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Besøksadresse: Gramsborgv. 3, inngang i kjelleretasjen på nordenden.
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMEN – 
https://kirken.no/konnerud-menighet • E-post: post.drammen@kirken.no

For henvendelser i forbindelse med dåp, bryllup, dødsfall, attester m.m. 
ring sentralbord: 32 98 91 00 mandag-fredag kl. 08.30–15.

Ansatte i prestegjeldet
Sokneprest, Konnerud  Trond Sandhaug
Fungerende sokneprest i Konnerud Ole Morten Weydahl 32 98 92 87 ow386@kirken.no 
Sogneprest, Skoger Margrete S. Johansen 32 98 92 82 mj296@kirken.no 
Organist, Konnerud Victor Riakhin  32 98 92 83  vr862@kirken.no
Diakon  Beate Schmidt 32 98 92 85  bs798@kirken.no
Kateket Karin Vaskinn 32 98 92 88 kv298@kirken.no
Menighetspedagog Nina Fergestad 32 98 92 89 nf649@kirken.no
Trosopplærer Christine Krüger 32 98 92 03 ck255@kirken.no
Kirketjener Konnerud  Ivar Vik 916 36 134 iv369@kirken.no
Menighetens barnehage, Amicus  Tonje K. Hansen 32 98 91 70 th347@kirken.no

Konnerud menighetsråd, leder Helene Vian Bjerkestrand
Skoger menighetsråd, leder Jakob Vik

KONNERUD OG SKOGER MENIGHETER

Gudstjenestelisten finner du på side 8
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Forsidebilde: Skoger gamle kirke, 
foto: Karin Vaskinn

Bilde av Anita Skorgan, 
foto: Gracjan Damian Noworyta

Bilde av Madonna, foto: Åse E. Hope

Foto, der ikke annen fotograf er oppgitt: 
Karin Vaskinn

Velkommen til 
«Tanker og toner i tiden»

Tanker og toner i tiden

Konnerud kirke
Mandag 12. oktober kl.19:00

Mandag 9. november kl.19:00
Mandag 7. desember kl. 19:00

Konnerud menighets kantor Victor Riakhin og 
offshoreprest Cato Thunes, ønsker velkommen til 

«Tanker og toner i tiden».

I noen konsentrerte minutter kan du få lytte til vakker 
musikk og tanker i tiden. Alt vil holdes sammen av en 

enkel liturgi som du kan ta del i, eller bare hvile i!  

Velkommen!

ANTAZOA høsten 2020

Misjonsforeningen samles 
i kirkestuen i Konnerud kirke.

Onsdag 21. oktober kl. 19.00
Onsdag 11. november kl. 19.00
Mandag 14. desember kl. 19.00

Pga. av Coronasituasjonen må 
alle ta med egen mat og drikke.



Ord til ettertanke

Takknemlighet! 
«Hvis du ser tilbake på dagen din, med Guds milde 
blikk, hva vil du takke Gud for i dag?

Den kloke nonnen satt fremoverlent og ventet spent 
på svaret mitt. 

I dag er mitt svar: 

Jeg vil takke Gud for at det for 800 år siden var men-
nesker som valgte å bygge en kirke til ære for Gud. 
Og som deretter tok den i bruk og holdt den i hevd så 
den også i dag smykker Skogerlandskapet. 

Vi vil takke Gud for alle mennesker som gjennom år-
hundrene har kommet til kirken med sine liv, i glede 
og sorg. Kanskje de har funnet trøst i Calvarigruppen 
fra 1250 tallet – der Jesus henger på korset og med 
det tar på seg våre feil, og gir oss evighetens gave.  

Jeg er takknemlig for de to unge pilegrimsvandrerne 
vi fikk møte under dugnaden lørdag før jubileet – 
som ble inviterte inn i kirka, og vi fortalte om Olavs-
kilden. De minner oss om vårt kall til å være en aktiv 
medspiller langs pilegrimsleden som går fra Vestfold 
til Nidaros. 
Vi er mange som er takknemlig for Skoger menighets-
råd som alltid står på, og som målrettet med Jakob 
Vik i spissen, tråkker opp en vei vi kan dra sammen 
om. Takk til alle hjelpende hender som har vært med 
og dratt lasset av frivillige og stab, og innleide aktø-
rer. Og ikke minst de som kom og lagde gudstjenes-
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ten med tv-overføring og kirkekaffen etterpå. Vi er 
takknemlig for et flott, lærerikt og artig historisk spel 
og god konsert på kvelden, og ikke minst er vi takk-
nemlige for alle som kom og feiret sammen med oss.  

Vi vil takke Gud for alle nåværende og kommende 
generasjoner som kan bruke gamlekirkene og ny-
ekirkene i Skoger og Konnerud til gudstjenester med 
dåp, gravferd og bryllupsfest. 

Det ville vært mitt svar til nonnen i dag. 

Og hun ville sagt: Husk å se med Guds milde blikk 
på dagen din, der du kan se spor av Gud og takke. 

Hilsen sokneprest i Skoger/Fengselsprest i Drammen, 
Margrete S Johansen 

Sommerleiren for konfirmanter ble i år endret til bo-hjemme-leiren Camp Corona. 30 konfirmanter 
møttes i Konnerud kirke mandag til torsdag, uken før skolestart. I tillegg til ansatte var også noen 
unge ledere med. Flere voksne frivillige sørget for et godt måltid i løpet av dagene. Temaene for 
dagene var «Kirken om psykisk helse», «Kirken om seksualitet», Kirken om tilgivelse» og Kirken 
om verden», et opplegg utviklet av KFUK/KFUM. Når vi ikke hadde anledning til å reise på leir var 
dette et fint alternativ. Det ble dager med lek og alvor, undervisning og underholdning, sangglede – 
og god mat i hyggelig selskap.

