograf er oppgitt: Karin Vaskinn

03.12 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Per Arne Edland, Nina 
Fergestad og Lys våken.

10.12 kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste og lysmesse. Nattverd. 
Margrete Schmidt Johansen Beate Schmidt, Per Arne 
Edland og Trond Martens.

Skoger kirke
10.09  Skoger gamle kirke kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. 

Dåp. Kari Robinson, Karin Vaskinn og Victor Riakhin. 
Presentasjonsgudstjeneste. Bok til 6 åringene.

08.10  kl 13:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 
og Victor Riakhin 

05.11  kl 11:00 Allehelgensgudstjeneste. Nattverd. Dåp. 
 Kari Robinson, Beate Schmidt og Victor Riakhin 
03.12  kl 18:00 Lysmesse. Nattverd. Kjell Ivar Berger, Trond 

Sandhaug, Margrethe Schmidt Johansen, Karin Vas-
kinn og Victor Riakhin. Innsettelse av Margrethe Sch-
midt Johansen.

10.12  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete Sch-
midt Johansen  



Til ettertanke

HverdagsJesus
Av: Wenche Yamamoto 
Bondevik

Det var en onsdag, og 
postkassa var full av 
aviser, reklame, tids-
skrifter og de sedvan-
lige vinduskonvolut-
tene - og hva er det 
som gjør at alt hoper 
seg opp og fyller post-
kassa på en gang?! Jeg 
bare spør! Jeg forsøkte 
å rydde litt mens jeg irriterte meg over all rekla-
men (men måtte naturligvis kikke litt…),  la avi-
sene i en bunke for seg, vinduskonvoluttene, fore-
løpig uåpnet, i en annen; og  tidsskrifter og andre 
blader skulle i «aviskurven». Mens jeg holdt på 
bladde jeg – bare litt altså – i noen av tidsskrif-
tene for å se om de inneholdt noe interessant, og 
det var da jeg oppdaget den overraskende over-
skriften HVERDAGSJESUS i store bokstaver. Det 
som overrasket meg mest var at dette var langt 
fra et kristent blad, og jeg lurte på hva i all verden 
det var som fikk nettopp dem til å lansere dette 
begrepet, - som jeg til tross for lang fartstid i det 
såkalte» kristen-Norge» aldri hadde hørt før. Jeg 
hadde en del ting som måtte gjøres før jeg kunne 
ta meg tid til å sette meg ned og lese, men tankene 
mine fortsatte å kretse omkring dette nye begre-
pet. Hva i all verden mente forfatteren med det? 
Jeg tenkte på de beskyldningene mange kommer 
med om de kristne – for eksempel at vi bare går i 
kirken og hører og snakker om Gud på søndager, 
mens i resten av uka virker det som han er helt 
fraværende i våre liv. Det er ikke forskjell på krist-
ne og ikke-kristne når det gjelder for eksempel å 
bruke penger på å skaffe seg stadig nyere og dyre 
ting som vi ikke trenger. Vi spiser det som før 
var søndagsmat til vanlige hverdagsmiddager, vi 
snakker bak ryggen på våre naboer og sladrer om 
våre venner. Vi tar ikke vel imot innvandrere og 
flyktninger selv om Bibelen påpeker at vi nettopp 
skal det, og de fleste av oss, om vi ikke direkte 
snyter på skatten, så gjør vi i hvert fall det vi kan 
for å betale minst mulig (vi tenker kanskje ikke på 
at da stjeler vi fra fellesskapet – våre medmennes-
ker.) Og ikke minst, så unngår vi å gi – ikke bare 
av vårt overskudd og vår overflod – men virkelig 
å dele det vi har med andre som trenger det. Med 
andre ord – kritikken om søndagskristendom er 
dessverre til tider mer enn berettiget. Men det å 
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være en kristen er jo 
egentlig å følge Jesus, 
eller rettere sagt; være 
med i Jesus sitt følge. 
Et følge som omfatter 
milliarder av mennes-
ker over hele verden 
- av utallige språk, 
kulturer, hudfarger og 
ansiktstrekk. Millioner 
av mennesker kan hver 
dag fortelle at Jesus 
griper inn og hjelper 

dem, nettopp i hverdagen. Min mormor fortalte 
om hvordan hun flere ganger i «de harde tyveår-
ene» la seg sulten og ba til Gud om hjelp til å fø en 
ungeflokk på 8. Dagen etter kunne det dukke opp 
en kurv med mel og syltetøy, eller en sekk med 
poteter, noen gulrøtter, to-tre egg, et norgesglass 
med melk eller et par kålrabi. Da morfar senere 
fikk seg jobb var det mormor sin tur til å gå gry 
tidlig til dem som Gud»minnet henne om», og 
plassere en kurv eller sekk på trappa deres. Jesus 
kom for å være i våre liv. For å hjelpe oss å takle 
de tunge tankene vi strever med, hjelpe oss å få 
orden på livet når vi føler vi roter det til. Han vil 
trøste oss når vi sørger, og hjelpe oss gjennom de 
dagene som er fylt med smerter eller motgang. 
Siden vi nå er blitt så bevisste på at det offent-
lige Norge skal være sekulært – fra barnehagene 
og helt opp til departementene, helst uten synlige 
religiøse symboler i det hele tatt, så har vi lett for 
å «forvise Gud» til søndager og helligdager, men 
det er ikke der vår tro hører hjemme. Jesus kom, 
født som menneske, for å ta del i våre hverdager. 
Det er hverdager det er flest av. Kanskje skal vi 
starte våre hverdager med å be Jesus være med 
oss gjennom dagen og det vi måtte møte av ut-
fordringer; og avslutte den med en bønn om til-
givelse for det vi gjorde galt, takke for det som 
var godt, og be om en trygg natt og god hvile for 
oss selv, de vi er glad i – og dem som lider og er 
forfulgt i en farlig og urettferdig verden.

