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KONNERUD OG SKOGER MENIGHETER

Gudstjenester
Konnerud kirke  
11.03 kl 11:00 Familiegudstjeneste med trylling. Per Arne 

Edland
18.03 kl 17:00 FOKUSgudstjeneste. Nattverd. Trond Sand-

haug, Per Arne Edland og Beate Schmidt. Årsmøte 
før gudstjenesten. Changesmaker deltar.

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

29.03 kl 19:00 Skjærtorsdag. Gudstjeneste. Nattverd. Mar-
grete Schmidt Johansen og Victor Riakhin Måltid kl. 
18.

30.03 kl 11:00 Langfredag. Gudstjeneste. Margrete Sch-
midt Johansen og Victor Riakhin 

01.04 kl 11:00 Påskedag. Høytidsgudstjeneste. Nattverd. 
Dåp. Trond Sandhaug og Victor Riakhin 

08.04 kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 
Sandhaug, Beate Schmidt og Trond Martens 

15.04 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. Mar-
grete Schmidt Johansen og Victor Riakhin. Baby-
sang og minigospel.

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

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

06.05 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete Sch-
midt Johansen og Victor Riakhin 

13.05 kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 
Sandhaug, Beate Schmidt og Trond Martens 

17.05 kl 09:30 Konnerud gamle kirke Trond Sandhaug 
19.05	 kl	 10:30	 Konfirmasjonsgudstjeneste.	 Trond	 Sand-

haug, Karin Vaskinn og Victor Riakhin 

Det kan komme endringer i gudstjenesteprogrammet. 
Se gudstjenesteannonsering i Drammens tidende. 
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Forsidebilde: Galina Trintsoukova. Foto: Karin Vaskinn
Foto, der ikke annen fotograf er oppgitt: Karin Vaskinn

20.05	 kl	 10:30	 Konfirmasjonsgudstjeneste.	 	 Trond	 Sand-
haug, Karin Vaskinn og Victor Riakhin 

27.05	 kl	 10:30	 og	 kl	 13:30	 Konfirmasjonsgudstjeneste.		
Margrete Schmidt Johansen, Karin Vaskinn og Vic-
tor Riakhin 

Skoger kirke
11.03 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete Sch-

midt Johansen og Victor Riakhin
01.04 kl 11:00 Påskedag. Høytidsgudstjeneste. Nattverd. 

Dåp. Margrete Schmidt Johansen og Bodil Ester Vi-
ken 

29.04 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete Sch-
midt Johansen og Bodil Ester Viken 

29.04 kl 18:00 Samtalegudstjeneste. Nattverd. Karin Vas-
kinn og Bodil Ester Viken 

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

17.05 kl 08:20 Gudstjeneste. Margrete Schmidt Johansen, 
Chorisma og Skoger musikkorps deltar 

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

 
Foto: Tom A. Kolstad/Aftenposten 
 

VOLLEYBALL for   
KVINNER 60 +  
 

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

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

  

 
DEN NORSKE KIRKE, DRAMMEN 
 Diakoni – omsorg og fellesskap 
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Andakt

Slukker påskemorgen noe sorg?
En av våre kjernesalmer er «Påskemorgen slukker 
sorgen». 

Men hvilken sorg? Hva er egentlig påskemorgen 
verdt? Et innpåslitent spørsmål melder seg: Hva 
hjelper det å høre om en stein som ble rullet vekk 
fra en 2000 år gammel grav når vi kjenner at sor-
gens tunge stein presser oss i vårt eget liv.

Så hvilken sorg er det påskemorgen slukker? På-
skemorgen	kom	med	en	flom	av	lys	etter	langfre-
dagens mørke. Dermed holdt Jesus sitt ord: Jeg 
skal lide og dø, men stå opp igjen på den tredje 
dag. Mesteren holdt ord.

Hvilken sorg er det da påskemorgen slukker? Den 
slukker den sorg at sorg skal bli det siste. 
At	 konflikt	 og	 hat	 skal	 bli	 det	 siste.	At	 synd	 og	
svik skal bli det siste. At sykdom og ødeleggelse 
av mennesker og dyr skal bli det siste. Påskemor-
gen reiser en protest mot at sorg skal bli det siste.

Påsken gir håp til de som tror og lener seg mot 
Jesus om forløsning og gjenopprettelse.
Håp om oppstandelse bak død og grav. Ikke rein-
karnasjon, ikke som start på en ny livssyklus.
Men oppstandelse som Guds gode slutt på din og 
min livshistorie.