Camp Corona
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Kirken den er et gammelt hus
Søndag 30. august var det storstilt feiring av 
Skoger gamle kirke – Drammens eldste bygg. 
Kirken på Hanevollen har stått der, gjennom 
pandemier og kriger, i 800 år. 

Tekst: Karin Vaskinn

Tusenvis av mennesker har kommet til kirken for 
å gå på gudstjenester, feiret dåp, konfirmasjon og 
bryllup, og for å ta avskjed med sine kjære. I 1814 
var kirken valgkirke – det første nasjonale valget 
i Norge. 

Skoger menighetsråd har stått på - i mange år. De 
har søkt om penger fra ulike fond for at kirkebyg-
get kunne skinne til jubileet. Altertavlen har blitt 
restaurert, yttervegger er nykalket og kirketårnet 
er restaurert. For første gang på mange år kunne 
kirkeklokken fra 1300-tallet kime utover bygda. 

Dagene før jubileet har en stor dugnadsgjeng stått 
på. Mange dugnadstimer har gått med til å bygge 

Biskop, ordfører og fylkesordfører i Viken.

benker på kirkebakken, og det ble satt opp et stort 
telt utenfor kirken.

Festgudstjenesten hadde kun plass til 40 inviterte 
gjester inne i kirken, og utenfor kirken ble gudstje-
nesten vist på storskjerm for alle andre som deltok 
på gudstjenesten. Biskop Jan Otto Myrseth, prost 
Kjell Ivar Berger og sokneprest Margrete Schmidt 
Johansen forrettet gudstjenesten sammen med an-
dre fra stab og menighetsråd. 

Fra galleriet hørtes det gamle orgelet – det nest 
eldste orgelet som fortsatt er i bruk i Norge. Or-

Tidslinje
1220: Skoger gamle kirke: Byggeåret er an-

tatt å være mellom 1200 og 1220, og 
kirken er dermed Drammens eldste 
bygg.

 På samme tid: Djengis Khanmongolsk 
høvding (Khan), hersker og erobrer av 
Mongolriket, det største sammenheng-
ende imperiet i verdenshistorien, fram til 
sin død 25. august 1227.

Skoger kirke 800 år – jubileumsfeiring søndag 30. august

1349:  Norge ble rammet av Svartedauen - en 
av de største katastrofene i Norge og 
Europa, som tok livet av ca. en tredjedel 
av Europas befolkning. Da var Skoger 
gamle kirke nesten 130 år, og menighe-
ten ble hardt rammet.

1380-1814: Norge og Danmark i union.
1536-1537: Reformasjonen blir innført i Norge.



5

ganist Victor Riakhin spilte orgel sammen med 
dyktige musikere; sang av Ingeborg Soot, Julie 
Davidsen på fløyte og Magnus Oseth på trompet. 

«Kirken den er et gammelt hus» var første salme, 
og det kunne knapt vært valgt noen mer passende 
salme til en jubileumsgudstjeneste. Biskopen pre-
ket om å ta vare på sine talenter. Han minnet oss 
om at kirkebygget – Skoger gamle kirke – synlig-
gjør Jesus i bygda, og det roper ut noe om Guds 
hellighet. Han minnet oss om at Gud var tilstede 
i Jesus – i hver celle – fra unnfangelsen i Maria.

Som inngangsmusikk spilte Victor Riakhin «Gud 
signe Noregs land», som er komponert av Dram-
menseren Johan Halvorsen. Som Postludium spil-
te han «Bruremarsj fra Valsøyfjord/Aure» etter et 
arrangement av Henning Sommerro.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i teltet uten-
for kirken og på kirkebakken. Jon Anders Hindha-
mar var «toastmaster» og ordfører, fylkesordfører, 
biskop og andre kom med hilsener. 

Ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg, inn-
ledet sin tale med å minne om at det i 1220 – det 

1748: Natten til 21.juli 1748 ble kirken truf-
fet av lynet. Takket være hardt regnvær 
tok det ikke fyr i kirken. Taket ovenfor 
midtskipet ble ødelagt, og det måtte 
bygges nytt. Greven som eide kirken 
manglet penger og ba kongen i Køben-
havn om støtte.

1814: Norge får egen grunnlov. Kirken var 
valgkirke. Union med Sverige fra 4. nov.

1825: Skoger kirke får sitt første (og eneste) 
orgel.

1905: Norge går ut av unionen med Sveri-
ge. Håkon 7. blir konge.

1918-1919: Norge ble rammet av Spanskesyken, 
som tok livet av rundt 14000 nord-
menn, og de fleste av dem var unge 
voksne.

1914-1918: Første verdenskrig. Over 800 norske 
skip går tapt under den tyske ubåtkri-
gen. 2000 norske sjøfolk mistet livet.

1940-45: Andre verdenskrig. Okkupasjons-
 tiden 

året Skoger kirke ble tatt i bruk - var året da Frans 
av Assisi pensjonerte seg, og hærføreren Djengis 
Kahn underla seg store deler av Sentral-Asia og 
Snorre Sturlasson begynte å skrive Kongesagaen. 
I Norge var det borgerkrig. Dette ga jubileumsfei-
ringen et historisk sus – og det suset fortsatte da 
Konnerud og Skoger historielags Dramatiske sel-
skap framførte tre tablåer, og ga publikum glimt 
inn i historien; fra før kirken ble bygget på slutten 
av 1100-tallet, lynnedslaget i 1748 og orgelbyggin-
gen i 1825.
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Jubileumskonserten

Skoger kirke 800 år – jubileumsfeiring søndag 30. august

Søndag kveld var det konsert utenfor gammel-
kirken. Det var sang av Ingeborg Soot og Susan-
ne Akerø-Kleven, Frøydis Grorud spilte fløyte 
og saxofon, og Trond Akerø-Kleven spilte el-
piano.

