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KONNERUD OG SKOGER MENIGHETER

Gudstjenester
Konnerud kirke  
29. nov  kl 11:00 Familiegudstjeneste.  Dåp. Knut Ole Hol, Nina 

Fergestad, Per Arne Edland og Edward Adrian Rogers 
6. des kl 18:00 Lysmesse. Knut Ole Hol, Karin Vaskinn og Ed-

ward Adrian Rogers 
13. des  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 

og Edward Adrian Rogers 
20. des  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Knut Ole Hol og 

Victor Riakhin. Christmas carols.
24. des  kl 14:00 og kl 16:00 Gudstjeneste. Knut Ole Hol og Ed-

ward Adrian Rogers 
25. des  kl 11:00 Høytidsgudstjeneste. Trond Sandhaug og Ed-

ward Adrian Rogers 
27. des  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 

og Edward Adrian Rogers 
3. jan  kl 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. Knut Ole Hol, Nina 

Fergestad og Edward Adrian Rogers 
10. jan kl 17:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 

og Edward Adrian Rogers 
17. jan kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Knut Ole Hol og 

Edward Adrian Rogers 
24. jan kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 

og Edward Adrian Rogers 
31. jan kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 

og Edward Adrian Rogers 
7. febr. kl 11:00 Familiegudstjeneste.  Dåp. Trond Sandhaug. 

Karneval
14. febr. kl 17:00 Gudstjeneste. Nattverd. Sandhaug
21. febr.   kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Vikar
28. febr. kl 11:00 Gudstjeneste. Dåp. Vikar og Edward Adrian 

Rogers 
6. mars kl 11:00 Gudstjeneste. Dåp. Sandhaug

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

Skoger kirke
29. nov kl 13:00 Lysmesse. Knut Ole Hol, Karin Vaskinn og Vic-

tor Riakhin
20. des  kl 18:00 Gudstjeneste. «Vi synger julen inn» med kor og 

korps 
24. des  kl 15:00 Familiegudstjeneste. Trond Sandhaug og Vic-

tor Riakhin
25. des  kl 11:00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Dåp. Knut Ole 

Hol og  
10. jan  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 

og Victor Riakhin. Tema: Guds rike her og nå.
24. jan kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Knut Ole Hol og 

Victor Riakhin
7. febr. kl 18:00 Gudstjeneste. Høymesse. Nattverd. Vikar
21. febr.  kl 11:00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 

Sandhaug og Victor Riakhin
6. mars kl 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. Vikar

Aut. fotterapeut
Tone Haug Henriksen

Blichsgt. 1, 3044 Drammen
Tlf. 934 86 993
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Forsidebilde: Foto: Karin Vaskinn.

Godt nyttår
kirkens nyttår starter 1. søndag i advent

Ny type gudstjeneste
Våren 2016 prøver vi en ny type gudstjenester i Konnerud 
kirke. Det blir gudstjenester kl. 17.00 andre søndag i må-
neden med søndagsskole parallelt. Før gudstjenesten ser-
veres det enkel middag kl. 16.00. (Påmelding til middag).



Biskopens juleandakt

Jul, gjestfrihetens høytid
Julebetraktning av biskop 
Per Arne Dahl

«Det var ikke rom for dem i herber-
get», leste jeg julaften i Åmot kirke, 
og ble avbrutt av en guttepjokk: 
«Sånn kan det ikke verra!». 

Etter Jesu fødsel skal det være 
husrom for alle! Som om englene 
tegnet med lysende skrift på him-
melen: Gjestfriheten er kommet 
til jord. Det handler om gjestfri-
het som en udiskutabel mennes-
kelig verdi. Det handler om frihet 
for gjesten til å være menneske. 
I Hebreerbrevet får vi utfordrin-
gen i klartekst: «Glem ikke å være 
gjestfrie, for på den måten har 
noen, uten å vite det, hatt engler 
som gjester». Peter sier det kor-
tere og svært tydelig: «Vær gjest-
frie mot hverandre uten å klage». 
Og når Jesus skal forklare hva 
som betyr noe i livet, roser han de 
som tar imot de fremmede: «Jeg 
var fremmed og dere tok imot 
meg». Dette sa han som selv opp-
levde å ikke bli tatt imot som lite 
barn i en familie på flukt: « Han 
kom til sine egne, men hans egne 
tok ikke imot ham». Gjestfrihet er 
et stort ord som altfor ofte får et 
lite innhold. «Sånn kan det ikke 
verra!» 

Året 2015 vært en stor utfordring 
til vår del av verden. Anført av 
Tysklands leder Angela Merkel, 
er det tegn til en ny gjestfrihet 
hvor vi slutter å telle antall flykt-
ninger, men isteden takker for 
livet og tror at der det er hjerte-
rom er det også husrom. Dypest 
sett er vi alle flyktninger i verden, 
gjester som er avhengige av an-
dre menneskers godhet og evne 
til å inkludere i et fellesskap. Der-
for er gjestfrihet verdens håp. Vi 
blir sterke av å elske og svake 
av å forakte og neglisjere. Vi blir 
sterke av å være gjestfrie, og 
svake av å være snerpete, kalde 
og avmålte. Bildet «gjestebud» 

av Liv Benedicte Nielsen som il-
lustrerer denne julebetraktningen 
sprenger da også aldeles rammen 
for våre tanker om fellesskap og 
hvor mange vi syns vi har plass 
til rundt bordet. Her er ikke bare 
12 menn, men mer enn 30 men-
nesker; unge, gamle, kvinner og 
menn, og det bugner av gode ga-
ver i et fargerikt fellesskap. Noe 
flottere bilde på hva Jesu Jul er, 
kan vi knapt tenke oss.

