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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, human-
etisk 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

Gudstjenestelisten finner du på side 9
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Forsidebilde: «Treenigheten» – Glassmaleriet i Sjømannskirken i Hamburg
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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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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, bs798@kirken.no 
tlf: 32 98 92 85

Dagstur til Norsk Folkemuseum
Torsdag 14. juni Kl. 09.00 - ca 17.00
Arr: Den Norske Kirke i Drammen; Åssiden, Tangen, 
Strømsø, Strømsgodset, Fjell, Konnerud, Bragernes og 
Skoger menigheter

Pris pr. person kr 500,- og betales på bussen. Prisen in-
kluderer i tillegg til reisen: kaffe og kanelbolle, inngang 
og utstilling Norsk Folkemuseum, 2-retters middag.

Bindende påmelding innen 6. 
juni 2018 til diakon Beate Sch-
midt, bs798@kirken.no, kontor-
tlf: 32989285

Velkommen til en hyggelig dag! 
Turen er populær, så førstemann 
til mølla……



Andakt

Dagdrøm i vårsol
Det drypper fra taket, og i tretop-
pene like bak huset vårt i Meise-
len er fuglene i ekstase. Det er 
nydelig å kjenne solen varme i 
ansiktet etter en lang og snørik 
vinter på Konnerud. Det er rett 
og slett luksus i en hektisk hver-
dag å trekke seg tilbake i stillhet 
og ettertanke. Jesus selv gjorde 
det etter å ha undervist folket. 
Kanskje la han seg ned på en 
grønn flekk ute i det fri og dag-
drømte? Fra tid til annen gjør i 
alle fall jeg det. Da lar jeg drøm-
men gå frem og tilbake i tid. På 
vakkert vis vever drømmen min 
fortid og fremtid sammen til en 
livshistorie jeg ennå heldigvis er 
hovedpersonen i. 

Selv om jeg drømmer fortsatt, er 
jeg på et annet sted i livet nå enn 
for 30 år siden. Kanskje er det fle-
re enn meg som dagdrømmer litt 
ekstra om våren? Jeg tror våren 
på en spesiell måte frembringer 
forventninger både for store og 
små. Vi drømmer om konfirma-
sjonsdagen, sommerferien, nytt 
blomsterbed eller rett og slett 
et bedre liv. Men noen fikk ikke 
oppfylt drømmen om et blom-
sterbed uten ugress, eller basale 
behov som mat og trygghet. Som 
diakon og prest har jeg møtt 
noen, og det gjør vondt. Kanskje 
har du det som meg, - et ønske 
om å utgjøre en forskjell å hjelpe 
noen av de du møter? 

Jeg husker fra min barndom, en 
liten mann som utgjorde en for-
skjell. Han var professorer av 
yrke og hadde dedikert sitt liv 
for å hjelpe andre. Den kroatiske 
animasjonsfilmen om professor 
Baltazar rørte ved meg til dypet 
av min drøm.  Et spesielt inn-
trykk gjorde hans magiske uni-
versalmaskin som ordnet opp i 
folks problemer. Den var rett og 
slett vidunderlig. For når han 
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dro i spaken på universalmaski-
nen, kom det ut magiske dråper 
som ordnet alt for de som hadde 
det vanskelig. 

Det er lenge siden jeg sluttet å 
tro på magiske maskiner, men 
jeg har aldri sluttet å tro på me-
ningsfulle drømmer! Jeg tror at 
den tiden vi har fått å disponere 
mellom vugge og grav kan fyl-
les med en drøm vi har lyst til å 
leve, - og at det er Guds vilje med 
livet! Jeg tror at vi fra Skaperens 
hånd er skrudd sammen slik at: 
«det er [Han] som virker i [deg 
til] både å ville og å gjøre etter 
hans gode vilje.» Filip. 2,13. Sagt 
på en annen måte. Jeg tror det er 
en sammenheng mellom drøm-
men og det du har lyst til å gjøre 
i livet ditt. Det fantastiske med 
en slik overbevisning er at den 
kan endre liv, ikke bare for deg 
som lever drømmen, men for din 
neste. Det at du lever drømmen 
din kan redde noen ut av sitt ma-
reritt. Du kan utgjøre en forskjell 
i denne byen, landet, verden, for 
din neste ved å leve ditt liv, din 
drøm. En sykepleier godt foran-
kret i livet, med menighet, slekt 
og venner her i Drammen, brøt 
opp og reiste til Kongo. Hun ut-
gjør nå en forskjell. En talentfull 
forretningsmann brøt opp og 
reiste ut for å hjelpe sigøynere i 
Spania og barn som lever sine liv 