Tekst: Karin Vaskinn

Mørke skyer lå over Skogerbygda i minuttene før 
konserten, og det ble et øsende regnvær. Men da 
konserten startet brøt solen gjennom, og barn fra 
Skoger sang Skogersangen – en hyllest til bygda. 
Teksten er skrevet av Skogerbøringen Inger Hyll-
seth, en sang mange kjenner. Melodien er laget 
av Benny Borg. Frøydis Grorud fortsatte med en 
fløytesolo, før Ingeborg Soot sang «Kirken den er 
et gammelt hus» - utenfor kirken som er Dram-
mens desidert eldste bygg.

Konserten ble en fin blanding av sang og instru-
mental. Filippa (11 år) kom på scenen, og sammen 
med moren Susanne Akerø Kleven sang de «Har 
du fyr». Frøydis Grorud ble inspirert av skogen i 
Skoger, og de høye trærne som omkranset scenen, 
og fremførte en fornorsket versjon av Beatleslåten 
«Norwegian wood» på fløyte sammen med Trond 
Akerø Kleven på el-piano.

Første del av konserten ble avsluttet med mu-
sikkstykket de fleste kjenner som «Gabriels obo» 
- men denne kvelden ble vokalversjonen fremført. 
Ingeborg Soot og Susanne Akerø-Kleven sang den 
vakre teksten «Wispers in a dream», Frøydis Gro-

rud spilte saxofon og Trond Akerø-Kleven spilte 
på tangenter.

I pausen var det mulig å kjøpe litt å spise og drik-
ke inne i teltet utenfor kirken. Siste avdeling star-
tet med at kirkeklokken fra 1300-tallet begynte å 
ringe, for å varsle at pausen var over, og at kon-
serten med Anita Skorgan kunne starte.

Anita Skorgan kom på scenen sammen med musi-
kerne Willy Rydningen på tangenter og Olav Tor-
get på gitar. Repertoaret var variert; sanger med 
tekster av Alf Prøysen, Hans Børli, Ole Paus m.fl. 
En av sangene var laget av Hilde Heltberg – ei 
god venninne av Anita Skorgen, som døde så alt-
for tidlig. Gjennom sangen fikk vi en liten påmin-
nelse om at det finnes lysglimt, også når livet er 
vanskelig: «Ingen teller stjerner før det går mot 
natt».

Mange forbinder Anita Skorgan med Melodi 
Grand Prix, hvor hun deltok en rekke ganger både 
som tekstforfatter og sanger. Det var derfor ikke 
uventet at hun sang «Oliver», sangen hun repre-
senterte Norge med i finalen i Israel i 1979.

Mot slutten av konserten sang hun flere sanger 
av Jahn Teigen, og det ble noen rørende øyeblikk. 
Spesielt da hun sang «Min første kjærlighet, gjor-
de mer for meg, enn du noen gang kan forestille 
deg. Min største kjærlighet, ga jeg bort til deg. 
Det fantes bare en av dem i meg». Publikum sang 
med. Helt til slutt, etter stående applaus, kom ek-
stranummeret: «Adjø». 

Jubileumskonserten ble en lun, rørende og nær 
konsert, og selv om publikum satt spredt, opplev-
des den likevel intim.

Anita Skorgan. Foto: Gracjan Damian Noworyta.
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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.

Skoger gamle kirkes historie

Tekst: Utdrag av en tekst som er 
skrevet av Sverre Hornkjøl

Nyere datering tyder på at Sko-
ger kirke var ferdig i 1220, og 
den er i likhet med Nidarosdo-
men bygd over en vannkilde.

I 1620-årene, ble det utført en 
grundig restaurering. Altertav-
len, prekestolen og galleriene 
kom til på den tiden.  Den gamle 
taktekkingen av tre ble erstattet 
med hollandsk glasert takstein i 
1652.

Natten til 21.juli 1748 ble kir-
ken truffet av lynet. Takket være 
hardt regnvær tok det ikke fyr i 
kirken. Taket ovenfor midtskipet 
ble ødelagt, og det måtte bygges 
nytt. Kirkeklokken fra det tret-
tende århundre overlevde og ble 
supplert i 1754 med en ny klokke 
med dypere lyd. 

Kongen ervervet kirkene under 
reformasjonen i 1537. På grunn 
av stor gjeld etter den store nor-
diske krig 1700 – 1720 solgte han 
kirkene i 1723. Den lokale greven 
kjøpte kirken, men i 1754 solgte 
han kirken til sognets bønder. 

I 1820- årene gikk kirken igjen-
nom en stor overhaling. Vindu-
ene ble gjort større og sidealtrene 
inne i kirken ble fjernet. Våpen-
huset ved hovedinngangen ble 
også reist på det tidspunktet. 
Klokketårnet ble rekonstruert 
i 1829 som en del av overhalin-
gen. Kirken ble tatt ut av regulær 
bruk i 1886. Men den har blitt 
holdt som reservekirke og blir 
brukt ved spesielle begivenheter. 

Mesteparten av interiøret stam-
mer fra overhalingen i 1620- åre-
ne. Galleriene med ornamentene 
og frontmaleriene. Altertavlen 
med Guds øye som ser hele ver-
den og heraldikk og ornamenter 
og den tidlige prekestolen er da-
tert 1631. 

Galleriene fra 1624 ble utvidet i 
1652 og 1753. Maleriene ble dek-
ket av grå maling som i sin tur 
ble fjernet i 1926. Prekestolen 
fra 1631 ble fjernet og ødelagt i 
1829, trolig fordi hjørnefigurene 
viste for lettkledde kvinner som 
engler. Men inskripsjonen ble 
beholdt og funnet igjen i 1999 på 
kirkens loft. 