Adventstiden er ikke de lystige 
hjerters høytid, men tiden for lys-
ets komme og lysets kraft. Bak 
det grønne og glitrende kan det 
være kaldt og guffent. Bak det 
grønne og glitrende kan det være 
taust og utrygt med skjulte tra-
gedier for store og små. Julen er 
Guds håndtrykk til oss, ikke med 
løfte om fravær av sorger, men 
om nærvær i alt. Han tilbyr frihet 
til sine gjester. «I min fars hus er 
det mange rom», sa Jesus. «Var 
det ikke slik, hadde jeg sagt dere 
det». Ferdig snakka! 

Advent og jul er tiden da vi fei-
rer den minste som kom til ver-
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Biskop Per Arne Dahl.

den med den største kraften. 600 
år før Jesu komme fikk de sin 
adventshilsen fra profeten Jesaja: 
«Det folk som vandrer i mørket 
får se et stort lys; over dem som 
bor i skyggelandet stråler lyset 
fram. For et barn er oss født, en 
sønn er oss gitt». Denne julen har 
vi en sjelden anledning til å vise 
at Jesus har vokst ut av krybben 
og inn i våre hjerter. Evangeliet 
er i en sum gjestfrihet. Fra å møte 
andre som fiende, kan vi bli no-
ens frende og vise at det igjen er 
blitt plass i «herberge». Sånn skal 
det verra! Velsignet jul!

Ingvald Ludvigsens gt. 14, 3027 Drammen
Tlf: 977 89 251

www.fysio-komklinikken.no

Fysioterapeut Siv Høgvoll
Spesialist Klinisk Ortopedisk Medisin
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Vannrett:
1 Det står skrevet i Lukas
11 Øk
12 Nycomed-produkt
13 I smia
15 Før
17 Himmelretning
19 En utakknemlig jobb (en ……
 jobb)
22 Kongenavn
23 Han salvet 22 vannrett til konge
25 Adams sønn
26 Skipsbetegnelse
28 Husdyr
29 Maktovertagelse
30 Vest for Mjøsa
33 Kjent engelsk dikt
34 Utrop
35 Gjøn
37 Spill
38 Tallord

40 Patriark
43 Tre like
44 Profet
45 Elv i Russland
46 Tut
47 I orden
48 Gruvegang
49 Damp
51 Guttenavn
52 Lik
54 Skli
56 Dyrebolig
58 Profet (gammel skrivemåte)
60 Land
62 Over Betlehemsmarkene
64 Artikkel
65 Yte
66 Jesu mor
67 Flire

Loddrett:
1 Julens hovedperson
2 Ikke straffet
3 Øk
4 Espen Pettersen
5 Sti
6 Hun møtte Jesus på 8. dag 
7 Måltid
8 Englene forkynte en stor…
9 Hvilte
10 Reise
14 Ose
16 «Det var midt i jule….»
17 Tone
18 Storforbruker
20 Utrop
21 Kan julegaver bæres i
24 Evangelist
25 Vinterframkomstmiddel
27 Viktigper
31 Edelsten
32 Guttenavn
33 De vokser nedover
34 Selskap
36 Engelsk julemat
39 Kåre Torsen
41 Viktig by i jula
42 Husdyr
44 Guttenavn (bakvendt)
45 I orden
46 Betaling
47 Rundt omkring
48 Tull og tøys
49 To like
50 Biperson i jula
53 Jentenavn
55 Plasserte
57 Sti
58 Prest
59 Søster til Rakel
61 Utrop
63 Grete Rud

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 eller bli 
med en tur ut i frisk luft.  Ta kontakt 
med diakon Beate Schmidt, 
schmidt@drammen.kirken.no 
tlf: 32 98 92 85                  

Fasit på kryssordet kommer i neste nummer.
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Strålende barneøyne
Strålende barneøyne
skinner i julens lys
i blikk fra Gud Faders øye
Da han sin sønn frambyr
Betlehems hyrdemarker
mottok vår Frelser skjønn
Og englekor i fra himmelen
Priste Guds egen sønn

Han hadde ei noen vugge,
bare ei krybbetro
Der fikk han sprellende ligge
Mens hyrdene rundt ham sto.
Jublende engleskarer
priste Guds kongesønn
Maria i hjerte bevarte
alt som en vakker drøm

Langt borte fra andre riker,
Vismenn fra Østerland
ridende kom på kameler
for å besøke ham
Fulgte hans stjerne på himlen
som skinnende lyste klart
Der oppe i stjernevrimlen
høyt over stallens tak.

Vismennene med seg brakte
på ferden fra Østerland
presanger som de forærte
Maria og hennes mann
Æret sin Gud og lovpriste
Han som i krybben lå.
Ærbødighet de ham viste
Mens alle på barnet så.

Albir 24/12-2014 
Normann Solberg

Takk til Normann Solberg for at 
vi får trykke Julesangen hans i 
menighetsbladet. 

Foto: Karin Vaskinn.

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

Stina Andersson Johansen viser frem julekrybben i Konnerud kirke.
Foto: Allers.
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Victor Riakhin.

Konsert med Sangkoret Rytmen

Tradisjonen tro vil Sangkoret Ryt-
men med dirigent Bjørn Eriksen, 
også i år holde lille julaften kon-
sert i Konnerud kirke onsdag den 
23. desember kl.22. Det blir kjente, 
kjære julesanger, og noen nye, og 
allsang. Vi får antagelig solist fra 
Konnerud, og ved orgelet og fly-
gelet er vi så heldig å ha organist 
Victor Riakhin. Velkommen!