Påsken har faktisk enda større dimensjoner: Jesu 
oppstandelse betyr at hele kosmos skal gjenoppstå 
renset og rent for alt vi har rotet til, overforbrukt 
og forurenset. Så radikal er den kristne påsketro.
Påsketeksten forteller at jorden skalv i Jesu døds-
øyeblikk. Det var et signal om at det som skjedde, 
har universell rekkevidde. 
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Så tenk ikke smått om påsken. Gud har noe stort 
på gang, skjult i vår historie. Døden skiller venn 
fra venn. Men etter påskemorgen har ikke døden 
det siste ordet lenger. Den oppstandne Jesus får 
det siste ordet: Jeg lever og dere skal leve.
Han gikk i forveien.

Påskemorgen slukker den sorg at alt håp skulle 
være ute for denne verden og oss.  Fra Jesu åpne 
grav skjærer en strime av lys gjennom vår histo-
rie.

God påske!

Trond Sandhaug

Gave til  menighetsbladet
Merk:  Menighetsbladet

Konnerud 114655

Påskemorgen, slukker sorgen, 
slukker sorgen til evig tid; 

den har oss givet, lyset og livet, 
lyset og livet i dagning blid. 

Påskemorgen, slukker sorgen, 
slukker sorgen til evig tid.
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Ordboken
I fjor startet vi Ordboken, spalten hvor vi forklarer en del ord og uttrykk som mange regner for «spe-
sielt kristne». Slike ord kalles gjerne kanaans språk.  Fra kanaansk til hverdagsk:

NÅÅÅÅÅDE!!!!  Skriker den som ligger med an-
siktet ned i søla mens en  triumferende mobber 
presser hælen i nakken på taperen.

NÅDE VÆRE MED DERE! sier presten på begyn-
nelsen av gudstjenesten

NÅDE DEG OM/NÅR JEG FÅR TAK PÅ DEG!!!  
har nok mang en frustrert vokseperson –alt fra 
forelder eller hageeier ropt når barn og unge har 
ødelagt eller skadet deres eiendeler eller eiendom. 
SI: «NÅDE»! brøler seierherren til stakkaren som 
måtte gi opp kampen.

Det handler om forbrytelser og  straff – og det må 
jo høres ideelt ut for oss som skryter av at vi le-
ver i en rettsstat.  Prøv å forestille deg at vi kan få 
roboter til å utføre en del av denne jobben. Vi har 

Dagens ord: Nåde
nemlig allerede kommet så langt at det har blitt 
utviklet algoritmer (avanserte matematiske form-
ler) som for eksempel raskt kommer fram til hvor 
store sjansene er for at en forbryter vil la vær å 
møte opp til rettsaken, eller utføre voldelige hand-
linger om han blir satt på frifot. Forskere ser for 
seg enorme databaser av tidligere saker som vil 
gjøre det enkelt for den digitale dommeren å felle 
en streng, men helt rettferdig dom.  Mange vil sik-
kert	finne	 tanken	umiddelbart	 tiltalende	–	nå	vil	
alle bli behandlet nøyaktig likt, og få en rettferdig 
dom. Like mange blir kanskje forskrekket ved tan-
ken på at man ikke vil oppdage eventuelle formil-
dende omstendigheter. Det minner mye om den 
gammeltestamentlige loven: «Et øye for et øye og 
en tann for en tann», som igjen minner mye om de 
reglene som ble fulgt i vikingtiden her i Norden, 
og	 som	vi	 fortsatt	 finner	 likhetspunkter	 til	 i	 den	

Hva er rettferdighet?

Kanskje en «rettferdig dom» ikke alltid er det 
samme som at «rettferdigheten skjer fyldest»
«Se i nåde til meg» ber vi i syndsbekjennelsen 
helt i begynnelsen av vår vanlige gudstjeneste 
før vi synger «Kyrie eleison» – et rop om at Gud 
skal miskunne seg over oss – ha barmhjertighet 
med oss.
Og når vi har bedt våre bønner, sunget våre 
sanger, hørt tekster fra både det gamle og det 
nye testamente, men før de siste tonene fra or-
gelgalleriet, lyder igjen nåde-ønsket «Herren 
velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt an-
sikt lyse over deg og være deg nådig, Herren 
løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred!». Det betyr 
at du som gikk inn i kirkerommet med en hel 
masse uoppgjorte greier som fungerte som en 
barriere ikke bare mot Gud, men også mot dine 
medmennesker, nå kan du forlate det samme 
rommet som et rettferdiggjort individ, klar til å 
leve det livet Gud har utpekt for deg, men som 
synden (du bommet på målet) hadde ført deg 

på avstand fra. Men nå, nå kan du lytte til de 
aller siste ordene som lyder oppe fra alteret, og 
vite at de gjelder deg: «Gå i fred, tjen Herren 
med glede!»

