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La de små barna komme til meg… 
(Mark 10, 14)

Velkommen til dåp! Se side 6

God jul og 
godt nyttår!



Besøksadresse: Gramsborgv. 3, inngang i kjelleretasjen på nordenden.
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMEN – www.drammen.kirken.no. 
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 32 98 92 87 ts675@kirken.no
Sogneprest Skoger Margrete S. Johansen 32 98 92 82 mj296@kirken.no 
Organist  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 Per Arne Edland 32 98 92 03 pe665@kirken.no
Kirketjener Konnerud  Ivar Vik 916 36 134 iv369@kirken.no
Kirketjener Skoger Vidar Kjeksrud 489 59 604 vk452@kirken.no
Menighetens barnehage, Amicus  Tonje K. Hansen 32 98 91 70 th347@kirken.no

Konnerud menighetsråd, leder Trond Martens
Skoger menighetsråd, leder Jakob Vik

KONNERUD OG SKOGER MENIGHETER

Gudstjenestelisten finner du på side 8
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Forsidebilde: Snart er Norah klar for sin første jul – og etter nyttår skal hun bæres til dåp i Konnerud kirke. Foto: Karin Vaskinn
Foto, der ikke annen fotograf er oppgitt: Karin Vaskinn
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VOLLEYBALL for   
KVINNER 60 +  
 

Så du Optimistene på NRK1? Nå har volleyballaget 
Entusiastene startet i Drammen. Vil du bli med?  Det er 
ingen krav om volleyballerfaring   
 
Tid:  Tirsdager kl. 16.00-17.00   
Sted:  Gulskogenhallen, Vintergaten 8   
 

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

  

 
DEN NORSKE KIRKE, DRAMMEN 
 Diakoni – omsorg og fellesskap 
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 Diakoni – omsorg og fellesskap 
 

Velkommen til noe nytt, velkommen til noe morsomt, velkommen til noe lærerikt, 
velkommen til noe hyggelig:

Velkommen til salmefrokost!
Søndag 27. januar får vi besøk av Åge Haavik, 
som i tillegg til å være mangeårig prest, var med i 
komiteen som utarbeidet den nye salmeboka vår. 
Han er kjent for å være levende opptatt av leven-
de menighetssang, og denne søndagen ønsker han 
å inspirere oss til å oppleve gleden ved å synge 
sammen. Vi vil øve på salmene – og til det får 
vi hjelp av korsangere. Salmene vi synger under 
frokosten vil også bli brukt under gudstjenesten. 
Ta med matpakke og sangglede! Kaffe, te og vann 
blir satt fram. Møt opp i menighetssalen i Konne-
rud kirke kl. 09:30!

Åge Cornelius Haavik (født 22. april 1947) er se-
niorrådgiver i Kirkerådet i Den norske kirke med 
ansvar for liturgi og gudstjenesteliv, foruten at han 
deltok i arbeidet med utviklingen av Norsk salme-
bok 2013, Salmer 1997 og Norsk Salmebok.

Haavik ble statsstipendiat i 2005. Ved bekjentgjørel-
sen i 2004 ble det fremhevet at Haavik arbeidet med 
en norsk salmedatabase for å bevare en viktig del 
av norsk kulturhistorie for framtidig bruk i kirker, 
kulturinstitusjoner og skoler. Han har bakgrunn 
fra arbeid med salmebok og koralbok i Det Norske 
Bibelselskap og som forlagsdirektør med ansvar for 
Den norske kirkes liturgiske bøker og noteproduk-
sjoner.

Åge Haavik har i mange år vært tilknyttet Den nor-
ske kirkes sentrale organer for liturgiske spørsmål i 
ulike stillinger.



Andakt

Gud tar det om igjen
Aldri har vi vært mer opptatt av gjenbruk enn det 
vi er i dag, og forhåpentligvis vil flere av oss den-
ne julen kunne pakke opp gamle ting som har fått 
nytt liv. Overraskende nok er gjenbruk sentalt også 
i budskapet som når oss fra den første julen. To av 
Bibelens bøker starter med ordene «I begynnel-
sen». I Bibelens første bok, 1. Mosebok, får vi høre 
om hvordan alt blir til ved Guds skapende ord. 
Han talte, og det stod der. Han bød, og det skjedde. 
Og i Juledagens evangelium, i Johannesevangeliets 
første kapittel, hører vi: I begynnelsen var Ordet.  

Julenatt skjer en ny begynnelse. Gud skaper på nytt 
ved sitt levende Ord. Men den nye skapelsen skjer 
ikke fra scratch, fra ingenting, som om det ikke var 
noe der fra før. Nei, Gud skaper på nytt med det 
samme materialet, omtrent som når pottemakeren 
ved dreieskiva gjør et nytt forsøk på å forme leir-
klumpen til en vakker krukke. 