Da jeg noen dager senere tok fram bladet og skul-
le lese om «HVERDAGSJESUS» oppdaget jeg at 
hjernen min hadde spilt meg et puss. Vi er jo slik 
innrettet at når vi oppfatter begynnelsen og slut-
ten på et langt ord så vil hjernen ofte foreslå et 
ordbilde som virker sannsynlig. Det sto slett ikke 
«HVERDAGSJESUS», det sto «Hverdagsjus», 
men det er en helt annen historie…
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Hva gjør de kristne når de ber?
Spurte en av mine konfirmanter for mange år siden. 
Dette var rett etter Ramadan, og avisene hadde hatt 
flere oppslag med bilder både fra Id-feiringen og 
fredagsbønnen i et par av byens moskeer. Jeg ble 
litt overrasket, ikke bare over spørsmålet, men over 
at flere på gruppa var interessert i det samme. Det 
viste seg at i religionsboka var det bilder både av 
hinduer i bønn ved og i Ganges, buddhistmunker 
i meditasjon og bønn i templet, og muslimer i for-
skjellige bønnestillinger både i moskeen og i pri-
vathjem. Men altså: Hvordan ba de kristne? Det 
som jeg kanskje stusset mest over var at dette var 
konfirmanter som hadde vært med  på konfirmant-
leir hvor vi hadde hatt kveldsandakt med bønn, de 
hadde vært på minst en gudstjeneste og ikke minst, 
så avsluttet vi hver konfirmanttime med å be Fader-
vår (– som de hadde pugget utenat).  Siden de som 
stilte spørsmålet nå for lengst tilhører konfirmant-
foreldergenerasjonen, kan det kanskje være på sin 
plass å ta det opp igjen. Mange kan ikke lenger «sitt 
Fadervår», mange har ikke vært i kirke eller andre 
kristne møter eller snakket med noen som ber om 
«hva, hvor, hvordan» man ber og hvem man ber til. 

I denne «kroken» vil vi etter hvert ta opp ulike temaer 
som har med bønn å gjøre, ta gjerne kontakt om det er 
noe du vil vi skal ta opp eller utdype – eller annet du 
lurer på. 

Vi starter med noe du kanskje har observert hvis 
du har vært på gudstjeneste i en av kirkene våre: I 
løpet av gudstjenesten har vi flere bønner. Felles for 
de fleste av dem er at de er såkalte «faste bønner». 
Det vil si at de er felles for alle gudstjenester i Den 
Norske kirke, og de står oppført i det som kalles 
Liturgiboken, der alle de ulike typer gudstjenester 
og andre kirkelige handlinger står oppført. I noen 
tilfeller kan man velge mellom ulike formuleringer, 
og da er det opp til de som har ansvar for gudstje-
nesten, å velge den formuleringen som passer best. 
Selv om det er prest eller annen gudstjenesteleder 
som leser bønnene, blir alle bønnene  lest på vegne 
av fellesskapet (menigheten). I «menighetens for-
bønn» vil du legge merke til at noen av leddene for-
andrer seg fra gang til gang; der tar vi fram og ber 
om dagsaktuelle tema. Mellom hvert av leddene i 
denne bønnen synger menigheten «Herre, hør vår 
bønn», og etter den siste synger vi også «Amen». 
Ofte ber vi også for enkeltpersoner som er syke el-
ler har ulike problemer. De som ønsker å bli bedt 
for under en gudstjeneste kan ta kontakt med prest, 
diakon eller kirketjener (se nederst s.2), og vi lar na-
turligvis være å nevne navn dersom du ikke ønsker 
det. Presten veksler mellom å stå og knele under de 

BØNNEKROKEN

forskjellige bønnene. Hvis du har vært på besøk i 
katolske kirker har du sett at medlemmene der ofte 
kneler under gudstjenesten, her hos oss er det van-
ligst å sitte. Men når du skal be hjemme (eller på 
jobben, i skogen, på bussen på kino….) kan du sitte, 
knele, ligge, stå eller gå - vi kommer tilbake til ak-
kurat det  i neste nummer. Det som er viktigst for å 
komme i gang, er å vite at det det dreier seg om er 
hvordan du har det inni deg..
Jesus ba ofte, står det i Bibelen. Av og til trakk han 
seg også tilbake fra disippelflokken for å be, men 
allikevel var det bare en bønn han lærte bort. Disi-
plene var godt vant med bønner. Jødene hadde faste 
bønner de ba i hjemmene, i tillegg til at prestene og 
levittene ba i templet og i synagogene, og de from-
me skriftlærde og fariseerne  ba sine bønner også på 
offentlige steder som gater og torg ; dessuten hadde 
de nå fått med seg at døperen Johannes hadde lært 
sine disipler å be. Derfor kom disiplene til Jesus for 
at han skulle lære dem også å be. Jesus henviste til 
alle dem som gjerne viste fram både i synagogene 
og gatene hvor fromme de var når de ba sine lange, 
ofte innstuderte, bønner, gjerne med vanskelige ord 
og høytidelige fraser, og han formante sine disipler: 
slik skal ikke dere gjøre! Når du ber skal du tvert 
imot gå inn ditt lønnkammer (et uttrykk  for et rom 
hvor ingen kan forstyrre deg), og slik skal du be: 
Vår Far, du som er i himmelen….

W.Y.B.

I den brune bønnekrukken kan du legge en bønn som du 
ønsker vi skal be for høyt.
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Bønnekrukkene
På et bord til venstre, rett innenfor kirkedøra, fin-
ner du de to krukkene. På det samme bordet ligger 
det noen lapper og et par kulepenner. Hvis du har 
noe spesielt på hjertet kan du skrive en lapp og leg-
ge denne opp i krukka. Disse bønnene vil ikke bli 
lest høyt, men under forbønnsleddet vil krukka bli 
løftet opp for å minne Gud om det som plager oss 
eller som vi på annen måte føler vi trenger Guds 
hjelp til. Du kan naturligvis også ha med deg ferdig 
skrevne lapper hjemmefra – eller sende med noen 
som skal til kirken. Dersom du har problemer med 
å komme til kirken, men ønsker at noen skal skri-
ve en lapp på dine vegne, kan du ta kontakt med 
redaktøren/kateketen som vil skrive den og legge 
den på plass for deg. I dette nummeret skriver vi 
følgende bønner på vegne av oss alle:

I den lyse bønnekrukken kan du legge en bønn for noe du 
ikke ønsker skal leses opp.
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Takk til vår kjære organist
Edward Ted Rogers, kjent for mange som Ted, 
har vært ansatt som organist i Den norske kirke 
i 40 år. 24. september blir han takket for sin lange 
tjeneste i Konnerud menighet, i gudstjenesten og 
under kirkekaffen. Ted kommer opprinnelig fra 
Cape Town i Sør-Afrika. Etter hvert ble han gift 
med Runi fra Drammen, og etter at de flyttet til 
Norge ble deres to døtre født.