1 nåde subst. (fra gammellavtysk, eller lavtysk, 
norrønt náð ’fred, vern, nåde’) i religiøst språk:
Guds godhet og barmhjertighet av Guds nåde/
Vårherre, se i nåde til oss! skånsel, mildhet, 
overbærenhet be om nåde
på nåde og unåde (overgi seg) uten betingelser
nåde gå for rett unnlate å straffe, tilgi gunst, 
velvilje, yndest leve på nåde på en annens vel-
vilje/finne	 nåde	 for	 noens	 øyne	 vinne	 aner-
kjennelse	 hos/få	 avskjed	 i	 nåde	 med	 offisiell	
anerkjennelse ; se avskjed/stå høyt i nåde hos 
kongen
til nåde igjen gi tilgivelse og oppreisning

2 nåde verb (trolig fra gammellavtysk, norrønt 
náða’beskytte, gi fred og ro’) vise nåde, skåne 
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konservative islamske sharia-lovgivningen. Det er 
logisk, og det er rettferdig. Når noen her i landet 
nå tar til orde for at de vil gjeninnføre dødsstraff 
for enkelte forbrytelser er det kanskje denne tan-
kegangen som ligger til grunn.

En dommer som dømmer etter disse reglene kan 
derfor ikke beskyldes for å ta urettferdige avgjø-
relser. Det er slik det står skrevet, og derfor er det 
slik det må dømmes. I det gamle testamentet står 
Gud beskrevet som en mektig konge og en rettfer-
dig dommer. Slik som folket fryktet for konsekven-
sene når de brøt landets lover, fryktet de også for 
konsekvensene når de brøt de lovene Gud hadde 
gitt dem.  Syndens lønn er døden, sier Bibelen (se 
septembernummeret om «synd»); dvs at dersom 
du bryter Guds lov skal du ikke arve det evige liv. 
Det er logisk og det er rettferdig.

Guds sønn og Menneskesønnen forandrer alt
Jesus viser oss en ny side av Gud: Gud som vår 
far. En far ser på barnet sitt med helt andre øyne 
enn det enn dommer ville gjøre. En dommer stiller 
seg over og foran den skyldige, holder fram lov-
bøkene og bruker en klubbe for å understreke når 
dommen faller. En far stiller seg bak det skyldige 
barnet (for Gud vil vi alltid være barn) og holder 
armene beskyttende rundt det. En dommer ser for-
bryteren som står foran ham, en far ser mennesket 
og vet at et menneske er mer enn den forbrytelsen 
det har begått.

Dommeren og loven
Men må ikke dommeren uansett holde seg til lo-
ven? En middelalderkonge som ikke holdt seg til 
sin egen lov, en moderne domstol som ikke følger 
«Norges Lover» møter ikke stor respekt.  «Jeg er 
ikke kommet for å oppheve loven, men for å opp-
fylle den.» sa Jesus. Derfor var det han som sto 
foran dommeren. Et menneske uten skyld tok på 
seg hele menneskeslektens skyld og skambelagte 
gjerninger. Og siden den som brøt med Guds lov 
måtte dø, ble konsekvensene at Jesus ble dømt til 
døden. Jesus, Guds sønn – dømt av sin egen far? 
Det er jo det så mange ikke-troende synes er så 
grotesk ved vår tro: en far som dømmer sin sønn 
til døden!? Men det er ikke det som skjer. Det er 
plutselig ikke en uskyldig Jesus som står foran sin 
pappa, det er en som representerer alle de gale 
handlinger og synder som mennesker til alle tider 
har begått - som står foran dommeren og er klar til 
å ta på seg den nødvendige straffen. Når en dom-
felt etter norsk rett har sonet sin idømte straff, som 
regel i fengsel, er  hun igjen fri til å begynne et nytt 
liv. Jesus sonet vår straff, slik at vi kan begynne på 
nytt.