i kloakken. Hans liv har gjort en 
forskjell. Adrian, en akademiker 
fra Nederland sa opp sin jobb og 
begynte som sauebonde i Finn-
mark. En kokk jeg kjenner, pak-
ket sammen grytene og forsvarte 
sin doktoravhandling i pedago-
gikk for en tid tilbake. Jeg kunne 
fortsatt. Poenget er ikke at alle 
skal bryte opp å reise til Kongo 
eller Romania, bli sauebonde el-
ler skrive en doktoravhandling, 
men vi kan alle leve drømmen 
vår her og nå. Visst blir det hyg-
gelige reisebrev og tv- repor-
tasjer av andre folks drømmer. 
Men drømmen skal ikke først og 
fremst deles i reisebrev eller på 
TV, men leves av deg i virkelig-
heten, NÅ! Hvordan står det til 
med livet og drømmen din, hen-
ger det sammen? Jeg tror mange 
opplever at drømmen og livet 
ikke gjør det, og murrer misfor-
nøyde rundt. Kanskje ser du deg 
fornøyd med Realty program og 
andres livshistorier?

Kanskje er det for truende for 
oss som har det så bra å forholde 
oss til ansvaret for egen drøm? 
For det kan koste! En 17 år gam-
mel gutt med navnet Josef delte 
drømmen med sine brødre, sine 
nærmeste, men ble hatet for det, 
kan vi lese i skriften. Vår virke-
lighet er ikke annerledes enn Det 
gamle testamentes Josef. Det å 
følge drømmen vil kunne føre 
med seg dramatikk og prøvelser, 
men først og fremst velsignelse 
for brødre og søsken i nød. Når 
drømmen leves blir den til vel-
signelse for mange, vi blir vår 
nestes bønnesvar i livet. Så en-
kelt, men likevel så utfordrende. 

Live your life! God bless!

Cato Thunes
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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:

Tekst: Wenche Yamamoto Bondevik

Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene, 
men egentlig er den den første av kirkens høytider. 
Før pinseunderet i Jerusalem var det ingen kristne, 
og ingen kirke. Jesus var jøde, og både  de tolv dis-
iplene og alle de andre tilhengerne var jøder som 
trodde at Jesus var Messias og Himmelfartsdag 
hadde han gitt dem befaling om at de skulle gå ut 
i «all verden» for å forkynne evangeliet, det vil si, 
forkynne den gode nyheten om at «Guds rike var 
midt iblant oss.»   

Gud hadde ikke forlatt mennesket, men var tvert 
imot kommet, var blitt født i fattigdom som et 
menneskebarn, og hadde levd iblant oss -  for bok-
stavelig talt å kjenne på kroppen hvordan det var 
å være menneske. Han hadde opplevd gleden ved 
å ha familie og gode venner. Hadde vokst opp un-
der enkle kår, lært et håndverk som alle jødiske 
menn, og også vært med på både bryllupsfester og 
andre selskap. Men avslutningen på dette livet var 
dramatisk. Han var etterlyst av styresmaktene for-
di han opponerte mot mange av de vedtatte nor-
mene og de utallige lovbudene som den jødiske 
religionen påla de troende, han helbredet de syke, 
han laget oppstuss da han vekket noen opp fra de 
døde (selv om han påla dem at de ikke skulle for-
telle det til noen). Han ble forrådt av en av sine 
nærmeste venner, han ble torturert, fornedret og 
til slutt spikret opp på et kors som den usleste for-
bryter. 

Men så skjer altså det helt usannsynlige, det som 
totalt bryter med alle kjente naturlover : Jesus står 
opp igjen fra de døde. Han viser seg først for kvin-
nene som kommer til graven for å stelle liket etter 
jødisk skikk, så oppsøker han sine disipler og så til 
sist flere hundre av dem på en gang. I førti dager 
var han sammen med dem.  Så gir ham dem altså 
befalingen om å gå ut i hele verden, men ikke noen 
«bruksanvisning» på hvordan de skulle gjøre det. 
De fleste av Jesus’ tilhengere var enkle fiskere og 
arbeidsfolk som stort sett bare snakket arameisk, 
mens romerne, okkupasjonsmaktene, snakket la-

Dagens ord: PINSE: 
Ildtunger, misjon, kirkens bursdag - og apostlenes hester

Kirkeskipet i Sjømannskirken i Hamburg.

tin, og den akademiske verden rundt middelhavet 
benyttet gresk. Den daværende verden var nok 
litt større enn vi er vant til å tenke i dag. Det da-
værende Jødeland kjente ikke bare til alle rikene 
og nasjonene rundt Middelhavet, men handels-
karavaner til og fra Silkeveien forbandt nasjonen 
både med den Saudi Arabiske halvøya, Afrika, og 
østover til Gobi-ørkenen og noen karavaner helt 
til Kina. Jødeland var langt fra en isolert flekk på 
kartet. På den annen side – for de fleste betydde 
det å skulle gå ut i all verden bokstavelig talt å  gå. 
På landjorda forflyttet noen seg med oksekjerrer, 
noen av soldatene – samt rytterfolket Scyterne fra 
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Sibir hadde hester, handelsmennene langs silke-
veien brukte kameler, - men alle de andre brukte 
beina. De gikk. Derav uttrykket «apostlenes hes-
ter.»