Tekst: Karin Vaskinn og Ivar Vik

Hvor lenge har du vært organist på Konnerud?
- Jeg startet offisielt som organist i Konnerud me-
nighet 1. august 1994.
Ted forteller at han ble bedt om å starte et Mini-
gospelkor på Konnerud allerede før han ble ansatt 
som organist i menigheten. Det var våren 1994. Da 
var han fortsatt ansatt i Tangen menighet, hvor han 
hadde blitt ansatt som organist 16 år tidligere – 1. 
november 1978. Hans første jobb i Norge var som 
organist i Røyken prestegjeld, i Slemmestad og 
Nærsnes, hvor han var ansatt fra sommeren 1977 til 
høsten 1978. På samme tid innførte Den norske kir-
ke ny liturgi og ny salmebok. Det nære samarbeidet 
med sokneprest John Arne Pettersen, som snakket 
flytende engelsk etter å ha vært sjømannsprest i 
USA, gjorde at de arbeidet godt sammen med inn-
føringen av den nye liturgien. Han forteller også at 
han ble kjent med Åse Marit Hovde i Tangen i 1978, 
der hun var med. Senere samarbeidet de med bar-
nekor i Konnerud i mange år.

Hva var det som førte deg fra Sør-Afrika til Norge?
- Det er en lang fortelling, sier Ted, og tar en pause 
før han fortsetter.
Han forteller om sin ugifte grandtante, som elsket 
å reise, og som hadde reist over hele kloden. Dette 
ønsket hun at grandnieser og grandnevøer også 
skulle få oppleve. Hun testamenterte derfor pen-
ger til dem, slik at hver av dem skulle få en reise 
til Europa. Ted forteller at han tok tre måneders 
sommerferie. Da var det vinter i Europa. Med In-
ter Rail billett reiste han gjennom kontinentet, og 
også i England og Skotland. Han kontaktet en pia-
nistvenn fra Sør-Afrika, som hadde etablert seg i 
Nederland som konsertpianist og pedagog, for å 
høre om han kunne feire jul hos ham. Det viste seg 
at vennen skulle til Norge for å feire jul – og det 
ordnet seg slik at Ted ble med på juleferie til Nor-
ge. Det var dermed tilfeldig at han kom til Norge, 
forteller Ted.

Hva visste du om Norge før du kom hit?
Ted nøler, før han svarer… Han forteller at han 
husker litt fra geografiundervisningen om Skan-
dinavia i 7. klasse – og lite visste han da at dette 
skulle bli hans hjem mange år senere. Det var først 

etter at jeg kom til Norge at det gikk opp for meg 
hvor «ufri» jeg, og mange andre av alle folkeslag, 
hadde vært under Apartheid-regimet. 
- Da vi skulle flytte til Norge hadde den norske 
visekonsulen, Tor Virding, ordnet plass på et con-
tainerskip, som tok oss med til Nederland. Derfra 
kjørte vi egen bil til Norge. 
Ted forteller at visekonsulen hadde mange filmer 
om Norge i forbindelse med sitt arbeid med nor-
ske sjømenn, som Ted hadde sett før han flyttet til 
Norge.
- Vårt første hjem i Norge var på Åssiden. Det 
var våren1977, og han fikk god kontakt med Kjell 
Østby, daværende kantor i Åssiden. Det åpnet for 
samspill i flere spennende konserter med Åssiden 
kantori. Senere bodde vi på Konnerud (1980-85) og 
deretter en stund på Hedensrud i Tangen. Da et av 
barna oppdaget at de skulle bo rett ved Tangen kir-
kegård utbrøt hun: «Nå kan vi dø så mye vi vil».

Hvor ofte er du tilbake til Sør-Afrika?
- Det lengste oppholdet uten en tur hjem var på 7 
år mens jeg jobbet i Tangen. Da fikk jeg innvilget 
tre måneders permisjon for å reise hjem. Senere 
har vi reist hvert annet eller tredje år. De siste ti 
årene har vi reist en gang i året.

Hva førte deg frem til en kristen tro?
Foreldrene mine ga meg en kristen oppdragelse. 
I fars familie var det flere metodistprester, opp-
rinnelig fra Wales. Min yngste onkel var, og hans 
eldste sønn er fortsatt, prest i Metodistkirken. Det 
var forresten min onkel som viet Runi og meg. Jeg 

Edward Rogers.
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har lyst til å understreke hvor viktig Søndagssko-
len ble for meg gjennom hele min barndom! Søn-
dagsskolelærere var der over mange år, fra jeg var 
liten gutt, og fortsatt året etter konfirmasjonen da 
jeg som 17-åring gikk i Bibelklassen, året før mi-
litærtjenesten, og de var der også etter at jeg ble 
voksen. På hvert trinn kunne elevene ta eksamen 
i bibelkunnskap.
- Søndagsskolelærerne var mennesker som viet 
sitt liv til søndagsskolen. De var ‘lokale misjonæ-
rer’ - og de var alltid der! Som 12-åring fikk jeg en 
tydelig opplevelse i forbindelse med en evangeli-
seringskampanje – og jeg tok et mer bevisst valg 
om å følge Jesus. 