Når nåde går for rett
Nåden lar fortid være fortid – og lar framtiden 
ligge åpen og spennende foran oss. At fortiden er 
borte betyr ikke at den er gjemt, stuet bort på et 

roteloft med andre tanker og handlinger som vi 
helst ikke vil dra fram i dagslyset, er livredde for 
at andre skal få et glimt av eller vite noe som helst 
om. Nei, når Gud, i den gamle bibeloversettelsen 
sier «dine synder er forlatt», så er de nettopp det, 
forlatt – gått fra dem. Glemt, ikke gjemt. Nåden lar 
deg få begynne helt på nytt i ditt forhold til Gud, 
og til dine medmennesker. Den betyr ikke at du 
bare kan valse videre som om ingenting har hendt 
i forhold til dine medmennesker. Vi har så lett for 
å bry oss om at andre egentlig er så mye verre enn 
oss. Deres synder er større, deres kriminelle hand-
linger er grovere, deres løgner er mer omfattende. 
Nå skal du ikke fokusere på dem. Denne straffen 
som Jesus har sonet gir deg tvert imot en enestå-
ende mulighet til å gjøre opp for det gale du har 
gjort mot deg selv og andre. Kanskje skvære opp 
med venner og familie for noe du kan ha sagt som 
sårer – du vet selv egentlig godt hva som er din 
hindring for å leve et liv i Guds plan.

Nå tilbyr Gud, din far, deg noe nytt. En helt ny 
begynnelse. Den starter nå, når du sier takk for det 
Jesus gjorde for deg i påsken. 

GOD PÅSKE!

Fra Amicus barnehages påskelandskap.
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Familiedag
På torsdager ønskes barn fra Skoger og Konnerud, 
og deres voksne, velkomne til sosialt treff, sang, 
dans, lek og spill med musikk.  Vi starter med en 
enkel, barnevennlig middag for alle fra kl 16.15. 
Da kan foreldrene hente barna i barnehagen og 
komme rett til ferdig middag. Middagen koster 
10,- for barn, 20,- for voksne, eller 50,- for hele fa-
milien. 

Minigospel
Konnerud Minigospel er en egen korgruppe for 
barn fra 4 år og opp til skolealder. Her er fokus på 
sangglede, bevegelse og lek. Alle er velkommen!
Vi øver i Konnerud kirke – torsdager kl.17.00 – 
17.45 – Bli med du også da vel!

Konnerud Kid Sing
Konnerud Kid Sing er et tilbud for barn i barne-
skolealder. I Konnerud Kid Sing får du være med 
å synge i kor, og du kan også prøve deg som solist. 
I tillegg til å være en korgruppe gjør vi også an-
dre ting som å danse, drive med drama, lek, turer 
og mange andre ting. For øyeblikket er vi 15 styk-
ker som har det mye moro sammen hver torsdag 
i Konnerud kirke kl. 17.45 – 19.00. Vi har mye gøy 
på programmet fremover.

Du	finner	mer	informasjon	om	oss	og	hvordan	du	
kan bli med på www.kksing.no 

Begge kor-tilbudene er et samarbeid mellom 
Norges KFUK-KFUM og Konnerud Menighet og 
drives av frivillige ledere. Arbeidet drives på et 
kristent grunnlag, samtidig som vi er opptatt av å 
være et sted for alle. Vi ønsker at alle skal få være 
seg selv og oppleve et trygt felleskap sammen 
med andre.

Gøy med musikk
«Gøy med musikk» er et nytt tilbud i våre menig-

Barn og unge i Skoger og Konnerud

heter, for barn fra 1-3 år. Det er to grupper som 
samles hver torsdag kl 16.45 og 17.15, og Galina 
Trintsoukova leder musikktimer med sang og lek 
for barn og deres voksne. Galina er til daglig orga-
nist i Fjell menighet. Det er ikke bare foreldre som 
er med sammen med sine barn. Besteforeldre og 
småsøsken er også velkomne. 

Semesteravgift kr 250,- for ett barn, kr 150,- for 
søsken. De to første timene er gratis og uforplik-
tende, kom og se om dette er noe for barnet ditt! 
Gøy med musikk er åpen for alle. Inviter gjerne 
med venner og kjente! Større søsken er velkomne 
til å bli med i Mini-Gospel eller Kid-Sing.

Påmelding til gt498@kirken.no. Det er også mulig 
å komme uten påmelding. 
Har du spørsmål? Ring Galina, 906 14 962!
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Barn og unge i Skoger og Konnerud

Gave til barne- og ungdomsarbeidet
Merk: Barne- og ungdomsarbeidet

Konnerud 114655

 
 

Velkommen til klubbkvelder annenhver fredag kl. 19.00 – 23.00 
Inngang kr. 20,- / Medlemskort kr. 100,- pr. semester 

Kirkens konfirmanter kommer inn GRATIS 5 ganger. GRATIS MAT hver gang! 
Åpent 12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4 og 4/5 

 

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

Kommer’U? er et tilbud for alle i 8.-10. klasse som bor i Konnerud eller Skoger 
Sjekk siden vår på Facebook – den heter KommerÚ? 