Recapitulatio er et nøkkelord hos kirkefaderen Ire-
neus fra Lyon (død ca 203). Det betyr omtrent det 
samme som å ta om igjen. I julens budskap om 
Gud som ble menneske ligger tematikken fra Ire-
neus om recapitulatio som en dyp anerkjennelse av 
menneskelivet. I Marias morsliv blir Gud og men-
neske ett, i en befruktet celle. Slik sier Gud et sterkt 
og høylydt JA til det menneskelige, til det materia-
let vi er laget av. Gud er ikke tilhenger av bruk-og-
kast, men av redesign. Ireneus’ utgangspunkt var 
ordet fra Efeserbrevet, der det heter at Gud 
ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde:
å sammenfatte alt i Kristus,
alt i himmel og på jord i ham. (Ef 1,10)

Det livet som var blitt så håpløst splittet, helheten 
som var så hjerteknusende ødelagt, bildet som var 
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Jan Otto Myrseth ble vigslet til biskop i Tunsberg 23. 
september 2018. Foto: Henrik Guii-Larsen.

smadret i tusen biter, dette, sier Ireneus, ville Gud 
redesigne. Ved å samle alt til ett i Kristus, han som 
omfavner hele verden. En kjærlighetens omfavnel-
se som forener den synlige og den usynlige verden. 

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn 
… (Joh 3,16). 

Gud har ikke sviktet eller oppgitt verden. Vi må 
aldri resignere eller bli passive, men ta vare på hå-
pet. Dette er Julenattens kraftfulle budskap til oss. 
Gud gir framtid og håp. Han har ikke gitt deg opp, 
men vil nyskape og forvandle og forme ditt liv et-
ter bildet av sin Sønn, Jesus. 

Gledelig jul!  

Jan Otto Myrseth, biskop

Temakurs om sorg og 
kurs i kransbinding
Onsdag før allehelgen arrangerte nok en gang, alle menighetene i den Norske kirke i Drammen, temakveld 
om sorg og kurs i kransbinding. Kamille Blomster holdt kransbinding-kurset, og diakoniutvalgene i Konne-
rud og Skoger menigheter var vertskap og serverte hjemmebakte kaker. Vakker sang og musikk ble fremført 
av Susanne Akerø-Kleven, Maia Helene Tømmeraas og Trond Martens. Sokneprest Margrete Schmidt Johan-
sen delte tanker om håp, og Liv Ellefsen fra Sorg og Omsorg Drammen og omegn deltok med informasjon 
om sorggrupper og om temaet sorg. En vakker kveld til ettertanke for alle som deltok denne kvelden. Mange 
flotte kranser ble laget av deltakerne.
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Ordboken
Fra kanaansk til hverdagsk:

Tekst: Tekst: Wenche Yamamoto Bondevik

Man skal ikke bare SI «halleluja!», man skal GJØ-
RE det også, sa tidligere sokneprest i Tangen me-
nighet, «Pedro» Lundh. Den godeste Pedro var 
viden kjent som både en god predikant og en lun 
humorist. Dette sitatet opplever mange som be-
friende, fordi «en kirkens mann» kan spøke med 
sånne veldig kristelige ord. Det ligger også alvor 
i uttrykket, men for å fatte det må man jo vite hva 
ordet betyr. 

I Bibelen finner vi ordet oftest brukt i Salmenes 
bok, - skriftsamlingen som var jødenes salmebok 
og som ble brukt under gudstjenesten. Som regel 
ble ordet brukt i begynnelsen eller slutten på sal-
men. Jesus, jødene før ham, og hans samtidige, 
leste og sang dem i synagogene; og fremdeles 
synges de i synagogene over alt hvor det finnes 
jødiske menigheter. Vi kristne har også tatt i bruk 
disse salmene, og også moderne salmediktere bru-
ker uttrykket.

Det er et todelt ord satt sammen av det hebraiske 
hallelu som er en flertallsform av ordet hillel å 
«lovprise» og ja/jah som er en kortform av Jahve – 
Gud eller Herren. «Hallelu» er en imperativ, altså 
et bydende eller oppfordrende verb. 

I de aller fleste bibeloversettelser har man beholdt 
det jødiske uttrykket, uten å oversette det. 

Ordet brukes i dag flere steder både i den jødiske 
og den kristne gudstjenesten. Neste gang du er 
i kirken kan du legge merke til innledningen til 
første tekstlesning: liturgen eller tekstleseren sier: 
«La oss høre Herrens ord» og menigheten svarer 
«Gud være lovet, halleluja, halleluja, halleluja,» 
Med andre ord sier vi det først på norsk og så på 
hebraisk.

Så når Pedro oppfordret oss til å GJØRE HALLE-
LUJA, så er det ingen tid på året det passer bedre 
å takke og lovprise Gud som sender Jesus, slik at 
«ingen er lenger alene på jorden» enn i juletiden 
(sitat Svein Ellingsen).
 