Jubileumskonsert i Skoger kirke 
søndag 6. desember
I 30 år har kirkekoret Chorisma 
gledet tilhørere og seg selv ved 
sang fra galleriet i tillegg til kon-
serter og opptreden i Drammen – 
mest i Skoger.

I år vil koret markere jubileet med 
en konsert i Skoger kirke like før 
jul.  Vi har lagt konserten til 6. de-
sember kl. 18, og håper julesneen 
daler lett og fin når vi skaper stem-
ning inne i kirka.  Vi håper på ek-
stra tilstrømning fordi vi får besøk 
av Sandekoret med sin dirigent 
Jan Torbjørn Brandtsgård. 
  
Koret fra Sande er gode på gos-
pelsanger, og vil nok få folk til å 
nynne med når de istemmer sine 
vakre harmonier.  Vårt eget kor,  
Chorisma,  med dirigent Victor 
Riakhin, har øvd inn nye og glade 
sanger som vi gleder oss til å frem-
føre.

Vi topper konserten med besøk av 
baryton Pavel Napalkov som nok 
vil få det til å runge mellom veg-
gene i denne, noe annerledes før-
julskonserten.

Vi vil ikke ta inngangspenger  
denne gangen, men håper fornøy-
de tilhørere vil legge igjen noen 
kroner ved utgangen – til dekning 
av utgifter ved arrangementet.
Velkommen til jubileumskonsert i 
Skoger kirke.

Støttet av Drammen kommune, 
Kultur.

Har du tenkt å skrive din livshistorie? 
Mitt navn er Kjersti Reffhaug Eie, jeg jobber med dette til daglig og tar gjerne 
en samtale med deg om dette. Vil du skrive selv, men vet ikke helt hvordan 
du skal komme i gang eller gjennomføre det?
På kurs inspirerer vi hverandre og gir deg de verktøy du trenger.  Er du en 
mer muntlig person? Da gjør vi hele prosessen for deg på grunnlag av din 
muntlige fortelling til oss. Resultatet får du i bokform, i det antall bøker du 
ønsker, for å gi bort den beste gave dine etterkommere kan tenke seg. Jeg job-
ber for Vita Veritas, som har ti års erfaring med dette konseptet. 
www.vitaveritas.no- Kjersti Reffhaug Eie, 98637414

Gjør en forskjell 
for barn og unge 
i Drammen 

Konnerud og Skoger menigheter 
samarbeider med Kirkens Bymisjon 
om «Gi det videre». Prosjektet sam-
ler inn brukt sportsutstyr og aktivi-
tetsklær som gis videre til barn som 
trenger dem. Målet er at barn fra alle 
sosiale lag har mulighet til å delta 
på aktiviteter sammen med jevnal-
drende. Hver uke er det mange som 
ønsker å gi utstyr videre, og mange 
som får glede av å ta imot sykler, 
uteklær, ski m.m. 

Nå trengs det nye frivillige for å holde 
dette i gang. Kan du tenke deg å stille 
opp 2-4 torsdagsettermiddager i halv-
året? 
Vi trenger folk som kan ta imot og 
dele ut utstyr, eller som kan pakke 
og klargjøre utstyr. Alle frivillige 
får god oppfølging. Opplæring gis i 
Kirkens Bymisjons lokaler mandag 
31.08.15 kl. 17.00 – 18.30, adr. Thor-
negata 26 (Bragernes). 

Interessert? Kontakt diakon Beate 
Schmidt, tlf. 32 98 92 85 / 
schmidt@drammen.kirken.no  

	
 

DEN NORSKE KIRKE, DRAMMEN 
 Diakoni – omsorg og fellesskap 
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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.

Konserter 
i adventstiden

Konnerud kirke:

Søndag 6. desember kl. 13.00 
Julekonsert med SKRUK

Søndag 13. desember kl. 17.00
Konnerud skolekorps Julekonsert

20. desember kl 17.00 
Konnerud Musikkorps Julekonsert

Gjester er Veslemøy Solberg og Sven 
Ohrvik. Dirigent er Wenche Nilssen.

Skoger kirke:
Søndag 20. desember kl. 18.00 

«Vi synger julen inn» Kor og korps

Velkommen til
Julemesse i 

Konnerud kirke 

Gjennom et helt år har mange 
flittige hender arbeidet med 

å lage flotte varer til årets 
julemesse; interiør, gaver og pynt, 

julegodt og julekaker. 

I tillegg kan du gjerne ta lunsjen 
i kirken både på lørdag og søndag! 

Her blir det hyggelig selskap, 
julestemning og gode kjøp! 

Inntektene går til menighetens arbeid.

lørdag 28. kl. 11-17
og 

søndag 29. november
etter gudstjenesten
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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.
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
For informasjon om babysang til våren, 
følg oss på facebook
«Babysang i Konnerud kirke».
Kontaktperson: Nina Fergestad.

Skoger eldretreff
På Sanitetshuset hver 3. onsdag i måneden 
til sang og musikk, andakt, bevertning og 
utlodning kl 1130-1330. Alle er hjertelig vel-
kommen! Kontaktperson: Beate Schmidt.