Kurs for nybakte foreldre
Hensikten med kurset er å gi støtte, tips og verktøy som kan benyttes i en 
periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen og i parforholdet.
Passer best for dem som har barn som er eldre enn seks måneder.
Tid: 9/4 og 16/4 kl. 18.00 – 21.30
Sted: Kirkestua i Mjøndalen kirke
Pris: Kr 400,- (dekker kursmateriell/bevertning)

Godt Samliv er delt opp i fire kursdeler:
Kursdel 1: Den store forandringen: Fra par til familie
Kursdel 2: Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
Kursdel	3:	Krangel	og	konflikt:	Hvordan	håndtere	det?
Kursdel 4: Kjærlighetens ABC: Fornuft og følelser 

Kurset vil gi dere: God tid til å snakke sammen, den positive opplevelsen det er å   sette av tid til hver-
andre og tips til å styrke kommunikasjon og den gode samtalen. Kurset er livssynsnøytralt.

Påmelding, innen 26. mars 2018 via e-post til: 
knut.finquist@neiker.no.	For	spørsmål	ring	mobilnr.:	91714015/32236863

Arrangør: Mjøndalen, Konnerud og Skoger menigheter
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Ukeplan
Mandag
Konnerud kirkes formiddagstreff
Én mandag i måneden kl 11-1330 i 
Konnerud kirke

19.mars, 16.april og dagstur 14. juni

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

Etter skoletid i Konnerud kirke
Fritidsklubb for barn som går 
i 4. til 7. klasse.
Hver tirsdag rett etter skoletid 
kl. 13.30 til kl. 16.30.
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. Kontaktperson: 
Nina Fergestad. Følger skolens ferier.

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

Skoger eldretreff
Én onsdag i måneden kl 1130-1330 
på Sanitetshuset i Skoger: 
28.mars, 25.april, 23.mai og 
dagstur 14. juni

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. Dersom du ønsker å 
motta nattverd, men ikke kan komme til kirken, kan du 
også ta kontakt med prest eller diakon. 

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

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

Kirkeskyss

Til gudstjenestene i Skoger kirke
Skoger menighet tilbyr skyss til og fra gudstjenestene. 
Trenger du skyss, så ta kontakt med Solveig på 
tlf 922 98 140, innen fredagen før.

Til gudstjenestene i Konnerud kirke
Konnerud menighet ønsker å tilby skyss til og fra 
gudstjenestene.
Har du lyst og mulighet til å bidra med dette i turnus 
med	flere?	Ta	kontakt	med	diakon	Beate	Schmidt:	
schmidt@drammen.kirken.no, eller tlf 32989285.

ANTAZOA våren 2018

8. mars møte hos Tove Hodt, Rørvollveien 9
5. april møte hos Petra Winsnes Kvalvåg, Thorrudgata 2
3. mai møte hos Haldis Øien, Tyrihjelmen 15
7. juni møte – sted fastsettes senere

Alle møtene begynner kl 19.00

Har du spørsmål, ring Haldis Øien tlf. 91143666
	

	

	

	

																				.	

	

Våren	2018:		
14.jan,	11.feb,	
18.mars,	8.april	
13.mai,	10.juni	
Kl.	16.00	mat	
Kl.17.00	samling	i	
kirkerommet	
Kl.	1830	
Ungdomskro	i	
kjelleren	

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

Lørdag og søndag
Gudstjenester 
i Skoger og Konnerud kirker.
Se side 2 og annonsen for Fokus- 
gudstjeneste nederst på siden.

Konnerud søndagsskole
Info om søndagsskolen, 
ta kontakt med nf649@kirken.no

Torsdag
Åpent kirketorg i Konnerud
Vafler og kaffe på kirketorget i Konnerud 
kirke.
Åpent fra 11-13, unntatt helligdager og 
skolens sommerferie. 
Vel møtt!

Familiedag med middag fra kl. 16.15
Gøy med musikk: For barn fra ett til tre 
år, kl. 17-17.45 
Minigospel: For barn fra 4 år og oppover.
Øvelser i Konnerud kirke 
kl. 17.00 - 17.45.
Konnerud Kid Sing: kl. 17.45 - 19.00.