Dagens ord: HALLELUJA!

DEN DAG I DAG bruker jødene uttrykket ved 
hilsener i forbindelse med  for eksempel festlige 
anledninger og høytider. Og i mange kristne kir-
kesamfunn finner man «halleluja» som spontane 
utrop for glede og takknemlighet.

ALLELUIA!
På mange språk bruker man ordet uten H, vi møter 
det for eksempel i franske og en del amerikanske 
julesalmer. Det skyldes ikke bare at man på fransk 
ikke uttaler h i begynnelsen av ord, men også fordi 
man på gresk brukte formen «allelouia». Men her 
finner vi altså at de nordiske kirkene har valgt å 
benytte det hebraiske ordet, selv om det meste av 
tekstene i det nye testamentet er oversatt fra gresk.

Dette er også tiden for å gå på konsert – eller finne 
fram de gamle LP’ene eller CD’ene og høre på G.F. 
Händels «Messias» (1742) – et Halleluja-kor som 
mennesker over hele verden, uavhengig av reli-
gion, synger eller nynner med på. Mange synger 
også med på Lennart Cohens «evige hit»: Hallelu-
jah (1984). 
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En hjemmelaget gave viser masse 
omtanke. 

I år har vi dessverre ikke julemesse 
i menigheten, men kanskje har du 
vært innom julemessen på Sani-
tetshuset eller andre steder i byen. 
Hjemmelagde sokker og votter, 
kjøpt på en eller annen julemesse, 
er fine julegaver. 

I vårt nærmiljø finnes det flere små, 
lokale butikker: Myrullpiken i Abel-
haugen 2  på Hallermoen, har åpent 
på torsdager og søndager, og Jule-
butikken på Skalstad gamle land-
handel, Stubberudveien 70. Kjører 
du inn veien ved Skalstad kommer 
du til Charlottes vintage og kaffe på 
Fosserud gård, og de har åpent ons-
dager og søndager. Engelkor gård, 
Andorsrudveien 190, har åpent 
torsdager og søndager. De er alle 
små, lokale butikker, som selger 
bl.a. hjemmelagde varer.

I vårt nærmiljø er det også et par 
bakeri; Hagan bakeri i Mælen, som 

Hva ønsker du til jul?
Tekst: Karin Vaskinn

Jeg liker jula, og i jula blir jeg veldig 
«barnslig». Jeg gleder meg over de 
gavene jeg får, og ikke minst liker 
jeg å gi bort gaver. Spesielt gaver 
det ligger en del omtanke bak. Når 
jeg finner den perfekte gaven til han 
heller henne – da er jeg fornøyd. 

Det er ikke så vanskelig å lage en 
lang ønskeliste! Men trenger vi 
så mye nytt – egentlig? Overfylte 
skuffer og skap burde være en på-
minnelse om at det ikke er så mye 
jeg har behov for. Jeg er likevel i 
gang med å lage ønskelisten. Det er 
jo fint å få noe jeg trenger.

Jeg spurte en gang en 4-åring i fa-
milien hva hun ønsket seg. «Jeg 
ønsker meg oppmerksomhet», var 
svaret jeg fikk. Jeg måtte le litt av 
det veslevoksne svaret, men hun 
hadde forstått noe veldig viktig!

Kirkens Nødhjelp, Leger uten gren-
ser, Røde kors og andre organisa-
sjoner tilbyr alternative julegaver.  
Gaven til den som har alt – det kan 
bli en gave til noen som virkelig 
trenger det!

En av våre danske naboer har delt 
følgende tekst på Facebook:

Denne jul
Køb noget håndlavet
Køb fra nogen du kender
Køb lokalt
Køb fra en selvstændig

Husk: De store kæder laver ikke en lille 
dans hver gang de selger noget
Få nogen til at lave en lille dans :)

Jeg har lyst til å tilføye: 
Lag noe selv!

har åpent en lørdag i måneden, og 
bakeriet ved Bernås, som kan fris-
te med nybakte brød. Kjører man 
rundt i vårt nærmiljø, passerer man 
skilt som forteller om salg av hon-
ning, eplemost og andre landbruks-
produkter. 

Ønsker du lokale butikker i mor-
gen – bruk de i dag! «Få nogen til at 
lave en lille dans!»

Ønsker du lokale kirker?
Ønsker du lokale kirker i morgen – bruk dem idag. Adventsti-
den starter med 1. søndag i advent 2. desember. I adventstiden 
er det mye som skjer i våre kirker; Gudstjenster kl 11, Lysmes-
ser på kveldstid i begge våre menigheter, skolegudstjenester, 
barnehagegudstjenester – og julekonserter i tre av våre kirker.

Honning fra Charlottes vintage og kaffe.