Tekst og turgruppe
I Konnerud kirke kl. 19 på onsdager i like 
uker. Der leser vi søndagens tekst sam-
men. Så går vi en times tur og samtaler om 
den og andre ting vi har lyst til og har det 
sosialt og hyggelig. Kontaktpersoner: Pres-
tene Knut Ole Hol og Trond Sandhaug.

KoS tensing i Konnerud kirke
Øver annenhver onsdag kl. 19-21. 
Kontaktperson: Knut Ole Hol, 
tlf. 32 98 92 82, hol@drammen.kirken.no.

ANTAZOA våren 2016

14. januar møte hos Gunvor Skaarnes, Riskeveien 4.
11. februar møte hos Åse Hope, Stubberudveien 84B.
3. mars møte hos Petra Winsnes Kvalvåg, Thorrudgata 2.
7. april møte hos Tove Hodt, Rørvollveien 9.
19. mai går vi på tur. Avtales nærmere.

I juni drar vi på hyttetur.

Alle møtene begynner kl 19.00.
Ta gjerne kontakt med Haldis Øien, tlf 91143666 hvis det 
er noe du lurer på.

Kirken på facebook

Konnerud og Skoger menigheter har en felles facebook-
side som heter Konnerud kirke og Skoger kirke. Der leg-
ges det ut info om gudstjenester og andre arrangementer 
som foregår i kirkene våre. Gå inn og lik siden vår, og du 
vil få info om det som foregår i våre to menigheter! 

Åpent kirketorg

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 formiddag.
Kirketorget er åpent fra 11-13, unntatt helligdager og 
skolens sommerferie. Vel møtt!

Juletrefestgudstjeneste

Har du lyst til å gi barna dine en tradisjonsrik opplevel-
se? Da bør du komme i Konnerud kirke søndag 3. januar 
kl. 11. Da er det juletrefest! Vi starter med en kort guds-
tjeneste som går rett over i gang rundt juletreet og tradi-
sjonell juletrefest. Vi serverer pølser, har leker, og nissen 
kommer med godteposer. 

Kirketråkken

Hver mandag kl 20-21 møtes damer i alle aldre for en 
rask gå-tur og en god prat i nærområdet. Møt opp uten-
for hovedinngangen til kirken.
Finn fram turklær og refleksvest og bli med på tur!

Foto: Karin Vaskinn.
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Lørdag og søndag
Gudstjenester 
i Skoger og Konnerud kirker.
Se side 2.

Konnerud søndagsskole
6. desember
10. januar (kl. 17.00)
24. januar
7. februar
14. februar (kl. 17.00)

Torsdag
Åpen kirke i Konnerud kirke
På torsdager kl. 11.00 til 13.00 inviteres 
alle som går forbi Konnerud kirke inn til 
vafler og kaffe.

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.

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

PREP kan hjelpe par til å ha større glede av for-
holdet og forbedre kommunikasjonen

På et PREP-kurs er det både hu-
mor og alvor. Det vil handle om 
kjærlighet, forventninger, glede, 
moro og vennskap, men aller 
mest om god kommunikasjon.

Målet er at par skal lære å kjen-
ne igjen hva slags konflikter 
som kan skade forholdet, og 
få noen verktøy til å forbedre 
kommunikasjonen og til å løse 
problemer.

PREP stimulerer par til å ta 
opp viktige samtaleemner og 
behandle dem på en god måte. 
Studier viser at par som har 
gått på PREP-kurs har opptil 
50% større sannsynlighet for 
å forbli i parforholdet og være 
tilfreds med det, enn par som 
ikke har fått denne kunnska-
pen og treningen.

Gi det videre

Har du noe du kan gi bort til barn 
i Drammen som trenger det?
Trenger du selv noe til dine barn?

Gi det videre Drammen
Rådhusgaten 18
3015 Drammen
Tlf: 41841212
e-post: gidetvidere@skbd.no
nettside: www.gidetvidere.com og 
www.bymisjon.no/drammen

Egeninnsats er avgjørende for å få 
utbytte av et samlivskurs. Det blir 
satt av tid til parvise samtaler og 
øvelser underveis i programmet. 
For å skjerme parenes privatliv er 
det ikke gruppearbeid. 
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Mammas dag – Rinas reisebrev fra Japan
Wenche Yamamoto og Odd Bon-
devik hadde en drøm. Planen var 
at de to skulle reise til Japan med 
familien. Slik ble det ikke, i fjor 
høst døde Odd. I sommer reiste 
Wenche dit sammen med sin fa-
milie; to døtre, to svigersønner og 
to barnebarn. Reiseskildringer 
ble delt på Facebook – til venner 
og familie. 26. juli skrev datteren 
Rina Kamilla Yamamoto følgen-
de:

«Det er ikke så lett å tro på Gud 
eller stole på ham», sa mamma. 
«De siste årene med sykdom, og å 
miste Odd har gjort at jeg ikke all-
tid føler meg spesielt kristelig eller 
religiøs, men i dag; i dag føles det 
som det har vært en mening med 
alt. At alt har blitt som det skulle 
bli.»

Mamma hadde våknet med et bi-
belvers i hodet. Det var 2. Mose-
bok 23,20. «Se, jeg sender en engel 
foran deg for å vokte deg på veien 
og for å føre deg til det sted jeg har 
utsett for deg.»
- «og vet du Rina? Sånn føltes det. 
Hele dagen!»