Se side 6

Fredag

Kommer’U ungdomsklubb  
For de som går i 8. - 10. klasse og 
som bor i Skoger eller Konnerud.
Sted: Konnerud kirke.
Annenhver fredag kl. 19-23.
Se plakat side 7

Gi det videre
Gjør en forskjell for barn og unge i Drammen.

Konnerud og Skoger menigheter samarbeider 
med Kirkens Bymisjon om «Gi det videre». Pro-
sjektet samler 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 jevnaldrende.  

Har du noe du kan gi bort til barn i Drammen som 
trenger det? Trenger du selv noe til dine barn?
Tlf: 418 41 212, e-post: gidetvidere@skbd.no
www.gidetvidere.com og www.bymisjon.no/
drammen   

Sykler ønskes
Gi det videre ønsker å samle inn sykler. Har du 
en sykkel som andre kan arve, kan den leveres til
Gi det videre, Kirkens Bymisjon v/Elkjøp
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 84, tlf. 90 55 32 92

Åpent tirsdag kl. 10-15, onsdag kl. 12-19 og fredag 
kl. 10-13.

Bibelgruppe

I Konnerud menighet kan du få bli med i bibelgruppe, 
som møtes 1 gang i måneden. Bli med i et fellesskap hvor 
vi snakker om viktige forhold for livene våre.

Send oss gjerne en epost så tar vi kontakt: 
bibelgruppe@konnerudkirke.no

Har du lysestumper?

Du kan levere lysestumper i kirken. De leveres 
videre til en lysfabrikk som lager nye lys av de gamle.
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Fasteaksjonen 2018
  i Skoger og Konnerud
Ta godt i mot våre konfirmanter når de ringer på 
døra 20. mars fra kl. 17.00.

Sammen sørger vi for livsviktig, rent vann til enda 
flere mennesker i Fasteaksjonen.

Hva er Fasteaksjonen?
For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge 
seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens 
Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er 
i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, 
- etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirke-
året som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt 
fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres 
over hele landet uka før palmesøndag.  

Hva går pengene til?
Tema for Fasteaksjonen 2018 er Kirkens Nødhjelps 
arbeid med vann og sanitær i utsatte områder om-
kring i verden. Aksjonspengene som ble samlet inn i 

fjor	har	blant	annet	gått	til	å	gi	kongolesiske	flyktnin-
ger	vann	og	latriner	i	flyktningleirene	i	Angola.	

Gi en gave ved å Vippse et valgfritt beløp til 2426, eller 
send en SMS med kodeordet GAVE til 2426 (200 kr).

Fra Amicus barnehages påskelandskap.
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Velkommen til

Hagan bakeri
Innerst	 i	 Mælen	 finner	 du	 Hagan	 bakeri	 –	 et	 lite	
gårdsbakeri som holder åpent en lørdag i måneden. 
For å komme dit følger du bare veien bak Skoger 
kirke, og videre et par km. Da kommer du til Marit 
Holmen og Jakob Vik – og Hagan bakeri.

Jakob Vik har selv bygget både huset og satt sammen 
den italienske bakerovnen. Det fyres i ovnen, og brød 
og andre bakervarer stekes når ovnen og bakeren er 
klar. Flatbrød bakes tidligere i uka, og kvelden før 
settes deiger til heving. Når bakeriet åpnes, har bake-
ren vært i sving i mange timer allerede.

Lørdag 17. januar var Hagan bakeri fylt med lukten 
av nybakte brød, og rundt bordene satt gjester fra 

bygda – og noen som hadde kjørt litt lengre. Hyllene 
var fylt med brød av ulike slag; speltbrød, havrebrød 
og gresskarbrød – og kundene ble fristet av søte bak-
ervarer	som	kanelsnurrer,	muffins	og	kjeks.	I	ovnen	
ligger det en pizza som snart er ferdig til servering. 

Marit og Jakob deler på oppgavene, men Jakob er 
pizzasjefen og står først opp om morgenen.

Tar du turen innom en lørdag, kan du i tillegg til å 
kjøpe nybakte brød, også nyte en kopp kaffe og ka-
nelsnurr – og en prat med hyggelige Skoger-beboere.

Sjekk «Hagan bakeri» på facebook for åpningsinfo.

Gi gjerne en gave til menighetene: Konnerud 114655 • Skoger 84108
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Konsert og kunstutstilling torsdag 22.mars kl.19:00 i Konnerud kirke

«Skapelse og tilintetgjørelse»
En utstilling av Cato Thunes. Bilder av forkullet 
tre, akryl og bladgull. 