Myrullpiken inviterer til førjulshandel.
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Velkommen til dåp
Vi har ingen aldersgrense for dåp i vår kirke. 
Små barn, store barn, ungdommer, voksne og el-
dre – alle er velkomne til å bli døpt. Ta kontakt 
om du vil snakke med en prest eller noen andre 
som jobber i din menighet.

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at 
ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi 
en del av et fellesskap som strekker seg over hele 
verden – og gjennom alle tider. Det er en marke-
ring der barnet har alle sine viktigste støttespil-
lere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet 
alle dager.

Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han 
møtte til å være sammen med ham og følge ham. 
Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen 
videre til mennesker over hele verden og å under-
vise om Guds gode vilje med menneskenes liv.

I bibelteksten som blir lest i dåpsliturgien, sier Je-
sus: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jor-
den. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: 
Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige 
ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har be-
falt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende.» (Matteusevangeliet kapittel 28, 
vers 18-20).

Velkommen til dåp!

Har dere spørsmål om dåp, kan dere 
kontakte oss på 

e-post: post.drammen@kirken.no 
eller telefon: 32 98 91 00

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. 

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

Mottaker får et andels-
bevis i flott gaveomslag.

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

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

Bli med på overnatting i kirka
Bli med på overnatting i Konnerud kirke! Vi inviterer 5. og 6.klassinger til å være med å feire kirkas 
nyttårsaften, natt til 1.søndag i advent. Leik, god mat, fortellinger, musikk, gudstjeneste-verksted 
og mye mer. Datoene i år er lørdag 1. til søndag 2. desember 2018.
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Når vi skal handle matvarer kan 
det være lurt å ha med handleliste, 
for å huske.
Når vi ber kan det også være lurt 
med en liste da også – en bønneliste 
– sånn at vi husker på hva vi skal be 
om og hvem vi skal be for.

Kjære Gud!
• La oss be for våre konfirmanter

BØNNEKROKEN

Bønnekroken

Et år i sjømannskirkens tjeneste
Etter endt bachelor i statsvi-
tenskap hadde jeg behov for å 
gjøre noe nytt. Da jeg fikk høre 
om praktikantordningen i Sjø-
mannskirken, var det klart for 
meg hva jeg ville gjøre dette 
året. Som praktikant er jeg med 
og lærer om kirkelig arbeid i ut-
landet i et år.

I skrivende stund har jeg snart 
vært utstasjonert ved stasjonen 
i Pattaya, Thailand i en måned. 

På denne tiden har jeg allerede 
lært mer enn jeg kunne ha gjort 
på skolebenken. I sjømannskir-
ken møter du mennesker i alle 
livssituasjoner som kommer for 
en vaffel eller noen å snakke 
med.

Sjømannskirkens arbeid er 
uvurderlig. Både for fastboende 
og turister har Sjømannskirken 
en viktig plass for både fastbo-
ende og turister. For nordmenn 
som befinner seg i utlandet er 
kirken der med støtte og en hjel-
pende hånd. Dette var også noe 
jeg selv fikk erfare da jeg var 
student i utlandet.

Ja, det kan være vanskelig til ti-
der å reise fra venner og kjære 
hjemme i Norge, men her ute 
har jeg møtt mennesker som har 
tatt meg inn i varmen. Det er in-

gen tvil om at dette er et år jeg 
sent vil glemme. Ved å jobbe så 
tett på mennesker kommer du 
opp i krevende situasjoner, men 
du opplever gripende øyeblikk 
som farger deg. 

Thina Amalie Biørn 
Michelet-Rosø

Familien Karlsen og Cato Thunes.

Noen av konfirmantene våre.

Innsettelse til tjeneste i Sjømanns-
kirken.

• La oss be for familien Karlsen 
som er vertskap i Sjømannskir-
ken i New York – for Ann Kris-
tin, Jon Terje, Peter og Nora

• La oss be for dem som står oss 
nær, for familie og venner – for 
hver enkelt… 

• La oss be for Thina Amalie Biørn 
Michelet Rosø som er praktikant 
i Sjømannskirken i Pattaya i 
Thailand

• La oss be for Cato Thunes, som 
er sjømannsprest i Nordsjøen

• La oss be for misjonsprosjektet i 
Thailand

Jeg ber om at du er nær dem – i gle-
der og sorger.
Jeg ber om at du lar dem kjenne at 
du er nær – i hverdag og fest.

Thina Amalie Biørn Michelet Rosø.
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Mandag
Konnerud kirkes formiddagstreff
Underholdning, andakt, allsang, 
bevertning og utlodning.
10. des, 21. jan, 18. feb og 18. mars, 
alle dager 11-1330.

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

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

Onsdag
Knøtteklubben i Konnerud kirke
Kl. 10.00-13.00. Følger skolens ferier.
Stengt i desember.
Kontaktperson: Nina Fergestad.

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

Skoger eldretreff
Musikk, allsang, bevertning og utlodning.
19. des, 30. jan, 27. feb og 27.mars, alle 
dager 1130-1330.