Døpefonten er en furukubbe, an-
tagelig fra middelalderen. Skik-
ken med dåp ved fullstendig 
nedsenking ble oppgitt på grunn 
av klimaet, og den mer tradisjo-
nelle dåpen med å øse vannet ble 
antatt. Maleriene er fra det 17. 
århundre, senere dekket av grå 
maling som i sin tur ble fjernet i 
1972. Fatet var laget av tinn, og 
begge fat lekker på grunn av ska-
der. Et nytt sølvfat ble gitt som 
gave i 1739. Dette er i bruk i den 
nye Skoger kirke i dag.

Korsfestelsesgruppen (også kalt 
Kalvariegruppen) på frontveg-
gen er den mest dyrebare av alle 
kunstskattene vi har i denne kir-
ken. Gruppen er nesten så gam-
mel som kirken selv. 

Figurene ble fjernet da gruppen 
ble tatt fra hverandre og figurene 

av Maria og Johannes lagt bort 
til lagring på loftet over koret. 
Dette kan ha skjedd så tidlig som 
i 1620-årene, men korset ble se-
nere kuttet av for passe til korbu-
en som ble utvidet i 1820-årene. I 
1909 ble Maria og Johannes gjen-
funnet på loftet, og hele gruppen 
ble restaurert. Korset ble gjort 
fullstendig igjen ved Riksanti-
kvarens restaureringsatelier. 

Lysestakene er begge svært 
gamle. Staken i koret har ukjent 
alder. Staken i midtskipet er fra 
mai 1692 og kjedet fra 1693, som 
man kan se av inskripsjonen. 
Krusifikset over sakristidøra er 
fra 1713 og ble gitt av en enke fra 
byen med mottoet «til kirkens 
skjønnhet og Guds ære.»

Orgelet ble installert i 1825. Det 
er for tiden det nest eldste kirke-
orgel i bruk i Norge. Benkene ble 
hentet fra den gamle stavkirken 
i Hillestad, som ble revet, og de 
ble installert da kirken ble satt i 
stand etter tordenværet i 1748. På 
enden av hver benk står navnet 
på gården som bekostet benken 
skrevet. Størrelsen på beløpet av-
gjorde plasseringen i rekken.
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Mandag
Konnerud kirkes formiddagstreff
Underholdning, andakt, allsang, 
bevertning og utlodning.
Høstens treff: 21. sept., 19. okt., 16. 
nov. og 7. des.

Turgruppe kl. 11.00
Mandagsdilten. Oppmøte ved 
Konnerud kirke. Ikke tur når det er for-
middagstreff.

Åpen kirke/utekirke
Konnerud kirke kl. 12-13.
(Ikke i skolens ferier).

Tirsdag
Babysang i Konnerud kirke
kl. 11.00-12.30
Facebook ‘Babysang i Konnerud kirke’.

Etter skoletid i Konnerud kirke
Pause i høst.

Chorisma
Blandet kor for voksne har øvelse i
Konnerud kirke tirsdager kl. 19.00-21.30
Kontaktperson: Knut Johansen.

Onsdag
Turgruppe kl. 11.00: 
Den Glade Vandrer. Oppmøte ved 
Konnerud kirke. Ta med mat og drikke.

Skoger eldretreff, Sanitetshuset 
i Skoger
Musikk, allsang, bevertning og utlodning.
Høstens treff: 28. okt., 25. nov. 
og  16. des.

Åpen kirke/utekirke
Konnerud kirke kl. 18-19.
(Ikke i skolens ferier).

Konnerud
27.09 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Besøk av misjo-

nær i Thailand, Jeed Skjerpe som vil snakke om vårt 
misjonsprosjekt. M. S. Johansen og V. Riakhin 

04.10 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. T. Sandhaug og 
V. Riakhin 

11.10 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Trylling og tro. Ruben 
Gazki

11.10 kl 17:00 Fokus-gudstjeneste. Tema: Nåde – Tilgitt. Natt-
verd. Dåp. N. Fergestad, B. Schmidt, O. M. Weydahl og 
T. Martens. Cato Thunes taler. Kveldsmat.

18.10 kl 10:30 og 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. 
 Lukket arrangement. Kun for inviterte.
24.10 kl 10:00, 12:00 og 14:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. 
 Lukket arrangement. Kun for inviterte.
25.10 kl 10:30 og kl 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. 
 Lukket arrangement. Kun for inviterte.
01.11 Konnerud gamle kirke kl 17:00 Allehelgensdag 
 Gudstjeneste. O. M. Weydahl, B. Schmidt og 
 V. Riakhin 
08.11 kl 17:00 Fokus-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. N. Ferge-

stad, B. Schmidt og T. Martens. Tale v/David Hasseløy. 
Kveldsmat.

15.11 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. O. M. Weydahl og 
 V. Riakhin. Gøy med musikk deltar.
22.11 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. T. Sandhaug og 

V. Riakhin 
29.11 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. O. M. 

Weydahl og V. Riakhin 
06.12 kl 17:00 Fokus-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. N. Ferge-

stad, B Schmidt, O. M. Weydahl og T. Martens 
13.12 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. … og V. Riakhin. 

Lysmesse?

Gudstjenester i Konnerud og Skoger
Skoger
11.10 kl 11:00 Familiegudstjeneste med høsttakkefest. Natt-

verd. Dåp. M. S. Johansen og C. Krüger.  4-åringer, 
6-åringer og barnehagebarn er spesielt invitert.