Hun ble hentet klokken ni om 
morgenen av Junko, en gammel 
venninne, og hennes pleiesønn, 
som hadde tatt fri fra jobben (uten 
lønn) for å kjøre mamma til Nan-
kai-kirken (der Odd hadde jobbet).
Gudstjenesten hadde vært ufor-

mell. Det er en liten menighet, og 
ekstra få på så varme dager. Til 
sammen var de bare 12. Presten 
var litt flau for det, men mamma 
påpekte at det var like mange som 
Jesus startet med. Det hadde ikke 
presten tenkt på, og han likte sym-
bolikken.

Mamma hadde ikke regnet med 
at noen egentlig ville husket Odd. 
Det var jo derfor hun dro dit. For å 
overbringe en hilsen fra ham, selv 
om antagelig ingen lenger ville 
huske hans arbeid der, så hadde 
han aldri glemt Nankai-kirken. Det 
var hans drøm å få komme tilbake 
til den menigheten som betydde 

Wenche Yamamoto 
Bondevik 
kom til Japan første gang som 
student i 1966/67. Hun traff 
sin japanske mann da hun tok 
eksamen i japansk i Køben-
havn. De giftet seg, fikk Rita, 
og dro til Japan i 1973. Wen-
che hadde fått et forsknings-
stipend i religionshistorie. I 
1978 reiste familien tilbake til 
Norge. Rina ble født den vin-
teren. 

Mannen ble syk, og Wenche 
måtte legge forskningen til 
side, og høsten 1978 startet 
hun som vikar for kateket i 
Åssiden menighet. Der var 
hun fram til 1997. Da begynte 
hun som kateket i Skoger og 
Konnerud menigheter – og 
var ansatt her fram til 2003.

Odd Bondevik 
reiste ut som misjonær til Ja-
pan for NMS (Det Norske 
Misjonsselskap) i 1969. Ni år 
senere ble han kalt hjem, først 
som misjonssekretær og i 
1980 ble han generalsekretær 
i NMS. 17. november 1991 ble 
han vigslet som biskop i Møre 
bispedømme og var der i 17 
år. Fra 1998-2002 var han også 
preses i Den norske kirke.
Tross høye stillinger i kirken 
var det misjonær han var – 
helt til det siste.

Wenche og Odd delte kjær-
ligheten for Japan, og de ble 
nære venner. 20. juli 2012 gif-
tet de seg i Skoger gamle kir-
ke – og de fikk to år sammen 
før han døde, 6. september i 
fjor.

Wenche sammen med medlemmer i menigheten i Nankai, presten Naoki Sugita t.h.



11

Gi det videre
Tidligere i høst gikk filmen «Pay 
it forward» i reprise på av våre tv-
kanaler.  Filmen bygger på en sann 
historie om en skolegutt, som tok 
en ide fra en av lærerne på alvor. 
Spørsmålet til klassen var om hva 
som ville skje hvis noen gjorde noe 
godt for eller hjalp tre tilfeldige 
personer de traff på. I  stedet for 
betaling eller takk skulle de svare 
at de som mottok tjenesten eller 
gaven kunne  gjøre noe tilsvarende 
for tre andre de møtte på. Filmen 
(som underveis ikke er spesielt 
verken «amerikansk søtsuppe» el-
ler oppmuntrende )får en overras-
kende slutt om hvordan den unge 
guttens impulsive handlinger be-
rørte tusener av mennesker langt 
utenfor delstaten. Oprah Whinfrey 
tok tematikken opp i et av sine tv-
show der deltakerne fikk utdelt 
konvolutter med mer enn tusen 
dollar, med beskjed på å bruke 
dem på å gjøre noe for fremmede 
de trodde trengte en oppmunt-
ring i hverdagen. Senere ble de 
innkalt  for å fortelle hva og hvem 
de hadde brukt pengene på. Det 
var bokstavelig talt ingen grense 
for fantasi og giverglede. Mange 
involverte til og med familie og 
venner og fikk pengesummen til å 
yngle og støttet veldedige prosjek-
ter og trengende personer både i 
inn-og utland. Mange av oss har 
en  gang fått en gave eller mottatt 
en hjelpende hånd hvor giveren sa 
at han ikke skulle ha noe tilbake, 
men i stedet kan du hjelpe noen 
andre når du fikk anledning til det.

Misjon er verdens største gi-det-
videre bevegelse. Milliarder av 
mennesker er berørt av medmen-
neskers historier om hvordan Gud 
har grepet inn i deres liv. Mange 
forteller om bevisstheten at de ikke 

lenger er alene, at Gud er der og 
trøster dem og barn over hele klo-
den vokser opp med tryggheten at 
Jesus er deres venn. Der er drama-
tiske historier om hvordan Gud har 
grepet inn og reddet noen fra ulyk-
ker og katastrofer, og hverdagshis-
torier om hvordan Jesus hjelper 
når dagene blir grå og byrdene blir 
for tunge å bære. Om Den Hellige 
Ånd som trøster når katastrofer og 
ulykker ikke blir avverget. Misjon 
er primært ikke innsamlede midler 
og helter og helgener (selv om de 
finnes de og), misjon er det enkelte 
menneske som deler sin tro med et 
medmenneske.

Når det er sagt, - dersom du ikke 
har anledning til å dra til Thailand 
for å dele din tro med mennesker 
som ikke ha hørt om Jesus, så kan 
du støtte menighetens misjonspro-
sjekt. Det Norske Misjonsselskap 
(NMS) har sendt ut representanter 
på dine vegne. 

Wenche Yamamoto Bondevik

så mye for ham. Planen var at de 
to skulle reise dit sammen. Nå ble 
det bare mamma som stod der, og 
overbrakte en hilsen fra ham.