Hvordan er forholdene for kirken i Sør-Afrika i dag?
- Når jeg er i Sør-Afrika er jeg på besøk, men jeg 
har inntrykk av at det er en kirke i vekst! 
Ted forteller at det tidligere var et stort skandina-
visk misjonsarbeid i Sør-Afrika, men at den luther-
ske kirken er et av de minste kirkesamfunn i hans 
hjemland. Det er metodistkirken, den anglikanske 
kirken og den katolske kirken som er størst, men 
det er også mange store menigheter knyttet til sto-
re internasjonale fornyelsesbevegelser.

Hva er den største forskjellen mellom kirken i Norge og 
den i Sør-Afrika?
- Det er ikke så lett å svare på, fordi Sør-Afrika har 
ikke hatt en nasjonal ‘statskirke’. Der er det mange 
kirkesamfunn, og de er mer likestilte. Jeg vil påstå 
at kirken faktisk står mye sterkere og mer samlet 
nå enn i apartheid perioden. 
Ted forteller at kirken har fått en viktig rolle med å 
hele sårene etter tiden med Apartheid-styret. Det 
er en pågående prosess, og menighetene jobber 
bevisst med å åpne muligheter for de mange un-
dertrykte og vanskeligstilte, i tillegg til å legge til 
rette veier til forsoning mellom de ulike gruppene.

Avtroppende og påtroppende organist i Konnerud. Fra 
venstre: Victor Riakhin og Ted Rogers.

- Da jeg kom til Norge fikk jeg kommentarer på at 
jeg hadde med meg bibel og salmebok til gudstje-
nesten. På søndagene i Sør-Afrika ser du folk på 
vei til kirken med bibel og salmebok under armen.

Hva gjorde at du ble musiker?
- Det var noe i meg, fra veldig tidlig. Min mor tok 
utdanning i pianopedagogikk forholdsvis sent i li-
vet. Da var jeg rundt 6 år gammel, og jeg satt ofte 
på pianokrakken sammen med henne og hørte på 
og prøvde å herme litt etter henne.
Ted forteller at han alltid har hatt et godt gehør, 
og at han begynte å spille piano da han var 6 år. 
Han skulle bli pianist! I løpet av sitt siste år på vi-
deregående tok han Grad VIII eksamen i piano, og 
planene var at han skulle videre på diplomstudiet 
etter militæret. Mens Ted var i militæret, døde pia-
nolæreren, og Ted forteller at det gikk så sterkt inn 
på han at han sluttet å spille piano. Som ung gutt 
hadde han tidligere spilt litt på orgelet i kirken et-
ter gudstjenestene, og han ble oppfordret til å spil-
le orgel. Han søkte et stipend, som ga muligheten 
til ett år med orgelstudier.
Faren, som var jurist, oppfordret han til å studere 
jus inntil han var sikker på hvilket yrke han ønsket 
å følge, og Ted begynte på universitetet. I to år stu-
derte han jus via brevkurs på kveldstid, samtidig 
som han prøvde å holde tritt med orgelstudiene. 
Det ble for mye, forteller Ted. Han måtte velge – 
og han valgte å satse på orgel. 
- Musikk er et internasjonalt språk, og det ga mu-
ligheter, også utenfor Sør-Afrika. Det er litt mor-
somt å tenke på at det var Professor Bjørn Boysen 
som godkjente min organistutdanning da jeg kom 
til Norge. Mange år senere var det Boysen som 
ble konsulent for orgelprosjektet her i Konnerud 
kirke.

Hvordan kan orgelet være med å løfte en gudstjeneste?
- Det er ikke først og fremst orgelet som løfter 
gudstjenesten. Det er organisten i stor grad som 
gjør det når det gjelder musikken. Det er tradisjon 
med å bruke orgel i gudstjenesten i vårt og en del 
andre kirkesamfunn. Det er absolutt en fordel at 
instrumentet er godt! For å løfte gudstjenesten er 
det nødvendig at organisten har et personlig for-
hold til salmene og til liturgien og blir ett med or-
gelet. Det blir som å lære et språk, for så å anven-
de språket gjennom gudstjenesten – slik at hvert 

Forts. side 11

Jeg har flere ganger sagt til Ted at om det kunne lages 
én organist av oss to, så ville det bli verdens beste or-
ganist! Man kan lære mye gjennom studier og øving, 
men det mest verdifulle er Teds medfødte evner. Mu-
sikkspråket er Teds morsmål. Det er svært sjelden at 
noen føler musikknerven så godt som Ted. Det har 
vært inspirerende å samarbeide med Ted – og vi har 
utfylt hverandre på en veldig fin og kreativ måte.

Victor Riakhin
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Ukeplan
Mandag
Konnerud kirkes formiddagstreff
Kl. 11.00-13.30. Noen smakebiter fra 
programmet:
18. sept: Musikk av Drammen trekk-
spillklubb og foredraget «Vi minnes 
vår livshistorie» av Kjersti Reffhaug 
Eie fra Vitas Veritas.
16. okt: Bildeforedraget «Drammen-
sere» ved fotograf Nina Holtan.
20. nov: Musikk ved Åsa Sydnes 
Gustavsen og Victor Riakhin.
11. des: Minikonsert ved Susanne 
og Trond Akerø Kleven.
Kontaktperson: Beate Schmidt

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

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. 17.00.
Kontaktperson: Nina Fergestad

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

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

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

Skoger eldretreff
Høstens treff er kl. 11.30-13.30:
27. september, 25. oktober, 29. november 
og 20. desember.

	

	

	

	

																				.	

	

Høstens	Fokus:	
10.sept	
15.okt	
12.nov	
10.des	
Kl.	16.00	mat	
Kl.17.00	samling	i	
kirkerommet/søn
dagsskole	

Fokus	søndag	med	søndagsskole!	
Middag	og	dessert	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!	

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 ønsker å tilby skyss til og fra 
gudstjenestene.
Trenger du skyss til gudstjenester?
Ta kontakt med diakon Beate Schmidt: 
schmidt@drammen.kirken.no, eller tlf 32989285.