17.10 kl 11:00 og 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. 
 Lukket arrangement. Kun for inviterte.
01.11 kl 19:00 Allehelgensdag. Gudstjeneste. Nattverd. 
 B. Schmidt, M. S. Johansen, K. S. Johansen. 
 Chorisma synger
08.11 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. 
 M. S. Johansen og Lys våken barna deltar.
29.11 kl 18:00 Lysmesse. Nattverd. Dåp. M. S. Johansen, 
 K. Vaskinn og konfirmanter
06.12 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. M. S. Johansen.
 Rom for mange dåp.

NB! Velkommen til å ta kontakt med hht tid for dåp dersom all 
dåpspåmelding i skoger er booket på nettet. 

MVH sokneprest Margrethe S. Johansen
Tlf. 41 25 34 50

Dette er gudstjenester som er én gang i måneden, med lov-
sang, bønnevandring, intervju i sofaen og enklere liturgi. 
Eget barnebord for tegning, og oppgaver eller film i kirke-
stua. Varmt kveldsmåltid til alle som ønsker i kirkestua etter 
gudstjenesten.

Velkommen til fellesskap!

Fokus-gudstjenester

Arrangementer går som planlagt, dersom det ikke blir nye restriksjoner,
som følge av Coronarestriksjonene.
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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.
Her er det kafebord og stoler som fyl-
les opp av hyggelige mennesker hver 
torsdag formiddag.
Kirketorget er åpent fra 11-13 ut nov. 
Vel møtt!

Familiedag i Konnerud kirke 
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. 17.00-18.15

Fredag
Åpen kirke/utekirke
Konnerud kirke kl. 12-13.
(Ikke i skolens ferier).

Kommer’U ungdomsklubb  
Følg oss på Facebook ‘Kommer’U?’

Kirkeskyss 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.

i Konnerud og Skoger menigheter

Ønsker du besøk eller kjenner du noen som gjør det?
Har du lyst å bli besøksvenn?

Ta kontakt med diakon Beate Schmidt 32989285, 
bs798@kirken.no

Besøkstjeneste

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

Trosopplæring for barn 

Lørdag 10/10: Trylling og tro for 10 åringer i 
Konnerud Kirke

 Familietrylleshow i Konnerud 
 Kirke
Søndag 11/10: Familiegudstjeneste med trylling 

i Konnerud Kirke
 Familiegudstjeneste med 
 utdeling av 4 og 6 årsbok i Skoger 

Kirke
Mandag 12/10:  4 og 6 årssamling i Skoger kirke 

med middag 
Lørdag 7/11:  Kirkerotteteater i Bragernes kirke
 Lysvåken for 11/12 åringer 
 i Skoger Kirke
Søndag 8/11: Familiegudstjeneste i Skoger 
 kirke
Lørdag 14/11: Samling for 4 åringer i Konnerud 

kirke
Søndag 15/11: Familiegudstjeneste med 
 utdeling av 4 års bok og 
 deltagelse av GMM
Lørdag 28/11: Lysvåken for 11/12 åringer 
 i Konnerud Kirke
Søndag 29/11: Familiegudstjeneste i Konnerud 
 kirke 

Gave til menighetsbladet
Konnerud 114655

Skoger 84108
Mrk. innbetalingen
«Menighetsbladet»
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Konfirmanter - høsten 2020

Konfirmasjonene skulle egentlig vært på våren, men pga smittehensyn ble konfirmasjonene over 
hele landet utsatt til høsten. Det vil være begrensede plasser i konfirmasjonene, og konfirmantfami-
liene får tildelt plasser. Kun for inviterte gjester.

Skoger; Lørdag 17. oktober kl. 11.00 og 13.00

Konnerud; Søndag 18. oktober kl. 10.30 og 13.00
Lørdag 24. oktober kl. 10.00, 12.00 og 14.00
Søndag 25. oktober kl. 10.30 og 13.00

Konfirmasjoner i 2020

Konnerud kirke 
18.10.2020 10:30
Bjørnstad, Daniel 
Bogen, Emilie Lie
Fredriksen, Emma 
Gaarder Larsen, Rebekka 
Guldbakke, Oliver Andre 
Hoff Halvorsen, Henriette 
Høvås, Hanna Marie 
Kollerud, Maria Schau
Molin, Silje Løvås
Slevikmoen, Emma 
Slyngstad Hansen, Alina 
Slyngstad Hansen, Leander 
Stustad, Mari Elise

Konnerud kirke 
18.10.2020 13:00
Bergstrand, Felix Joakim
Dahlby, Anell Marie Magnusdat-
ter Holstad
Gabrielsen, Nora 
Nilssen, Simen 
Næss, Ludvig Sandviken
Plünnecke, Andreas Andersen
Sjøberg, Mina Elise 
Sletten, Cathrine Tamnes
Sørensen, Jonas 

Konnerud kirke 
24.10.2020 10:00
Arnesen, Malin 
Bjølseth, Emilie Trygg
Hansen, Maya Eide
Jenssen, Malin Lehne
Lidsheim, Mathias Thomasrud
Lindberg, Hedda 
Næss, Emilie 
Røren Johansen, Ida Christine 
Solberg, Rikard Berdiin
Wendt, Vemund Jeremias 

Konnerud kirke 
24.10.2020 12:00
Berntzen, Adrian Fotland
Hansen, Frida Emilie
Hansen, Erica Sabine Bogen
Herstad, Alexander Andersen
Høien, Ola 
Jahn, Aleksander Larsen
Jeppesen, Philip Nilsen
Johnsen, Casper Wikhaug
Narum, Kristine 
Petricko, Aleksander Kristiansen
Pettersen, Frida Sæther
Ruud, Julia 
Størseth, Silje 