Thunes arbeider som prest og billedkunstner. Te-
matikken i hans bilder bringer oss tett på lyset, 
mørket og Guds tilstedeværelse.
Utstillingen åpnes med orgelkonsert ved kantor 
Victor Riakhin

Kjære Gud jeg har det godt?
…la alle barn i verden få det like godt som jeg. … 
Kjære Gud jeg har det godt, takk for alt som jeg har 
fått…. Når jeg legger meg til hvile tretten engler om 
meg stå…..  Kjære Gud Fader i himmelens  slott, takk 
for i dag jeg har hatt det så godt. Dette er bare noen 
av de aftenbønnene som vekker minner blant våre 
voksne	 lesere.	For	de	aller	fleste	minner	det	om	en	
trygg og god avslutning på dager fylt med lek og ak-
tivitet hjemme, hos dagmamma, i barnehage på leke-
plassen og senere i skolen. Dager med lek og glede; 
men også med frustrasjoner, krangling og skrubbsår. 
Noen kvelder avsluttet med varm kakao etter lek i 
snøen, andre avsluttet med  hissige stemmer og kor-
te: «Puss tennene dine og gå og legg deg!» -beskjeder. 
Men så er kampen for å få være oppe litt lenger, -et 
glass vann, -lese en side til -  over; man har krøpet 
under den  gode dyna - og så avsluttes dagen med 
å  gi rom for nødvendig hvile. Ved å oppsummere 
dagen i dag på en god måte inviterer man den helse-
bringende  søvnen til  gradvis å snike seg inn.

Det	kan	være	fint	å	lage	et	lite	rituale	rundt	aftenbøn-
nen: Slukke det store taklyset, mamma eller pappa 
(eller begge) på sengekanten, hendene foldet. Af-
tenbønn er ganske enkelt en bønn om aftenen, eller 
kvelden. Vi kan snakke med Gud med våre egne ord, 
men mange synes det er greit med en ferdigformu-
lert bønn. Når vi ber med barn er det lettest å huske 
bønner med rim eller rytme. Fire måneder gamle Andreas folder sine hender.
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«Kjære Gud jeg har det godt» begynner den bønnen 
som i mange år nok var Norges mest brukte aften-
bønn. Det er en bønn hvor man takker for alt man 
har fått og uttrykker tillit til Gud som er «alle gode 
tings giver». Men ikke alle barn HAR det godt, ikke 
en gang i vårt gode land. Torbjørn Egners aftenbønn 
ber «la alle barn i verden få det like godt som jeg»,  
men barn som lever under fattigdomsgrensa i Norge, 
har kanskje ikke så mange ting de kan dele?

I stedet kan aftenbønnen være en trygg avslutning 
- også på turbulente dager, på dager med stress og 
frustrasjon, på dager med bekymringer og sorg, kan-
skje sykdom og redsel. «Kjære Gud, du ser jeg er 
redd for å dra på sykehuset. Kjære Gud, i dag var en 
dum dag i barnehagen, kjære Jesus i dag var det ikke 
noe koselig  ved middagsbordet.» Men når dagen går 
mot	sin	slutt	finner	de	fleste	av	oss	noe	å	 takke	 for	
også: «Takk for at vi er glad i hverandre; takk for at 
vi	fikk	spise	oss	mette	i	dag	også;	takk	for	at	jeg	har	
det	fint	i	barnehagen,	takk	for	at	jeg	får	gå	på	skole,		
takk for at det ikke er krig her i Drammen.» Men det 
kan likevel være ting som gjør at det er vanskelig å 
få sove.

Monstrene under sengen
De	fleste	av	oss	smiler	kanskje	litt	overbærende	over	
tegneserier som viser en sterk pappa som jager bort 
de skumle monstrene som gjemmer seg under senga 
eller i skapet, men da overser vi  det enkle faktum at 
det funker! «Legg deg til å sove», sier vi til barna,» 
for mamma og pappa passer på deg.» Men de gjør jo 
ikke det. De vil gjerne, men også mammaer og pap-
paer sover; i hvert fall burde de det. Og etter hvert 

som barna blir større forstår jo de det også. Og hvem 
passer på da?

Også voksne har monstre som gjør at de ikke får sove: 
arbeidsledighet, ubetalte regninger, syke foreldre, 
problemer på jobben, vennskap som går i stykker...

I dagens siste timer inviterer Gud deg til å legge dem 
over på ham, HAN SOM ALDRI SOVER!