ANTAZOA høsten 2017

24. aug. møte hos Berit Barre, Prins Oskars gate 32
21. sept. møte hos Astrid Vik, Sørskogen 13
19. okt. møte hos Haldis Øien, Tyrihjelmen 15
16. nov. møte hos Turid Langen, Rugdeveien 22
14. des. møte hos Anne-Kirsti Evertsen, Rugdeveien 23. 
Alle møtene begynner kl 19.00
Har du spørsmål, ring Haldis Øien, tlf.91143666
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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
15. oktober, 29. oktober, 12. novem-
ber, 19. november, 10. desember.

Torsdag
Minigospel
For barn fra 4 år og oppover.
Øvelser i Konnerud kirke kl. 17.00 - 
17.45.

Konnerud Kid Sing
kl. 17.45 - 19.00.

Åpent kirketorg i Konnerud
Vafler og kaffe på kirketorget i Konnerud 
kirke. Åpent fra kl. 11-13, unntatt hellig-
dager og skolens sommerferie.
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 etter høstferien.
Se egen annonse side 20.

Konnerud Kid Sing

I Konnerud Kid Sing får du synge i kor og du kan prøve 
deg som solist. I tillegg til å være et kor skal vi også dan-
se, drive med drama, lek, turer og mange andre ting. Vi 
øver i Konnerud kirke torsdag kl. 17.45 - 19.00.
Les mer på  side 5.

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   

Julekafé

Søndag 26. november etter gudstjenesten
Salg av mat, kaker og kaffe. Loddsalg
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Ordboken
Du kjenner kanskje ikke til uttrykket Kanaans språk», så la oss forklare det først:
Vi har mange ord som mange regner for «spesielt kristne», - eller kanskje «spesielt for kristne»? Dette 
er ord vi bruker på gudstjenester og kristne møter, i andakter og når vi snakker med andre og hveran-
dre om vår tro. Uttrykket stammer fra navnet Kanaan som var det landet Gud lovet Israelittene da de 
måtte rømme fra Egypt; men i dag brukes «han/hun snakker Kanaans språk» ofte lettere nedsettende 
om folk som bruker mange bibelske ord og uttrykk. Noen er ord som kan virke temmelig uforståe-
lige, mens langt de fleste er gloser som «alle» tror de vet hva betyr. Dette er et forsøk på å forklare ting 
på hverdagsnorsk. I dag starter vi med et begrep som du helt sikkert tror du vet betydningen av, - men 
gjør du det? Sjekk selv. 

Vi lanserer fra og med dette nummeret en ordbok:

Det er synd med alt dette preiket om synd. Kir-
ka snakker bare om synd og synd og synd får vi 
høre – det er egentlig synd at man opplever det 
sånn, for det gjør vi jo ikke. På den andre siden 
så virker det ikke som om vi lenger vet hva ordet 
egentlig betyr – og det er jo synd da. Det er synd 
på en som blir syk, og det er synd når man akkurat 
ikke rekker kinoforestillingen eller konserten før 
den begynner, - for ikke å snakke om hvor synd 
det er når to som har vært glad i hverandre be-
stemmer seg for å skilles, da er det i hvert fall ofte 
synd på barna deres! Det er synd når en dyktig 
lærer slutter i jobben og det er synd når den nye 
kjolen eller den nesten nye dressen fra i fjor ikke 
passer lenger.»Det er synd at vi se’s så sjelden» sa 
en god venn for ikke lenge siden, og det måtte jeg 
jo si meg enig i. Men hva ER det altså vi mener når 
vi bruker ordet «synd»; for det aller meste har vi 
ikke problemer med å skjelne de ulike nyansene 
fra hverandre,  - bortsett da fra når det gjelder hva 
vi mener og tror at Bibelen (og de kristne)  mener 
med ordet.

Ordet er både en handling: «å synde» og resultatet 
av denne handlingen «en synd».  Begrepet «synd» 
kommer fra det greske «hamartia» som betyr å 
treffe målet, og det stammer opprinnelig fra en 
populær sport i det gamle Midtøsten: bueskyting 
fra hesteryggen. Man brukte en bue som lignet på 
de langbuene som blant annet vikingene brukte, 
og dersom man bommet på blinken så ropte man 
«SYND»!! Å treffe blinken i full fart var en seier, 
mens det å bomme på målet var «synd» – selv om 
man var så nær, så nær. 

Den slemme Gud. Mange blir både opprørte og 
sinte og mener Gud opptrer høyst uretteferdig når 
han idømmer samme straff for «store» og «små» 

Dagens ord: Synd

På en bane ved Konnerudhallen øver ivrige bueskyttere 
seg på å treffe blinkene. De trener med langbuer, av den 
typen vikingene brukte. Vanskelig nok å treffe –  selv 
om man ikke skyter fra hesteryggen.  Det er likefullt 
synd å bomme.

synder; for sett fra vårt perspektiv er det forskjell 
på det å rappe et par sjokolader fra butikken og 
å ta livet av et annet menneske. Bibelen sier jo 
uansett at «syndens lønn er døden» . Men sett fra 
bueskytterens perspektiv spiller det liten rolle om 
man bommer på blinken med to centimeter eller to 
meter. Du traff ikke målet.* 

Gud har et mål med ditt liv. Du er født med helt 
spesielle egenskaper som kan brukes til å gjøre 
hans arbeid på denne kloden vi alle er plassert på. 
«Å gjøre Guds gjerninger» for å bruke litt høytide-
lige ord, kan være alt fra å jobbe for «Leger uten 
grenser» i en krigssone, til å undervise barn eller 
voksne, hjelpe noen å male et hus – eller smile til et 
medmenneske, alt etter hvilke evner og interesser 
du er født med. Ingen andre har ditt DNA, ingen 
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enkelt ledd i gudstjenesten blir 
løftet. Noen ganger kan orgelet 
‘løfte’ ved å være fremtredende, 
andre ganger like mye ved være 
mer tilbakelent.
- Orgelet er et instrument man 
lett kan gå lei av klangen på, om 
ikke organisten har sans og evne 
til å kunne variere registrerin-
gen med omhu, fortsetter Ted.