Konnerud kirke 
24.10.2020 14:00
Dahlgren, Fredrik 
Dahlgren, Simon 
Ellingsen, Mattis Sebastian
Gulliksen, Leon 
Helsvig, Alexander Granum
Jarnang, Josefine 
Jenssen, Mia Sophie Hellenes
Johansen, Mathilde Lahaug
Langeland, Frida Kasbo
Mortensen, Per Christian
Røed, Malin Vogsted
Selmer, Lilja Johanne 

Konnerud kirke 
25.10.2020 10:30
Andersen, Sondre 
Bostrøm, Frida 
Engelkor, Tuva Hunshamar
Høy, Kristian Anker
Jensrud, Benjamin Amadeus 
Bekkelien
Jenssen, Helene Torvik
Kibsgård, Klara Marie 

Moengen, Petter Straand
Nordskog, Andreas 
Solsrud, Hanna Hoftun
Steenberg, Nora Nilsen
Steenberg, Markus Nilsen
Strand, Syver Aasen
Warloff, Ole 

Konnerud kirke 
25.10.2020 13:00
Andorsen, Kristian Bruklis
Botilsrud, Thomas Lysaker
Braastad, Bertine Alida Langås
Christensen, Petter Hægstad
Dale, Marius Løkkeberg
Eikbråten, Alexander 
Engen, Sondre Christofer
Guttormsen, Sander Thomle
Kildebo, Sebastian Santiago 
Krogh, Sarah 
Nyhus, Celina Jutkuhn
Ringkjøb, Alvilde Liuhagen
Stordal, Leo Rafael

Skoger kirke 17.10.2020 11:00
Jensen, Sandra 
Michelsen, Yvonne 
Norsted, Mats Evin
Paulsen, Ariell 
Stordalen, Katrine
Sandholm, Ida Cecilie 
Teien, Tyra Louise 

Skoger kirke 17.10.2020 13:00
Berg, Oda Eline Hagen
Czernecka, Julia Anna
Hauge, Iver Joakim 
Holtan, Henrik 
Nilsen, Andrea Noet
Rønningen, Mia Jorde
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Sportskapellet på Heia
Tekst: Inge Otterskred

Kapellet ble innviet 30. januar 1938 av biskop Ei-
vind Berggrav. Det ville vært et dristig prosjekt å gå 
i gang med i dag; det å skaffe penger til, og bygge 
en så stor bygning – en kirke inne i Drammen nord-
mark. Hvor dristig, og sikkert for mange overmo-
dig, det måtte være, å bare tenke tanken i «de harde 
trettiåra».

Men kapellet ble bygget, og sammen med Tverken-
kafeen er det et fint turmål i nordmarka, ca 3 km 
nord for parkeringsplassen ved Landfalltjern.

Kapellet driftes av et styre, som velges av eier-
menighetene: Bragernes, Åssiden, Fjell, Tangen, 
Strømsø, Strømsgodset, Konnerud, og Frogner me-
nighet i Lier. Jeg som skriver dette er Konnerud me-
nighets representant i styret.

Normalt er det ca 18 gudstjenester og sportsanda-
ket søndager kl 12.00, ved prester og legfolk, fra 
april til november. Det blir og brukt til vielser, dåp, 
og andre formål. Kapellet brukes også til utflukt 
med overnatting. Det innehar et bra utstyrt kjøk-
ken og peisestue. 

Det er kostnadsfritt for medlemmer av eiermenig-
hetene å leie kapellet.

Det er krevende å vedlikeholde en så stor og gam-
mel bygning. Med grunnlag i en tilstandsanalyse og 

anbefaling om nødvendig vedlikehold for å bevare 
bygningen, utarbeidet av et rådgivende firma, fikk 
kapellet en gave på kr 500.000,- fra Sparebanken 
Øst. Gaven gir oss en god start, til i første omgang å 
reparere lekkesjer fra klokketårnet. Den høyeste og 
mest utilgengelige bygningsdelen på kapellet. Det-
te arbeidet må/skal utføres av profesjonelle, men 
det er mye annet arbeide som egner seg godt for å 
utføres som dugnad. 

Ønsker du å vite mere om mulighetene for å leie 
kapellet kostnadsfritt, jobbe dugnad – være med i 
Sportskapellets venner, eller bidra i sportsandak-
tene?

Ta kontakt med undertegnede: 
inge.otterskred@ebnett.no Tlf. 482 30 064

Kjære leser av menighetsbladet

Vi håper du setter pris 
på bladet. Det koster 
en del både å lage og 
trykke menighetsbla-
det. Vi håper du vil 
gi en gave til menig-
hetsbladet – og på den 
måte støtte bladet øko-
nomisk. Vi er heldige 
som har mange frivil-
lige som bærer bladet 
rundt til postkassene 
på Konnerud og i Sko-
ger. Vi takker hjertelig 
for den gaven du gir.  

Hilsen redaksjonen
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På vei mot ukjent sted
Her følger siste episode av 
fortellingen om Maria, Jesu 
mor.

Tekst: Wenche Yamamoto 
Bondevik

I det samme banket det raskt 
på døren. Det var den hjelp-
somme fetteren. Han var gan-
ske oppskjørta og nærmest 
ropte at de måtte komme seg 
av gårde, og det på øyeblikket! 
«Jada», sa Maria, vi skal jo dra 
hjem til Nasaret i dag. Det er 
vel ikke så bråttom?»
«Nei dere må ikke finne på 
å dra mot Nasaret. Dere har 
vært her i Betlehem ganske 
lenge og det er ingen stor by. 
Alle vet hvem dere er.» «Men hvorfor?» spurte Ma-
ria. «Hva har skjedd?». 