Konnerud
02.12 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. Margrete Sch-

midt Johansen, Per Arne Edland og Victor Riakhin. 
Lysvåken for begge sokn.

09.12 kl 17:00 Fokus-gudstjeneste. Lysmesse. Nattverd. 
Dåp. Margrete Schmidt Johansen, Beate Schmidt 
og Trond Martens 

16.12 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sand-
haug og Victor Riakhin 

23.12 kl 11:00 Gudstjeneste på Konnerud bo- og service-
senter. Nattverd. Trond Sandhaug og Victor Riak-
hin. Julesang-gudstjeneste

24.12 kl 14:00 Julaftengudstjeneste. Margrete Schmidt Jo-
hansen og Victor Riakhin 

 Kid Sing synger
24.12 kl 16:00 Julaftengudstjeneste. Margrete Schmidt Jo-

hansen og Victor Riakhin 
25.12 kl 11:00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 

Sandhaug og Victor Riakhin 
30.12 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sand-

haug og Victor Riakhin 
01.01 kl 16:00 Juletrefest. Margrete Schmidt Johansen og 

Victor Riakhin. 
06.01 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sand-

haug og Victor Riakhin 
13.01 kl 11:00 Strømsø kirke Felles-gudstjeneste. Trond 

Sandhaug og Victor Riakhin 
20.01 kl 17:00 Fokus-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Mar-

grete Schmidt Johansen Per Arne Edland og Trond 
Martens 

27.01 kl 11:00 Klima-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 
Sandhaug og Victor Riakhin 

Gudstjenester i Konnerud og Skoger
03.02 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sand-

haug og Victor Riakhin. Antasoa 40 år.
10.02 kl 17:00 Fokus-gudstjeneste. Dåp. Margrete Schmidt 

Johansen Beate Schmidt og Trond Martens. 5 åringer
17.02 kl 11:00 Fokus-gudstjeneste. Nattverd. Margrete 

Schmidt Johansen og Victor Riakhin 
24.02 kl 11:00 Gudstjeneste. Dåp. Trond Sandhaug og 

Victor Riakhin 
03.03 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 

Schmidt Johansen og Victor Riakhin 
10.03 kl 11:00 Familiegudstjeneste for hele Drammen. 

Margrete Schmidt Johansen og Victor Riakhin 
10.03 kl 17:00 Fokus-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Mar-

grete Schmidt Johansen, Beate Schmidt og Trond 
Martens 

Skoger
02.12 kl 18:00 Lysmesse. Karin Vaskinn og  
09.12 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. Margrete Sch-

midt Johansen. Barnemusikalen Bartimeus
24.12 kl 15:00 Julaftengudstjeneste. Trond Sandhaug og  
25.12 kl 11:00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Dåp. Mar-

grete Schmidt Johansen
20.01 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 

Schmidt Johansen og Victor Riakhin 
10.02 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. Trond Sandhaug 

og Victor Riakhin 

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

Haukåsmarsj 31. desember kl. 16 

Avmarsj fra Bernåsvillaen med fakler som 
fås kjøpt på Bernås. Retur hver for seg. Til-
bake ca. kl. 18.
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

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

Konnerud søndagsskole

9. desember kl. 17.15-18.00
20. januar kl. 17.15-18.00
10. februar kl. 17.15-18.00

Søndagsskolen er samtidig som 
FOKUS-gudstjenestene

Torsdag
Åpent kirketorg i Konnerud kirke 
Hver torsdag serveres det vafler og kaffe 
på kirketorget i Konnerud kirke.
Kirketorget er åpent fra 11-13.
Stengt i desember.
Vel møtt til neste år.

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. 17.45-19.00

Fredag
Kommer’U ungdomsklubb  
og ungdomskafé
18. januar, 8. februar, 15. mars, 
5. april og 10. mai

Følg oss på Facebook ‘Kommer’U?’

Program for Skoger menighet 
i advents- og juletiden
02.12. kl 18.00 Lysmesse i Skoger kirke 
Vi feirer lysmesse i Skoger kirke. Konfirmantene vil delta, og det vil bli stemningsfull samling i innledningen til 
adventstiden. Skoger menighet deltar, kateket Vaskinn, prest Johansen.  

06.12. kl 19.00 Konsert med Chorisma og Cecilie Schilling – «I denne søte juletid!»
Sammen med Victor Riakhin og Julie Davidsen fremfører de Arne Dagsviks «I denne juletid» og flere andre mer 
kjente julesanger. Bli med på en flott førjulskonsert i Skoger kirke. Billettpris – 200. Barn gratis. 

09.12. kl 11.00 Familiegudstjeneste med fremføring av musikkteateret Bartimeus! 
Velkommen til kirken for å se og høre barna fremføre Bartimeus under gudstjenesten! Store og små er hjertelig 
velkommen! Skoger menighets barn og unge, samt frivillige og ansatte fra menighetsråd og stab deltar på guds-
tjenesten. 