-Hva vil du huske best fra tiden på 
Konnerud?
Fra mine første år, den første 
uken med en ‘uforglemmelig’ 
konfirmantleir! Der ble kapella-
nen og jeg sveiset sammen i det 
som har blitt et godt og langva-
rig vennskap.
Teds første barnebarn ble født 
i løpet av den første uken Ted 
var ansatt på Konnerud. Det var 
siste dag på konfirmantleir. Nå 
nærmer det seg tid for avskjeds-
gudstjeneste for Ted, og kanskje 
har han allerede blitt bestefar for 
7. gang innen dette bladet leses. 

Ted minnes godt Barnegospel-
oppsettingen av Ivar Skipper-
volds bibelspill ‘David & Goliat’ 
for alle barneskolene på Konne-
rud og Skoger der Åse-Marit og 
foreldrene spilte en viktig rolle 
i alle forberedelsene. Barn ble 
busset til kirken til de 2 forestil-
lingene med kulisser og et kor 

som talte nesten 60 barn i kos-
tymer.

Et annet personlig minne var or-
gelkonserten jeg spilte etter den 
siste ryggoperasjonen min, for 
å bevise overfor meg selv at jeg 
fortsatt kunne spille. Den varte 
vel lenge, men de 120 tilhørerne 
satt konserten ut og ga hygge-
lige tilbakemeldinger.

Veien mot et nytt orgel begynte 
svært tidlig etter min ansettelse 
i Konnerud menighet, forteller 
Ted.  Han opplevde allerede ved 
innvielsen av kirken i 1996 at 
kirken aldri ville bli helt ferdig 
uten et orgel utformet og bygget 
for nettopp dét kirkerommet. 
Han beskriver prosessen som en 
mangeårig berg og dal bane som 
endte med det fine Flentrop-or-

Forts. fra side 7 - Intervju med 
Ted

Vi lanserer fra og med dette nummeret en ordbok: andre tenker dine tanker eller 
drømmer dine drømmer, derfor 
er de oppgavene du får, det du 
kan gjøre i dette livet, kanskje 
forskjellig fra det de rundt deg 
gjør. Det betyr ikke at det du 
gjør er mindre verdt enn de an-
dre, eller at du kanskje opplever 
at mange andre har et lettere liv 
enn deg. Det som det dreier seg 
om, er om DU treffer det målet 
Gud har satt for DITT liv.

Det overordnede målet er imid-
lertid enda viktigere. Gud vil at 
du skal fortsette å leve også  etter 
det livet du lever nå. Vi kristne 
tror at døden ikke bare er slutten 
på dette livet, men også er over-

gangen til et nytt liv. Bibelen 
sier ikke mye om hvordan dette 
livet vil arte seg (kanskje fordi 
vi ikke skal lengte etter det, men 
konsentrere oss om å leve dette 
livet vi nå har fullt ut?) Noen 
steder hører vi om» Paradis», 
eller «Himmelens Rike»,» Guds 
Rike», «Det nye Jerusalem», el-
ler at det skal komme «en ny 
himmel og en ny jord». Vi vet at 
det beskrives som et godt sted å 
være fordi Gud er der; Gud som 
er Liv, Lys, Kjærlighet og Glede. 
Man kan også velge dette livet 
bort. Min favoritt er lignelsen 
om det store gjestebudet: Kon-
gen sender sine tjenere ut for å 
invitere alle til sin store fest på 

slottet. Du har også fått denne 
invitasjonen. Det er vel ikke 
kongens skyld om du velger å 
takke nei til innbydelsen og ikke 
dukker opp i selskapet? Det er 
synd.

*NB: Bibelen sier også at man skal 
ta ansvar for sine handlinger og 
gjøre opp med sine medmennesker. 

Én relasjon er altså den vertikale 
(loddrette): den som dreier seg om 
mitt forhold til Gud, en annen er 
den horisontale (vannrette): den 
som dreier seg om mitt forhold til 
samfunnet og mine medmennesker. 
Begge deler er en del av det å være 
et menneske i Guds skaperverk.

gelet som han nå etterlater til 
sin etterfølger å kunne glede seg 
over.

Avslutningsvis sier Ted at han 
ønsker å takke Victor Riakhin, 
som det har vært en fryd å ha 
som nær fagkollega. Han for-
teller at tonen mellom dem har 
vært svært ’harmonisk’! Han 
forteller også at Victor har delt 
mangt et visdomsord eller anek-
dote med ham, og har utvist stor 
ydmykhet i forhold til sin egen 
begavelse og har vært raus med 
komplementer overfor Ted på 
områder der han mener at han 
har noe lære av Ted. 

Vi takker for den tiden Ted har 
vært organist i Konnerud – og 
ønsker lykke til med pensjonist-
tilværelsen!
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Med ungdommer til London
23. - 27. juni reiste vi til London med 4 flotte ung-
dommer i Oppreist Tro! Turen markerte avslut-
ningen på en to-årig lederopplæring i Konnerud 
og Skoger menigheter. De har gått et år på MILK 
(minilederkurs) og har hatt et år med kursopp-
legget «Oppreist Tro». Vi hadde som alltid et tett 
program med varierte opplevelser med hovedvekt 

på lederopplæring. Vi var på Evensong i West-
minster Abbey, gudstjeneste i Sjømannskirken og 
undomsgudstjeneste på Hillsong. Vi besøkte det 
norske KFUK-hjemmet (hvor vi  til jentenes store 
glede så David Beckham)!

Vi gleder oss til fortsettelsen med disse fine ung-
dommene!

Oppstart av besøkstjeneste
Mange mennesker i vårt samfunn er mer alene 
enn de selv ønsker - av forskjellige årsaker. Nå 
ønsker menigheten å møte dette behovet med en 
organisert besøkstjeneste. Den avtalte kaffekop-
pen med en besøksvenn kan være av stor verdi!