«-  Det er Herodes. En av sønnene til en av slektnin-
gene våre er stallgutt på slottet og han overhørte at 
kongen skulle sende flere soldater til Betlehem for 
å oppspore dette guttebarnet som er født og visst-
nok skal være en frelserkonge. Han fikk være med 
en av de første gruppene med soldater hit til byen 
og kom rett hit for å advare dere. Herodes er ra-
sende fordi noen stjernetydere var innom slottet for 
å forhøre seg om denne nyfødte kongssønnen- og 
som han sendte i retning Betlehem, hadde lovet å 
komme innom Jerusalem på hjemveien for å fortel-
le hvor han kunne finne dette barnet. Nå har noen 
av kongens spioner funnet ut at de har tatt en helt 
annen vei tilbake og er ute av landet for lengst. 

Herodes er rasende og han er livredd for konkur-
ranse, og derfor vil han ha barnet drept! Dere må 
komme dere av gårde før resten av rytterne kom-
mer!». 

«Josef sier at vi skal dra til Egypt», gråt Maria. Josef 
fortalte fetteren kort om drømmen, og fetteren, som 
tror dypt og inderlig på Herren forstår og er enig i 
at det må være det tryggeste. 

Det er mange jøder som bor og jobber i Egypt og 
en dyktig håndverker som Josef vil helt sikkert fin-
ne arbeid der. «Men vi kan ikke dra et lite spebarn 
gjennom ørkenen», protesterer Maria mens tårene 
strømmer. «Det er klart dere kan ikke dra gjennom 
ørkenen», svarer fetteren. Der er det sand, vind, 
sterk sol om dagen, kulde om natten – og enkelte 
landeveisrøvere. «Nei, den tryggeste ruta er å dra 
med båt..». 

Foto: Åse E. Hope.

Båt?! Josef og Maria ser ut som 
to store spørsmålstegn. «Ja, nå 
må dere ikke tenke på sånne 
fiskebåter som plasker rundt 
oppe i Genesaretsjøen. Her 
er det snakk om store fiske-
fartøy eller lasteskuter. Dere 
må komme dere av gårde før 
grålysningen. Etter det opp-
styret som var her i går og det 
merkelige lysfenomenet på 
kveldshimmelen er det nok 
mange som vil begynne å lete 
etter spedbarnet her i nabola-
get. 

Vi drar til Gaza. Jeg blir med 
fordi jeg kan veien og kjenner 
en del folk der. Josef og jeg bæ-
rer det lille dere har av baga-

sje. Maria – du får sette deg på eselet. Pakk Jesus 
godt inn i så mange tepper som mulig og håp på at 
han ikke gråter. I verste fall får du forsøke å amme 
ham underveis. Det viktigste er at vi reiser så raskt 
og stille som mulig så ikke soldatene finner oss og 
dreper barnet deres». Maria ble litt sjenert ved tan-
ken på å amme på eselryggen, men protesterte ikke. 
Heldigvis var ikke Jesus våknet av all uroen rundt 
seg, han begynte kanskje å bli vant til det, stakkar. 

De hentet eselet inn i stallen så han ikke skulle våk-
ne av nattekulda. Selv om det gikk mot vår var det 
fremdeles iskaldt om natta –og dermed, forhåpent-
ligvis, veldig få mennesker ute. Plutselig kommer 
tanta inn og gir dem et stort knytte – «Dere kommer 
til å trenge mat på turen. Vi legger ved noen få pen-
gestykker, så kan dere kjøpe litt mer mat i Gaza». 

Den stillferdige onkelen kommer ut for å se dem 
vel av gårde – og lesser på Maria noen flere tepper 
– «Dere trenger tepper. Dere har jo ikke med dere 
madrasser og sengetøy». Onkelen og tanta blir stå-
ende i døråpningen og se det lille følget forlate Da-
vidslektens arnested. – klar for å villede eventuelle 
nysgjerrige til å lete i motsatt retning.

Maria, som bare for få timer siden gledet seg til å 
komme hjem til mamma, begynte nå på en reise i 
motsatt retning. For første gang i sitt liv skal hun 
snart få se det store, åpne og farlige havet. Havet 
som har sett så mange skip gå ned i plutselige stor-
mer. Havet som både har tatt så mange liv og brød-
fødd så mange mennesker med fisk og mat. Uvir-
kelig, skjønt og vakkert det ene øyeblikket. Vilt og 
frådende det neste. 
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PREP – Kommunikasjonskurs for par
Hvem tør påstå at kjærlighet og vennskap er lett? 
Hvem har ikke lurt på hvor det ble av den gode 
stemningen i huset? Kanskje har du kjent spesielt 
på det nå i dette rare året vi er inne i? For 7. år på 
rad skal det arrangeres PREP-kurs på Konnerud. 
Kurset har som mål å styrke og vedlikeholde re-
lasjonen, bedre samtalene og å gjøre parforholdet 
til et godt sted å være for begge parter. 

Det er helt normalt at et parforhold går i bølger. Et 
forhold står aldri stille.  Det er også slik at kjærlig-
het krever innsats. I hverdagens takt kan det være 
lett å overse parforholdets behov, eller oppleve det 
som vrient å komme inn i bedre mønstre for å beri-
ke forholdet.  På PREP-kurs vil en lære verktøy for 
å bedre kommunikasjonen.  Dette vil legge grunn-
lag for ny energi, økt nærhet og sunne parforhold. 
På et PREP – kommunikasjonskurs er det både hu-
mor og alvor. Det handler om kjærlighet, forvent-
ninger, glede, fortrolighet og vennskap, men aller 
mest om god kommunikasjon.