20.12 kl 20.00 Konsert med Magi i Skoger kirke
20.desember ønsker Vokalgruppa MAGI hjertelig velkommen til julekonsert i Skoger kirke. Med oss har vi en 
rekke dyktige musikere, og ikke minst Susanne Akerø-Kleven som gjestesolist. Sammen håper vi å skape ekte 
juleMAGI  Billetter: 200,- (barn under 12 år gratis).

24.12 kl 15.00 Julaftengudstjeneste Skoger kirke 
Klokkene kaller til julefeiring selveste julaften i Skoger kirke! Små og store er velkommen til å feire at underet 
skjedde, barnet er født,  Gud steg ned til vår jord.  Gave til Kirkens nødhjelp. Gudstjeneste ved Skoger menighet 
og prest Sandhaug. 

25.12 kl 11.00 Juledagsgudstjeneste Skoger kirke 
Vi feirer juledagsgudstjeneste i Skoger kirke med dåp og nattverd.
Gudstjeneste ved Skoger menighet og prest Johansen.
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Julekonserten	
«I	denne	søte	juletid»	

Skoger	kirke	6.des	kl.	19.00
isma	

Cecilie	Schilling	

Victor	Riakhin	
Julie	Davidsen	

Chorisma	

Bill.	200,-	ved	inngang	Barn	gratis	

Arrangør:	Chorisma	

Konserter
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Orgelhalvtime i Konnerud kirke 1. desember kl. 11

Torsdag 6. desember kl. 19.00 i Skoger kirke
Julekonserten: «I denne søte juletid», «Chorisma», di-
rigent Knut Schmidt Johansen, Cecilie Schilling (sang), 
Julie Davidsen (fløyte), Victor Riakhin (piano, orgel)

Torsdag 6. desember kl. 19 i Konnerud kirke
«Christmas time 2018» Drammen International Gospel 
Choir

Fredag 7. desember kl. 19.30 i Konnerud gamle kirke 
Oh Come All Ye. Julekonsert med «Joyful Noise»

Søndag 9. desember kl. 19.00 i Konnerud kirke 
«Klassiske Juletoner» Musikk av A. Vivaldi, F. Händel, 
J. S. Bach med Birgitte Stærnes (fiolin), Skaiste Arvan 
(sopran) og Victor Riakhin (cembalo, orgel)

Lørdag 15. desember kl. 17 i Konnerud kirke
Konnerud skoles musikkorps

Søndag 16. desember kl 15.00 i Konnerud kirke
Konnerud musikkorps har julekonsert i Konnerud kirke.
Dirigent Vegar Alsaker-Nøstdahl. Veslemøy Solberg og 
Sven Ohrvik er også med i år.

Torsdag 20. desember kl 20.00 i Skoger kirke
Konsert med Vokalgruppa MAGI

Lørdag 22. desember kl 13 og kl.15.30 i Konnerud 
NYE kirke
«Julen vår!»Andreas Harket, Trina Hartz og Magnus 
Aanestad

Lørdag 22. desember kl. 20 i Konnerud GAMLE kirke
Julekonsert med Johan Helland & Audun Haave Reknes

Søndag 23. desember kl. 20.00 i Konnerud kirke 
Konsert på lille julaften. Merk klokkeslettet!
Sangkoret Rytmen, dirigent Bjørn Eriksen. Foruten ko-
ret blir det diktlesning, musikk ved Trio TrIvA (gitar, 
klarinett, saksofon) og ved orgel og flygel har vi med 
oss Victor Riakhin.
Det blir kjente julesanger, noen nye og en del allsang!

Onsdag 9. januar kl.19 i Konnerud kirke
Orgelmusikk av Johann Sebastian Bach på Flentrop-
orgel ved konsertorganist Abram Bezuijen

Skoger kirke, søndag 9. desember kl 11

En bearbeidet versjon av Ivar Skippervolds syn-
gespill: Stå på Bartimeus. Familiegudstjeneste og 
fremføring av syngespill. Barn (3-8 år) fra Sko-
ger, med familier 

Alle barna er med i sang, spill og rap

Foto: Alex Conu og Lisa Karina Bakke,
 www.kafotografi.no
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Nådegaver – hva 
er det?
Mange mennesker i menighetene våre gjør en stor 
frivillig innsats på mange områder. Det er hyggelig 
å bli spurt om å være med, men opplever du å være 
på rett plass...? Ønsker du en oppgave i menigheten 
din? Dersom du har, trives du med de oppgavene du 
har? – eller kan det være andre ting du har lyst til å bi-
dra med. Noen blir stadig spurt, mens andre blir sjel-
den eller aldri spurt. Gud har bruk for alle – til ulike 
oppgaver og funksjoner. Gud har gitt oss gaver for å 
bygge opp våre kristne fellesskap.  