Bli besøksvenn!
Besøkstjenesten ledes av diakonen, og de som går 
på besøk er frivillige medarbeidere fra menighe-
ten. Konnerud og Skoger menighet har nettopp 
startet med dette, og vi trenger flere besøksvenner, 
for vi tror det er mange som kan ønske seg besøk. 
Derfor oppfordrer vi alle som er glad i mennesker 
til å bruke litt av sin tid til å glede et medmen-
neske. Man bestemmer selv hvor mye tid man 
vil bruke. Noen timer i måneden kan bety utrolig 
mye for den som får besøk, samtidig som det kan 
gi mye glede tilbake! 
For å bli besøksvenn, tar du kontakt med diako-
nen. Vi tar en prat og blir litt kjent, og går gjennom 
regler og rutiner. Så vil diakonen koble deg til en 

person som ønsker seg besøk. Diakonen er alltid 
med på det første besøket, og introduserer dere og 
hjelper dere litt i gang. Da avgjør dere også hvor 
ofte dere skal møtes, og skriver en avtale. Deretter 
vil besøksforholdet evalueres etter noen måneder, 
og dersom begge partene er fornøyde kan dere 
fortsette med besøkene. 

Har du lyst på besøk?
Alle som ønsker besøk av en besøksvenn kan hen-
vende seg til diakonen. Det er ingen kriterier man 
må oppfylle. Du og besøksvennen bestemmer selv 
hva dere skal gjøre når dere er sammen. Man kan 
gå turer, gå på kafe, trene sammen eller treffes bare 
for å prate. Kanskje dere har noen felles interesser?
Vi kan dessverre ikke love at vi til enhver tid har 
nok besøksvenner, men vi vil stadig jobbe for å re-
kruttere flere.  

Diakon Beate Schmidt kan kontaktes på telefon 
32989285 dagtid, eller schmidt@drammen.kirken.no
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Menighetenes sommertur
Den Norske kirkes menigheter i Drammen hadde 
felles dagstur til Borre kirke og Verdens Ende. 
Med 2 fulle busser reiste vi av gårde i flott som-
mervær, og med en sprudlende gjeng deltakere. Vi 
fikk omvisning i Borre kirke og spiste medbrakt 
lunch og kringle fra Sørvangen ute i det fine været, 
før vi satte kursen mot Verdens Ende med utstil-
ling og middag. 

Takk til alle som ble med og gjorde denne turen så flott!!

Borre kirke.

Alle deltakerne.

Verdens Ende.

Sorg og Omsorg 
Drammen og omegn

Har du mistet en du er glad i?

Sorg og omsorg Drammen og omegn er en frittstående 
organisasjon, 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 velkom-
men 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
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Medarbeidere i menighetene
 I Konnerud og Skoger menighe-
ter er det et mangfold av aktivi-
teter og fellesskap, med mange 
frivillige i sving. Noen ofte, an-
dre en gang i blant. Noen jobber 
alene, andre i fellesskap. Noen 
går med menighetsbladet, noen 
er leder på konfirmantleir, noen 
sitter i menighetsråd, noen ber 
for menigheten. Noen leder 
søndagsskole, noen bidrar på 
formiddagstreff. Noen strikker 
og syr og andre er kirkevert, for 
å nevne noe….

Til sammen utgjør disse medar-
beiderne utrolig mange årsverk, 
et stort fellesskap – en mangfol-
dig og levende menighet.

Vi ønsker at menigheten skal 
være et fellesskap man kan 
kjenne tilhørighet til. Et felles-
skap hvor man blir ønsket vel-
kommen og blir sett på som en 
ressurs. Et sted man kan komme 
med ideer og være med på å 
bygge noe sammen. Hvor man 
kan utfordres, utrustes og lære 
nye ting. Hvor man kan oppleve 
at man betyr noe for andre og 
får oppleve mestring.
 

Vi tror at det finnes mange ide-
er, drømmer, og ukjente ildsjeler 
i menigheten. Vi ønsker å høre 
på disse drømmene. Mange av 
dem kan kanskje bli til virkelig-
het! Kanskje kan vi skape noe 
sammen, som vi ikke visste om 
før vi møttes.

Vår drøm er at menighetsfelles-
skapet skal være et fellesskap 
som engasjerer. Som gjør at vi 
får lyst til å bidra med noe, og 
at det føles givende. Frivillighet 
er ikke noe vi gjør for å hjelpe 

de ansatte, eller for å hjelpe kir-
ken. Det er en naturlig del av å 
tilhøre en menighet, og vi tror at 
alle kan bidra med noe.
 
Bærer du på noen drømmer el-
ler ideer, eller ønsker å være 
med som frivillig i noe av det 
som allerede skjer? 

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

Åpent kapell med kirkeskyss
Hver torsdag fra 11. mai har bussen merket «Kirkeskyss» plukket opp besøkende på Fjell, Konnerud 
og flere steder i Skoger. Turen har gått innom Hageland Skoger før turens mål på kirkegården i Sko-
ger. I kapellet har frivillige kafeverter stått klare med vafler og kaffe. Kapellet har vært godt besøkt 
gjennom hele sommeren, vafler er spist og vi har sunget og lest. 

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

Søndag 27. august hadde vi vandregudstjeneste til Drammens geografiske midtpunkt.
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Mottok forbønn for tjeneste 
i Sjømannsmisjonen
Når dette leses er Cato Thunes i full jobb som sjømannsprest  off-
shore  i Nordsjøen. Det var søndag 30. april han mottok forbønn for 
denne tjenesten under gudstjenesten i Konnerud kirke.  Cato har 
bodd i en årrekke på Konnerud med sin familie. De siste årene har 
han jobbet som prost i Varanger prosti  i Finnmark med base i Vadsø. 

Sjømannsprest Cato Thunes.

Ved forbønnshandlingen deltok Dennis Larsen som representant for Sjø-
mannsmisjonen. Astrid Boman er medlem av Sjømannsmisjonens region-
styre i Tunsberg. Forretende prest var Kari Robinson.

Nå var imidlertid tiden kommet 
for å trekke sørover igjen. Fami-
lien har bygd nytt hus på Hal-
lermoen Vest, og derfra blir det 
å pendle  ut i Nordsjøen. Cato 
har et spesielt ansvar for platt-
formene Gullfaks A,B og C, Ves-
lefrikk, Norne, Heimdal, Aasta 
Hansteen og Skarv.  