Hun fortalte at når Odd tenkte på 
Japan, så tenkte han på Nankai, 
og på barne- og ungdomsarbeidet 
der. At han egentlig aller helst ville 
blitt værende, men ble kalt hjem 
som generalsekretær. Hun fortal-
te den lille menigheten i Nankai 
at pengene som ble samlet inn i 
begravelsen ble delt inn i to like 
deler. En til barne- og ungdomsar-
beidet i Nankai og en til barne- og 
ungdomsarbeidet i menigheten 
hjemme i Drammen (dvs. i Kon-
nerud menighet). Det var det som 
stod hans hjerte nærmest!

Etterpå hadde de hatt en lang kir-
kekaffe, og der hadde to personer 
gjort spesielt inntrykk. Den ene 
hadde møtt Odd som liten gutt, da 
Odd hadde vist en film om Jesus. 
Ei dame fortalte at søsteren hadde 
blitt døpt av Odd. Hun skulle reise 
rett hjem for å fortelle om møtet 
med mamma - og om Odd.

Det var rørende, for det var jo nær-
mere 50 år siden, så mamma had-
de ikke regnet med å treffe noen 
som kjente ham - og så gjorde de 
det likevel...

Før mamma forlot kirken etterlot 
hun en stein i blomsterbedet uten-
for kirken. Den steinen hadde hun 
tatt med fra graven til Odd, og nå 
følte hun at hun hadde avsluttet en 
uferdig del av deres historie.

Da jeg møtte mamma etterpå vir-
ket hun sliten, men lykkelig. «I dag 
så jeg mitt Japan», sa hun. «I dag 
føler jeg at jeg endelig er tilbake».

Så sa hun: «Jeg følte på meg at 
denne turen ville kunne samle 
sammen en del tråder. Det gjorde 
det i dag, og så mange flere enn jeg 
trodde. Jeg føler også at alt ble lagt 
til rette underveis. Som i det bibel-
verset:
2. Mosebok 23,20. «Se, jeg sender 
en engel foran deg for å vokte deg 
på veien og for å føre deg til det 
sted jeg har utsett for deg.»
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God jul og godt nytt år
Jada, det ER julenummeret dette her, men det er bare 
det at før julefeiringen tar til, og før resten av verden 
går inn i det nye året med festivitas, med raketter og 
smell, så har den kristne kirke allerede gått inn i det 
nye kirkeåret.  Første søndag i advent er vår nyttårs-
dag! Det er ikke en dag som markeres med de store 
festligheter – men en dag fylt med forventning om det 
som ligger foran; om Messias som skal komme for å 
frelse sitt folk. -  Og om fire uker er det jul.

Tekst: Wenche Yamamoto Bondevik

SÅ VAR DET OVER – OG NÅ BEGYNNER DET 
– en stadig tilbakevendende julenattsbetraktning.

I mange hjem har man beholdt skikken med å gjøre godt 
reint til jul. Alle kriker og kroker skulle ryddes og vas-
kes, gardiner skulle skiftes og til og med vinduene skulle 
pusses – selv om sola står så lavt at man de fleste av døg-
nets timer ikke en gang kan se at noe er gjort. Tradisjon 
er tradisjon.

Og i de  fleste familier har man bakt og handlet inn så 
mye at det kan se ut som om man har hamstret mat og 
lys og toalettpapir i påvente av en større krisesituasjon.

Handelsstanden avslutter sin julefest senest julaften kl. 
15:00, og sannsynligvis med nye million-, for ikke å si 
milliardrekorder i år også. Det har rislet liflig av mynter i 
kasseapparatene, betalingsterminalene har glødet og en 
og annen minibank har vel gått tom for sedler i år igjen 
– til stor frustrasjon for den som ikke klarte å finne på en 
gave og hadde tenkt å gi penger i en konvolutt.

Familier på jakt etter ekte julestemning leiter etter par-
keringsplasser i nærheten av byens kirker, og sitter tett 
sammen på benkene mens man for en gangs skyld klarer 
å følge med på kjente salmer. Mor sender kanskje noen 
tanker til julematen som står i ovnen, men de fleste kla-
rer å glede seg over lysene og musikken og til og med 
prekenen.

Så er julemiddagen fortært, og stinne av ribbe og surkål 
eller pinnekjøtt eller dyrestek eller annen tradisjonsmat, 
med riskrem, multekrem eller is til dessert; kaffe i kop-
pen og julekaker i alle slags former og smaker og fason-
ger på bordet er det lett å trekke parallellene tilbake til 
våre forfedres midtvinters- (jule-)blot.

Pakker er åpnet og innholdet beundret – og familiens 
minste leker med gavebånd og innpakningspapiret, og 
noen litt større har sovnet oppe i den store pappesken 
som den gjeveste gaven var pakket inn i. Tenåringene 
sitter med ørepropper og er fordypet i sin egen verden – 
og alt var som i fjor, og året før der igjen, og året før der 
igjen.

Og så var det hele over! Eller?
Julaften er jo kvelden FØR jul, eller rettere, kvelden før 
den kristne julefeiringen. Kirken er beskyldt fra mange 
hold om at vi har «kuppet» gamle hedenske skikker 
eller datoer for å gjøre den kristne festen like populær 
som de førkristne festene. Dette stemmer altså ikke helt.   
Vintersolverv er jo den 21. desember; og i vikingetiden 
var midtvintersblotet også lagt til denne dagen. Skikken 
med å gjøre rent til jul har hedensk opprinnelse – alle 
onde ånder og makter skulle ut av huset, og granbar, fu-
rubar eller einer ble plassert både inne og ved utgangs-
døra for å hindre alt utyske fra å slippe inn. 24.desember 
ble i romerriket riktignok feiret som krigsguden Mitras 
fødselsdag, men da den vestlige kristne kirke (Den Ro-
mersk Katolske og senere også de protestantiske kirke-
ne) valgte dag for å minnes Jesu fødsel, valgte man den 
25. desember. Dagen heter da heller ikke jul fra gammelt 
av, men Kristmesse (jfr engelsk Christmas). 