Konnerud og Skoger menigheter inviterer derfor til et 
kurs for alle i Drammen som vil finne mer ut av hva 
nådegaver er. Kurset tar utgangspunkt i Naturlig me-
nighetsutvikling sin ressursbok om nådegaver: «Nå-
degavenes 3 farger».     
                                                             
Kurskvelder onsdager kl 19-21 i Konnerud kirke 
6. mars: Forstå og oppdage egne gaver.
20. mars: Nådegavetesten – forstå nådegavene.
3. april: Hva betyr testen for mitt liv?

Kursholder: Runar Liodden, kapellan i Modum.
        
Påmelding innen 1.mars 2019.

Pris kr 200; for bok og enkel bevertning.

Arrangør: Konnerud og 
Skoger menigheter 

PREP
kan hjelpe par

til å ha større glede av 
forholdet og 

forbedre 
kommunikasjonen

På et PREP-kurs er det både humor og alvor. Det 
vil handle om kjærlighet, forventninger, glede, 
moro og vennskap, men aller mest om god kom-
munikasjon. Målet er at par skal lære å kjenne 
igjen hva slags konflikter som kan skade forhol-
det, og få noen verktøy til å forbedre kommuni-
kasjonen 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 sannsyn-
lighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds 
med det, enn par som ikke har fått denne kunn-
skapen og treningen. 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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Hvordan velge blant salmeskattene?
I forrige nummer skrev vi om 
hva som foregår inne i hodet 
på presten, og Trond Sandhaug 
ble intervjuet om noen av de 
tankene en prest gjør seg når 
han arbeider med det som til 
enhver tid er søndagens tekst. 
I dette nummeret utfordrer vi 
Margrethe Schmidt Johansen, 
soknepresten i Skoger, om 
hvilke tanker hun gjør seg – og 
hvilke utfordringer hun møter 
når hun skal velge blant salme-
bokas mer enn 950 nummer for 
å finne salmer som passer til 
søndagens tekster.

Tekst: Wenche Yamamoto Bondevik

«Først av alt må jeg si at det er 
fantastisk å jobbe sammen med 
organisten vår. Victor gjør en 
fabelaktig jobb i å være med å 
foreslå salmer han tror vil egne 
seg. For meg er kanskje det vik-
tigste at salmene stemmer med 
de ulike tekstene som skal le-
ses i løpet gudstjenesten. At de 
passer overens med søndagens 
tema. Og så legger jeg vekt på at 
de skal være sangbare; da me-
ner jeg at det skal være enkelt 
å følge melodistemmen selv om 
man kanskje ikke kjenner alle så 
godt fra før.»

Mange klager over at det bare 
er det samme gamle treige hver 
gang, mens andre akker seg 
over at det nesten bare er ukjen-
te salmer.  
-» Jeg vil gjerne at vi kan lære 
noen nye salmer, men det flot-
teste er når det vekker gjenkjen-
nelse.» 

Hva lærer dere om salmer i lø-
pet av studieårene på de teolo-
giske fakultetene, for eksempel  
hvordan velge de rette til de 
ulike sammenhenger? 
–»Hehe, det kan nok være så 
ymse. Vi kan vel trygt si at det 
heller ganske sterkt mot det 
konservative. Man snakker mye 
om salmeskatten – og da går 
vi gjerne tilbake både til Petter 

Gi en gave til 
menighetsbladet

Konnerud 114655

Kontonummer 
23102018354

Merk 
Menighetsbladet

Dass og seinere for eksempel 
Grundtvig for å nevnt noen av 
dem som omtales som folkekjæ-
re. Vi tar liksom hele kulturar-
ven med oss i samme slengen.  
Men jeg synes det er viktig å få 
med at det har vært diktet mas-
se flotte salmer i de seinere åra – 
og for all del, fremdeles diktes. 
Og så synes jeg det er flott når 
vi drar inn folketoner, og også 
mer moderne melodier.  Stadig 
vekk blir det oversatt salmer 
fra andre språk og kulturer, og 
jeg setter også pris på salmer og 
sanger fra den frikirkelige tra-
disjonen. En av våre mest fabel-
aktige salmer, for eksempel, er 
av pinsepredikanten Åge Samu-
elsen som har skrevet «O Jesus, 
du som fyller alt i alle»»  

– I løpet av de siste ti-femten åra 
har det spredd seg nye musikk-
former, lovsanger også inn den 
norske kirke. Det er vel inspi-
rasjon fra gospel, men også fra 
den britiske Hill Song kirken 
– moderne tekster og moderne 
melodier for moderne mennes-
ker. Disse ledes gjerne av et lov-
sangsteam som er forsangere, 
tekstene er enkle og verselin-
jene gjentas flere ganger. Man 
bruker ikke orgel, men piano 

og gjerne et band med gitar og 
bass. 