De fleste av disiplene holdt seg i skjul etter kors-
festelsen, ganske naturlig med tanke på eventuelle 
represalier, men etter Kristi himmelfartsdag finner 
vi at får ny frimodighet. Rett før Jesus ble tatt opp 
til himmelen, lover han disiplene at han skal sende 
dem «talsmannen», Den Hellige Ånd, som skal gi 
dem den kraften de trenger.

Femti dager etter første påskedag, feiret jødene 
takkefest for kornhøsten, senere også knyttet til 
minnet om at Moses fikk lovtavlene på Sinaifjel-
let femti dager etter utgangen av Egypt. På denne 
bestemte pinsedagen var alle samlet, og her er det 
enklest å sitere apostlenes gjerninger: 

«Med ett kom det et brus fra himmelen som når 
det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor 
de satt. Tunger liksom av ild kom til syne, og de 
begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden 
ga dem å forkynne.»

Jeg tenker at det er godt at disse tungene, «likesom 
av ild» viste seg – eller så måtte de jo ha trodd at 
de holdt på å miste vettet – sitte der og bable ord 
de ikke skjønte i det hele tatt – og alle sammen for-
skjellige fra hverandre. Disse ildtungene ble bevi-
set for dem at dette var noe som kom utenfra, uav-
hengig av dem – og selv om noen beskyldte dem 
for å være fulle; så var det mange, mange flere som 
undret seg over det de så og hørte.

I forbindelse med pinsefesten var jøder fra nesten 
hele den daværende verden kommet til templet i 
Jerusalem, og her er hva noen av dem sa: …..

«Er de ikke galileere alle disse som taler? Hvor-
dan henger det sammen at hver og en av oss hører 
dem tale på vårt eget morsmål? Vi er partere og 
medeere og elamitter, folk fra Mesopotamia, Ju-
dea og Kapadokia, fra Pontos og Asia, Frygia og 
Pamfylia, fra Egypt og Libyaområdet mot Kyréne, 
vi er jøder som har gått over til jødedommen og 
har flyttet hit fra Roma, kretere og arabere – og 
vi hører dem tale om Guds storverk på vårt eget 
språk». De visste ikke hva de skulle tro, og forvir-
ret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?»»  
Vi er kanskje ikke mindre forvirret i vår såkalte 
moderne tid, med simultanoversettelser og inter- 
og- intranett og det hele. Forunderlig var det, og 
like forunderlig er det. Men dette var altså star-
ten. Mange av dem som hørte disiplenes forkyn-
nelse ble troende. De troende søkte sammen– fort-
satt levde det jo mange hundre som hadde møtt 
Jesus etter oppstandelsen. De fortalte hverandre 
hva som hadde skjedd, og disse igjen fortalte sine 
opplevelser videre. Så fra denne dagen starter den 

kristne misjon; – evangeliet, «den gode nyheten»,  
var som  en staffettpinne som ble levert fra det ene 
menneske til det andre. Og alle dem som møtte 
dette budskapet og trodde på det, ble regnet som 
en del av de troendes forsamling, selv om de ikke 
var jøder. I følge tradisjonen kom apostelen Tho-
mas helt til India og startet den første menighet 
der. Mennesker som ønsket å fortelle videre det 
gode, og ofte revolusjonerende, som hadde skjedd 
med dem i møtet med dette budskapet fortalte det 
videre, og de Jesustroende ble etter hvert kalt for 
kristne.  Etter hvert møtte våre landsmenn også 
budskapet - fra handelsmenn på og langsmed de 
store russiske elvene, på tokt i middelhavet, fra 
slaver de røvet med seg fra flere forskjellige krist-
ne land, etter hvert fra kristne munker som våget 
seg opp til det fryktede Skandinavia og norske 
kongssønner som ble oppfostret ved engelske og 
franske kongehus.

Vi kaller ofte Pinse for «kirkens bursdag». Det er 
altså vår bursdag. Kirken er nemlig de troende. 
Salmedikteren Grundtvig kaller oss for «levende 
stene». Og Skoger og Konnerud kirker? Ja, det er 
de bygningene som vi har bygget oss for å ha et 
sted å be til Gud, høre evangeliet, synge våre sal-
mer og sanger, og fortelle hverandre historiene om 
hvordan Gud fremdeles kan gjøre forandringer i, 
og med, våre liv.