Hjemme hos oss hadde, og til dels har, vi ganske «sære» 
juleskikker. Hele julaften var det lilla lys og lilla duker 
(nisseduk på spisebordet). Julekrybben var på plass, 
men døren og vinduene inn til stallen var lukket. På sla-
get midnatt åpnet vi så opp døren og vinduene og tente 
på de hvite lysene som sto klar slik at det lyste inn over 
Josef og Maria og barnet i krybben. Dukene ble byttet 
ut med de «ordentlige» juledukene, og resten av de lilla 
lysene ble byttet ut. 

I den ortodokse kristenheten, Østkirken, er det den 6. 
januar som feires til minne om Jesu fødsel. Denne dagen 

Foto: Karin Vaskinn.



13

feires også mange steder i Europa som de «Hellige tre 
kongersdag»  og da er det enten de tre kongene eller St 
Nicolas og hans hjelpere som kommer med gaver til bar-
na. Vi kjenner også dagen under det samme navnet, og 
dagen markeres i mange menigheter som misjonssøn-
dag, - i tillegg til å være en populær dato for juletrefester. 
Mange mener også at jula er over denne «trettendeda-
gen» ,men  derom strides det heftig blant «julevenner»; 
det er mange steder der gamle tradisjoner taler sterkt 
imot.

Men SÅ kommer den uavvendelige tjuendedagen : «Tju-
endedags Knut bærer jula ut», og alt skal pakkes bort og 
vekk. (Men om bare 345 dager…..)

Den blodige dagen
Midt i all julekosen og familiehygge kommer det en helt 
annerledes dag. Dagen etter vi feirer minnet om Jesu 
fødsel, dukker det opp en dag som minner oss om at 
det til alle tider har kostet å følge etter tømmermannen 
fra Nazaret.  Det er 2. juledag. Denne dagen kalles også 
Stefanusdagen, og har fått navn etter den første kjente 
kristne martyr: Diakonen Stefanus.

I disse tider er denne dagen en alvorlig påminnelse om 
at kristne fremdeles blir forfulgt og drept for sin tro. I 
den delen av midtøsten hvor den kristne kirke så sin be-
gynnelse, er nå assyrere, koptere og medlemmer av an-
dre av  verdens eldste kirkesamfunn drevet på flukt. Mer 
enn tusen- og femtenhundre år gamle kirker er sprengt 
og nedbrent, og disse våre medkristne er også med i den 
store masseflukten. Noen av dem har allerede kommet, 
andre er på vei hit. La oss ta imot dem og inkludere dem 
i våre fellesskap. Det er mer som binder oss sammen enn 
som skiller oss. La oss gjøre Jesu ønske om at vi «alle skal 
være ett»  til virkelighet, også her i Konnerud og Skoger.

Ikke alle gleder seg til jul
Siden oktober har det ene ukebladet og magasinet etter 
det andre kommet med spesialartikler om julegaveideer, 
julebakst, «hvordan dekke julebord», adventspakkesan-
ger, juleribbe, juldegotter ,julesylte, juleklær og julepynt. 
Ja, for ikke å snakke om julemarsipanen da, det var jo 
den som startet ballet i slutten av september. Man tar det 
som en selvfølge at alle gleder seg til den korte uka som 
liksom skal få fram det ypperste av kos og hygge. Det er 
da vi, i hvert fall later som,  alle er venner og  vel  for-
likte. Man skyver uenigheter og misstemninger under 
teppe i håp om at de holder seg der til selskapet er over. 
Og forhåpentligvis blir det godt og hyggelig for de fleste 
av oss, i år også. Men fordi alt det positive, naturlig nok , 
er det som dominerer i disse førjulsdager, gjør det ekstra 
vondt å føle seg satt på sidelinja.

For mange føles det ekstra ydmykende å måtte hente 
gratis mat på Frelsesarmeen eller Blå Kors. Foreldre fø-
ler seg maktesløse når de sjekker prisene på alt fra jule-
trær til leker eller nye barneklær. Elever langt ned i første 
klasse gruer seg for hva de må lyve om på skolen etter 
jul fordi det verken kom julemat på bordet eller gaver 
under treet. Hele foreldrebudsjettet gikk med på polet, 

og jeg har hatt konfirmanter som gråtende har betrodd 
meg om hvordan de har måttet tørke opp oppkast og 
annet søl  etter foreldrene. Elever i barneskolen som må 
skifte bleier på enda yngre søsken. Kvinner, og noen 
menn som setter klar bæreposer med ekstra klesskift i 
tilfelle de må rømme til krisesenteret i løpet av hellig-
dagene. Mange eldre eller funksjonshemmede som ikke 
kommer  seg ut ved egen hjelp og som er, eller føler seg 
isolert i sine hjem disse dagene hvor de vanlige tilbu-
dene er stengt. 

I mange familier gruer man seg fordi man denne jula 
for første gang skal feire høytiden uten en far eller mor, 
sønn eller søsken som er døde siden sist jul. I andre hjem 
skal man kanskje nettopp i disse dagene følge noen som 
er kommet helt til slutten av livsveien.