Mange av «den eldre garde» 
klager over at det blir for enkelt. 
Tekstene tar ikke for seg livets 
alvor. De fleste mennesker vil 
jo støte på både sykdom og an-
dre problemer og da mener de 
at salmene vi synger også må ta 
høyde for det? 
–»Å, men det er da ingen mot-
setning her. Vi må ha et både og. 
Dette er nettopp det de gir seg 
ut for å være: lovsanger! Vi lo-
ver og priser Gud for hans god-
het og omsorg. Vi priser Ham 
for skaperverket, for naturen. Vi 
takker for den gave Jesus har gitt 
oss i frelsen. Vi takker for kjær-
ligheten og de gode gaver han 
gir oss når vi får det vi trenger. 
Nøyaktig som salmedikterne i 
Salmenes Bok gjør. Vi er i godt 
selskap!  Å ja! Få med at Konne-
rud menighet er den eneste me-
nigheten i byen som har et eget 
lovsangsteam og egne gudstje-
nester (Fokus-gudstjenestene) 
hvor disse sangene er et fast 
innslag. Hvor kult er ikke det?» 

Og til slutt? 
– «Ja da bare MÅ jeg få med at 
det absolutt fineste er når start- 
og sluttsalmen løfter oss og fav-
ner oss ut i hverdagen!»

Foto: Alex Conu og Lisa Karina 
Bakke, www.kafotografi.no
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onsdager

Inst. Ove E. Thoresen AS

Alt elektrisk installasjons-
arbeid utføres fagmessig!

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

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

Bernåsbakken 36. 
Mail: firmapost@konnerudror.no

Tlf. 32 88 90 90

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

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

eller ring 32 26 76 16

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

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

Rimi Konnerud
7-22 (8-20)

Turkjøring og turproduksjon
for grupper i inn- og utland

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

Elektroentreprenør
Tlf. 32 21 84 00

Alle dager 07-23. 
Søndag 10-21

Tannlege
TOR BERGVAD

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS

www.dinkiropraktor.no
GOD RYGG FOR GOD HELSE

Bernåsbakken 2,
3032 Drammen
tlf. 32 88 70 03

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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Konnerud

Døpte
Trym Møller
Hennie Dyrhol Kollerud
Stella Pahr Backe
Oscar Nicolai Persen Gundersen
Agnes Sjøgren Fjeldberg
Sofie Aronsen Johnsrud
Herman Reiersen Braathen
Mathias Rognlien Harsund
Victoria Moen
Live Ødegård Uhlen
Eila Truelsen Christensen
Storm Severin Johansen
Matheo Paulsen Kristiansen
Sebastian Kullerud
Lukas Feyling Høye
Sander Hellesmark Teien
Olivia Bratteland Damm
Peder Willersrud Kollevold
Lana Rolid

Vigde
Jakob Winther Westlie og 
Tom Syversen

Døde
Rudolf Nilsen
Lise Torild Turner

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

Kari Ellen Baklid
Gunvor Jørgensen
Remi Andre Kolstad
Inger Sundby
Helge Johan Furuvold
Eli Johanne Hansine Årnes
Inger Elisabeth Vindheim

Skoger

Døpte
Trym Møller
Vetle Bakkehaug Neser
Henrik Rønnestad Haaland
Balder Elias Thuve
Maximilian Sæther Benjamin

Vigde
Risara Maichantong Hognestad og 
Daniel Aaserud
Heidi Bakkehaug Neser og 
Kjell Vidar Neser
Olena Novikova og Tom Olsen

Døde
Solveig Anne Marie Arenth

Konnerud fotpleiesalong

Opplever du urinlekkasjer?
Spør oss om råd.

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

Konnerud apotek 
Pettersvollen 3

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

Velkommen!

Åpent man-fre 9-20. Lørdag 9-18.

Kirkeskyss
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.

Kirkeskyss til gudstjenestene i 
Konnerud kirke
Konnerud menighet ønsker å 
tilby skyss til og fra gudstjenes-
tene. 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: 
schmidt@drammen.kirken.no, 
eller tlf 32989285.

Bilen er kjøpt på julemessen til 
NMS; laget i Thailand av en 
brusboks.
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Bli med på juletrefest i kirken
1. januar kl. 16.00 i Konnerud kirke

Vi inviterer alle til god, gammeldags juletrefest med pølser, 
utlodning og nissebesøk – og selvsagt også gang rundt juletreet.

Skoger gamle kirke – snart 800 år
Skoger gamle kirke feirer 800-årsjubileum i 2020. Det vil bli markert ved flere anled-
ninger i jubileumsåret. I året som kommer skal kirken restaureres, og den kommer 
til å være stengt så lenge restaureringsarbeidet pågår. Vi ser fram til at vi igjen kan 
bruke den flotte kirken vår.

Foto: Ivar Schiager.