..og så kan vi samtidig takke for alle dem som er 
våkne i natt -  som sykepleiere, transportarbeidere, 
sjøfolk, leger, militære , jordmødre, og brannmenn - 
for  å nevne noen av dem som er på jobb for at vi skal 
kunne sove trygt.

Sorg og Omsorg 
Drammen og omegn

Har du mistet en du er glad i?

Sorg og omsorg Drammen og omegn er en frittstående 
organisasjon som tilbyr sorggrupper og enkeltsamtaler. 
Vi har lang erfaring og vet at mange synes det er godt 
å komme sammen med andre i samme situasjon. Vi har 
samarbeid med Drammen kommune, sykehuset, hu-
manetisk 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: 32267050 eller send en Mail så kontakter vi deg. 
Mail: sorgogomsorg.drammen@hotmail.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
Sanna Ask Ottersen
Johan Haugan Harberg
Alvin Grahl Domino
Liam Luis Linderman Alves
Emilie Dieseth Walding
Filip Røste Johansen
Tiril Flakstad Watvedt
Fride Wemundstad Larsen
Arinda Christensen
Bror Arentz-Klevberg
Mari Dahlman Arvidson
Ingrid Heier Nilsen
Emil Hegle-Førland
Jesper Nordal
Celine Mendonca  Thomasrud 
Fuhre
Isack Matheo Burud
Olina Mathisen  Drange
Pia Bjerkeset Nilsen
Mille Myhre Granlund
Linnea Lind-Åsberg
Halvor Tjelle Lien
Helene Vigdal Stokholm
Lars Einar Sneltvedt
Håkon Andreas Sneltvedt
Odin Rasmussen
Selma Lillaas

NESTE
MENIGHETSBLAD

kommer i mai
Redaksjonen må ha stoff

senest 1. april

Aut. fotterapeut 
Jorunn Ødegaard og Ann Cecilie S. Kristensen

Jarlsbergsenteret. Tlf. 32 88 66 10

Døde
Ruth Gomperud
Trulte Hanssen Nilsen
Grethe Kristensen
Lars Gulbrandsen
Petter Moholdt
Brita Kjøsterud
Randi Sigrun Liljeroth
Mona Alice Ullereng
Povl Holger Rasmussen
Ruth Larsen
Øivind Berg
Grete Engelkor
Roar Helgerud

Skoger

Døpte
Mari Dahlman Arvidson
Liam Krogseth
Filip Ryggetangen
Markus Thoresen
Ivrill  Marena Finsrud Tekshov
David Takvam Kihl
Tale Emilie Ryggetangen

Vigde
Cecilie Berntzen og Espen Martin-
sen Krogseth

Døde
Berit Olufsen

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.

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.
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Konfirmant 2019

HVEM VIL DU HØRE?  
HVA VIL DU HØRE?
HVA VIL DU DISKUTERE / 
SAMTALE OM?

Vi får stadig spørsmål om kurs, foredrag eller dis-
kusjonsmøter om aktuelle tema som er av interesse 
for voksne. Vi har trosopplæring for barn, vi har 
konfirmantundervisning	 og	 lederopplæring	 for	
ungdom, men hva har vi de voksne i menighetene? 
Vi har med jevne mellomrom arrangert bibelkurs, 
bibelforedrag, og temakvelder med ulikt innhold, 
men nå kommer vi med en utfordring til deg: hva 
vil DU høre?   Vi etterlyser både aktuelle tema, men 
også om det er én spesiell taler eller foredragshol-
der du har lyst til at vi skal forsøke å skaffe. 

Ta gjerne kontakt med 
kateket Karin Vaskinn, tlf. 32 98 92 88 
eller kv298@kirken.no eller
Wenche Yamamoto Bondevik, 
wencheyamamoto@gmail.com

Vi har bruk 
for deg!
Vi har mange oppgaver i kirken vi trenger frivillige 
til.

Uten de frivilliges innsats, er det mange oppgaver 
som ikke ville bli gjort.
 
Ta kontakt med en i staben om du kan tenke deg 
å bidra med noe.

Åse Stevik lager middag til barn og voksne på Familieda-
gen i Konnerud kirke.

Etterlysning:

I Konnerud kirke:
Lørdag 4. mai, søndag 5. mai 

og søndag 12. mai

I Skoger kirke:
Søndag 9. juni

Det vil bli sendt invitasjon til med-
lemmer og tilhørende etter påske.

Informasjonsmøte i april.