Allerede under kurset vil en trene på bruk av verk-
tøy og bli noe utfordret når det gjelder å kommuni-
sere med hverandre.  En blir guidet gjennom viktige 
tema, men egeninnsats og engasjement er avgjøren-
de for å få stort utbytte av kurset. Det enkelte par 
vil jobbe sammen, og deres privatliv skjermes for 
å skape et best mulig utgangpunkt for vekst. Kur-
set handler ikke om krisehåndtering, men du kan 
forvente at samtalen dere imellom har fått en ny 
energi i løpet av kurset. 

Påmeldingen har startet!

Meld dere på nå!
2-dagers kurs: Torsdag 15. oktober kl 18.00 – 
21.30 og lørdag 17. oktober kl 10.00 – 15.00

Påmelding: Send e-post til bs798@kirken.no 
eller ring 32 98 92 85
Frist for påmelding er 1. oktober.
Pris 1 200,- pr par. Inkl. kursmateriell og en-
kel servering begge dager. 
Sted: Konnerud Kirke.

Les mer på sammenomdet.no

Fakta
PREP Kommunikasjonskurs for par kommer 
opprinnelig fra USA. Det er Modum Bad som 
har sørget for en norsk versjon gjennom 30 år. 
PREP kurset videreutvikles kontinuerlig og 
bygges på forskning. PREP-kurset er livssyn-
såpent. Med det mener vi at det gir rom for 
enhver persons tro, og at vi ønsker deltakere 
velkommen uavhengig av livssyn og kultur.

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. 
Tilbudet er gratis. 
Vi har lang erfaring og vet at mange synes det er godt å 
komme sammen med andre i samme situasjon. 

Dette tiltaket er et samarbeid mellom Drammen sykehus-
Vestre Viken HF, Den norske kirke, Drammen kommune 
og Humanetisk forbund – Buskerud fylkeslag.

Det er fint om du benytter følgende mailadresse: 
sorgogomsorg.drammen@hotmail.no 
Mobiltelefonnummer er 912 43 210 

Det er bare å ta kontakt, så avtaler vi et møte!



14

onsdager

Inst. Ove E. Thoresen AS

Alt elektrisk installasjons-
arbeid utføres fagmessig!

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

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!

Gi gjerne en gave til menighetene
Konnerud 114655

Skoger 84108

Ønsker du å annonsere 
i menighetsbladet?

Kontakt Jan Olav Walding
tlf. 905 74 583

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

Bernåsbakken 36. 
Mail: firmapost@konnerudror.no

Tlf. 32 88 90 90

Ønsker du å annonsere
i menighetsbladet?

Kontakt Jan Olav Walding
tlf. 905 74 583
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Konnerud

Døpte
Håkon Dyve
Hermine Tjugum Sørensen
Johan Moum
Jenny Hennum
Kaja Pedersen Weierud
Ina Kvaale
Mateus Høiby
Leah Grahl Domino
Ellinor Larsen Skinnes
Mille Wittussen
Mikkel Løvås Hovland

Vielse
Ida Lyngbakken Indahl og 
Einar Alexander Hodt
Karoline Ramfjord og 
Thomas Andren
Susan Adan Romero og 
Trond Gudmundseth Johansen

Døde
Kjell Roar Nilsen
Kjell Thommessen
Leif Arne Skistad
Johannes Bu
Roy-Viktor Pribyl
Vidar Anton Lauritzen

NESTE
MENIGHETSBLAD

Nr 4 2020 
kommer i desember

Frist for levering av stoff:
25. oktober

Nr. 1 2021
 kommer i mars

Frist for levering av stoff:
25. januar

Sigbjørn Herlofsen
Torfinn Mile
Ane Marie Hansen
Hulda Liv Langbakk Skille
Sonja Johnsen
Jon Espen Evensen
Per Eivind Samuelsen
Erik Olav Johansen
Inger Johanne Thjømøe
Ellen Wang
Per Knut Larsen
Astrid Ytreberg

Skoger

Døpte
Torvi Kaline Larsen Skogheim
Sander Eugen Christiansson 
Munkhaugen

Vielse
Runi Sandvold og Viggo 
Torgersen
Sofie Viker Broen og Ivar Oskar 
Aulie

Døde
Liv Annfrid Røssaak

«Blomster i sorgen»
- Temakveld med musikk, samtale og kurs i kransbinding

Konnerud kirke onsdag 28. okt kl 18-20

I forbindelse med Allehelgensdag inviterer vi til en temakveld om det 
å miste noen.  Sorg og Omsorg Drammen og omegn deltar. Vi får lytte 
til vakker sang og musikk og det blir enkel bevertning. 

Sokneprest Margrete Schmidt Johansen har en appell. I tillegg er det 
kurs og kransbinding ved Kamille Blomster. 

Kvelden er åpen for alle og utgiftene dekkes av diakonien. Om du 
ønsker å kjøpe en ferdig krans fra Kamille blomster er det også mulig.
Påmelding innen 26.oktober til diakon Beate Schmidt: bs798@kirken.
no  eller til den menighet du tilhører. Skyss ved behov.

Susanne Akerø- Kleven. Sang Maia H. Tømmeraas. Sang Trond Martens. Piano
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Kirken den er et gammelt hus
Kirken den er et gammelt hus, 
står om enn tårnene faller;
tårnene mange sank i grus, 
klokker enn kimer og kaller,
kaller på gammel og på ung,
mest dog på sjelen trett og tung, 
syk for den evige hvile.

Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget av levende stener,
som under kors med ærlig hu
troen og dåpen forener.
Var vi på jord ei mer enn to,
bygge dog ville han og bo
hos oss med hele sin nåde.

Give da Gud, at hvor vi bor,
alltid når klokkene ringer,
samles vi må om Jesu ord.
der hvor fra himlen det klinger:
«Verden vel ei, men dere ser:
Alt hva jeg sier, se, det skjer!
Fred være med dere alle!»

T: N.E.S. Grundtvig 1837