Vi ønsker Cato til lykke til, og 
Guds velsignelse i tjenesten.

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.

Gi gjerne

en gave

til menighetene

Konnerud 114655

Skoger 84108
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Frivillige malte Konnerud gamle kirke
Det er virkelig forbilledlig det en dugnadsgjeng har 
fått gjort på Konnerud. Konnerud gamle kirke trengte 
virkelig en nedvask og et strøk med maling. Det har 
en gjeng pensjonerte Konnerud-karer gjort noe med. 
Ragnar Kollerud, Erik Grinderud, Olav Kollerud, Ar-
vid Strand og Halvor Hodt har malt kirken på dug-
nad i sommer. Med på laget har de også hatt Vivi Kol-
lerud som har stått for mat og drikke hver dag.  Det er 
ikke så rent lite maling som skal til for å male ei kirke. 
Over hundre liter har gått med.  Bare til servicebyg-
get bak kirken gikk det med 22 liter hvitmaling. På 
under en  måned  har de malt kirken utstyrt med pen-
sel og lift. Sist kirka ble malt ble det brukt en maling 
som var av eldre type, noe som fremkalte angrep av 
svartsopp etter kort tid. Denne gangen er det imidler-
tid brukt moderne maling. Derfor forventes det at den 
vil vare  lenge. Her er vi døpt, konfirmert og gift sier 
den flittige gjengen. Det skaper tilhørighet til kirken. 
Formannen i  Drammen kirkelige fellesråd, Dagfinn 
Hodt er svært takknemlig for den jobben som her er 
gjort. Med denne jobben har dugnadsgjengen sparte 
Kirkelig fellesråd for et sekssifret beløp. Og forman-
nen i Konnerud menighetsråd, Trond Martens sier i 
en uttalelse: Menighetsrådet har lenge vært kjent med 
at det gamle kirkebygget vårt har hatt behov for over-
flatebehandling. Vi er svært takknemlige til de som 

stilte opp med sin frivillighet til denne oppgaven! Det 
er nå hyggelig og godt å se på bygningen igjen. Den 
fremstår nå slik den bør være. Godt også å kjenne på 
at det er innbyggere på Konnerud som setter pris på 
kirka vår.
Så takk igjen!

Her er dugnadsgjengen samla til kaffipause. Fra v. Rag-
nar Kollerud, Vivi Kollerud,(som sto for mat og drikke)  
Erik Grinderud, Olav Kollerud og Arvid Strand. Halv-
or Hodt var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Når så vi deg sulten?
Kvinnelunsj lørdag 4. november kl. 12.00

i Konnerud kirke, Gramsborgveien 3

Tema: «Når så vi deg sulten og tørst, fremmed og naken, syk og i fengsel? - Jesu ord som utfordring til 
oss»».

Foredrag ved tidligere fengselsprest Anne Berger Jørgensen. 
Sang og musikk ved Marte Strømmen og Galina Trintsoukova. 

God servering. Pris kr 150.
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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 220,-
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 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

1968

Buskerud

Kollen
BEGRAVELSESBYRÅ

Konnerudsenteret

24t. 32 83 38 20

www.buskerudbegravelse.no

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
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Mari Bjertnes Vestskog   
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Max Leonard Piamonte Tollefsen   
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Patrick Pahr Haare   
Sondre Lidsheim   
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Vigde
Elisabeth Grønseth Vårheim og 
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Tina Lien og Jørgen Nygård
Veline Teie Hansen og 
Fredrik Moen
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Alexander Marchand Oskarsson
Maria Veltze McMahon og 
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Døde
Liv Turid Presberg
Arnt Juven
Per Nordkap Hajum
Egil Eskerud
Ruth Kløvstad
Egil Ødegård
Åse Søndenå
Anne Marie Jonson
Frank Møller-Nilsen
Magnhild Marie Kjenner
Unni Carlsen
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Svein Arild Johansen
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Skoger

Døpte
Nikolai Sandøy Brataas   
Jenny Evensen Anyz   
Elias Wammen   
Eirik Wilthil Leknes   
Athena Rontèn Kolberg   
Lotte Hoven Utengen   
Nils Røed Hageland   
Jørgen Lien Skaug   
Knut Olav Nordanger   

Vigde
Heidi Thorsvik og 
Lars Erik Krangnes
Victoria Joy Fernandez og 
Isak Utgaard Strand
Oda Steen Sofienlund og 
Are Nærland
Hanna Renee Olsen Aanesen og 
Ole Anders Unelsrød
Heidi Jakobsen og Anders Brauer
 
Døde
Kari Agathe Karlsen
Annie Unelsrød
Odd-Arne Schyttelvik
Trond Eivind Sagbakken
Gunnar Gjellebæk

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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I neste nummer kan du lese om årets
konfirmantleire

Ungdommer i menigheten:

Konfirmanter i Skoger gamle kirke
Søndag 10. september ble de 12 Skogerkonfirmantene presentert for menigheten, under gudstjenesten i Skoger 
gamle kirke. Det er 132 år siden Skoger (nye) kirke ble tatt i bruk som menighetens hovedkirke. Kanskje er det 
like mange år siden menighetens konfirmanter har blitt presentert i gammelkirken. I tillegg til at konfirmantene 
ble presentert, var det også 3 små gutter som ble døpt.

Skoger gamle kirke kan ikke varmes opp, og brukes derfor kun om sommeren.

 
 

Velkommen til klubbkvelder fredager kl. 19.00 – 23.00 
Inngang kr. 20,- / Medlemskort kr. 100,- pr. semester 
Kirkens konfirmanter kommer inn GRATIS 5 ganger 

Det blir servert MAT hver gang! 
 

Sted: Konnerud kirke, underetasjen 
Kiosk med salg av brus og kioskvarer. Spill, bl.a. biljard og Play Station. Diskotek 

Kommer’U? er et tilbud for alle i 8.-10. klasse som bor i Konnerud eller Skoger 
Hver fredag fra høstferien til 15. desember!!!  

Konfirmantene i Skoger gamle kirke.