Da er det godt å kunne fortelle at jula ikke primært er 
en høytid for de vellykkede, etablerte - de som har alt 
på stell. Naturligvis, den er for dem OGSÅ, men det er 
kanskje på tide å minne hverandre om hva jula egentlig 
handler om:

Julens budskap
Jesus, Guds sønn ble født av en ugift tenåringsmor som 
på slutten av svangerskapet måtte følge sin forlovede 
helt fra hjembyen Nasaret til den lille byen Betlehem.

Jesus ble ikke født  på slottet i Jerusalem, men i en stall, 
og den første senga var dyras matfat – en krybbe.

De første som fikk høre evangeliet – det glade budska-
pet – om det som hadde skjedd, var de blant de fattigste 
av de fattige, samfunnets utskudd, gjeterne  som passet 
andres buskap på de øde markene utenfor byen.

Fordi kong Herodes hadde fått nyss om det som hadde 
skjedd, ble han redd for konkurranse fra denne him-
melske kongesønnen og befalte at alle guttebarn i Rama 
(området rundt Betlehem)som var fra null til fire år gam-
le skulle drepes. Den lille familien unnslapp i forfølgel-
sen, og Jesus tilbrakte sine første leveår som flyktning i 
Egypt.

Hvis du leser videre om Jesu liv, vil du se at han kjente 
både fattigdom, smerter, ensomhet – og å bli sveket av 
sine nærmeste venner og til sist overlatt til tortur og 
drap. Vår neste store høytid, påsken er også historien 
om hvordan han beseiret døden. Millioner på millioner 
av mennesker erfarer hver dag at han lever, at han er til 
stede i deres liv. Vi opplever han kanskje ikke på akkurat 
den måten vi ville ønske å oppleve han på, han svarer 
kanskje ikke på det vi ber om akkurat som vi skulle øn-
ske han ville, men han er der for oss.

Har du det vanskelig, er du redd (Jesus opplevde også 
hva det er å være redd, også for døden), føler du deg en-
som eller hjelpeløs – julebudskapet handler nettopp om 
deg. Jesus kom for at ingen skulle være alene på jorden. 

GLEDELIG JUL!
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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 190,-
Snitter 5 stk kr 140,-

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

Pakking & Sortering Makulering
Møtemat & Catering Montering
Plastpakking Gartner & Anlegg
Snekkerverksted Ved & Briketter
Masseutsendelser Jobbfrukt.no 

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG?

Tlf. 32 88 87 00 www.sorvangen.no
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Konnerudsenteret

24t. 32 83 38 20

www.buskerudbegravelse.no
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Slekters gang
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Konnerud

Døpte
Johanna Røland Byermoen
Marie Engstrøm Winge
Trym Kristensen
Johannes Løchen Westerlund
William Hegg Grensbråthen
Emilie  Stokke  Bakken
William Pahr Backe
Isabell Fladhus Meyer
Oliver Håland
Iver Rypås
Fie Marie Hedenstad-Christensen
Live Johansen
Emma Dragnes-Hansen
Magnus Tandberg Müller
Herman Enger Pettersen

Vielse
Jamaica Faburada Abejuela og 
Rune Iversen

Døde
Marion Hetty Hansen
Magne Hovde
Andreas Madsen
Elsa Karin Bjørndalen
Karen Skjæveland
Astrid Johanne Hasselbergsen
Marit Egge
Leif Kåre Sørsdahl
Merete Holth
Jan Ragnvald Mannerud
Grethe Elinor Christoffersen
Anna Kuan Yeng Sørlie

NESTE
MENIGHETSBLAD

kommer i mars
Redaksjonen må ha stoff

senest 1. februar

Aut. fotterapeut 
Jorunn Ødegaard og Ann Cecilie S. Kristensen

Jarlsbergsenteret. Tlf. 32 88 66 10

Skoger

Døpte
Iver Nicolay Halvorsen
Ylva Lunda
Mie Mørch
Trygve Hovet Olsen
Noah Aleksander Åramnes Rodlie

Vielse
Monica Laastad Utnes og 
Ketil Omholt
Julia Maria Amundrød og 
Kim Andre Askegaard

Døde
Hans Normann Selbo

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.

Foto: Karin Vaskinn.
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Ingeniørkunst av kikerter og tann-
pirkere.

Konfirmanter på høstleir

HalloVenn
Lørdag 31. oktober var over 100 
barn med på den store vennefes-
ten HalloVenn i Filadelfia som ar-
rangeres hvert år den siste dagen 
i oktober. HalloVenn er en alter-
nativ Halloween-feiring for barn 
i barneskolealder og er et samar-
beid mellom ulike menigheter og 
kirker i byen. HalloVenn fokuserer 

mindre på det skumle enn den et-
ter hvert tradisjonelle Halloween-
feiringen og mer på det hyggelige 
og morsomme ved å kle seg ut og 
være sammen med venner. På Hal-
loVenn får barna spise masse god-
teri og brus og pølser og i tillegg 
prøve seg på et tjuetalls forskjel-
lige aktiviteter. Noen eksempler 

er skoeskestafett, fiskedam (med 
godteri), bowling, lotteri og byg-
ging av hus ved hjelp av kikerter 
og tannpirkere. På alle postene får 
barna godteri, som seg hør og bør 
den siste dagen i oktober. Hvert år 
er det også et sceneshow, og i år 
var det en tryllekunstner som sto 
for dette. 