Duen er et symbolen for Den Hellige Ånd – denne hen-
ger over døpefonten i Skoger gamle kirke.
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Kirkens bymisjon til
Skoger kapell: 

Skoger menighetsråd invi-
terer til kveld med Kirkens 
bymisjon i Skoger kapell 
24 mai kl 18.00. Skoger 
menighetsråd har gleden 
av å invitere til foredrag 
med Jon og Elisabeth fra 
Kirkens bymisjon Dram-
men. Der vil Jon fortelle 
om sitt liv, og sitt veivalg inn i arbeidet for Bymisjo-
nen i Drammen. Vi vil ha innsamling av pent brukt 
sportsutstyr, særlig sykler. 
Det blir servering av kaker og kaffe. 

Aksjon Gi det videre!
Denne dagen ønsker vi å kom-
binere med å støtte Kirkens by-
misjons Gi det videre- aksjon! Vi 
ønsker  særlig å samle inn brukte 
sykler som er i stand til videre 
bruk, og idrettsutstyr/treningstøy som andre kan ha 
glede av. Kirkens bymisjon skriver: Vi ønsker å hjelpe 
barn og unge særlig i alderen 4-16 år i Drammens-
området, som har vanskeligheter med å få tilgang på 
fritidsutstyr og riktig bekledning til aktivitet.

Ved å få muligheten til å være riktig 
kledd for vær og aktivitet, får barn 
og unge muligheten til å delta på 
lik linje i hverdagslige, sosiale og 
organiserte aktiviteter.

Målgruppen er barn og unge som 
lever i familier som av ulike grunner har en utfor-
drende og vanskelig livssituasjon. For mange kan det 
være vanskelig og til dels umulig å tilby sine barn 
årstidsriktig bekledning, fritids- og sportsutstyr som 
gir dem mulighet til å delta på ulike fritidsaktiviteter.

Du kan være med og bidra :-) 
Om du ikke har mulighet til å komme 24.mai, og har 
noe du ønsker å gi bort / trenger å låne til dine barn, 
så kan du kontakte Kirkens bymisjon slik:  
 Tlf: 418 41 212, e-post: gidetvidere@skbd.no
 www.gidetvidere.com  og  
 www.bymisjon.no/drammen  

Gjør en forskjell for barn 
og unge i Drammen 

Konnerud og Skoger menigheter samarbeider med 
Kirkens Bymisjon om «Gi det videre». Prosjektet 
samler inn brukt sportsutstyr og aktivitetsklær som 
gis videre til barn som trenger dem. Målet er at barn 
fra alle sosiale lag har mulighet til å delta på aktivite-
ter sammen med jevnaldrende. 

ÅPEN SØNDAGER 10.30-15.00

Du er hjertelig velkommen!
Lukket i skoleferiene

IF ‘Hellas’ har turorientering
mai - oktober.   Bli med!

Lokaler til arrangementer/
overnatting.
Kontakttelefon:
Solberg 908 80 369
Moen 913 14 673

BLI KJENT I STRØMSØMARKA
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Frivillighetshelter
Randi og Terje Sommer-
stad er to av våre trofaste 
frivillige gjennom mange 
år. De siste årene har de 
vært gjennom noen tøffe 
år, men føler seg nå i bedre 
form enn på lenge, og had-
de akkurat kommet hjem 
fra en flott weekendtur i 
Skagen, da menighetsbla-
det tok en prat med dem. 

Terje er født i Strømsgod-
set og flyttet til Konnerud i 
1933, ett år gammel. Da ble 
han nabo med Konnerud 
gamle kirke. Konnerud den 
gang så ganske annerledes 
ut enn i dag, med noen få 
spredte gårder. Randi er 
født i Hakavik, et lite sted 
i Øvre Eiker, med 100 men-
nesker hvor veien rett og slett ikke går lenger. 
Det var et trygt og godt miljø med 4 stykker i 1. 
klassen. Skolen ble nedlagt i 1949 i motsetning til 
Terjes sin skole, Konnerud skole, som fortsatt er i 
drift etter mange utvidelser. 

Randi gikk på Gjerdes handelsskole og fikk jobb 
hos Sorenskriveren for Røyken, Lier og Hurum. 
Da var det ikke sjelden at politiet kom med fan-
ger til Sorenskriveren, og siden Terje var politi, 
krysset deres veier stadig vekk. Randi fikk en klar 
opplevelse av at dette skulle bli mannen i hen-
nes liv, og slo seg til ro med det. Og slik ble det. 
Foreldrene til Terje bygde på huset, og de bodde 
i andre etasje til de selv hadde bygd eget hus på 
tomten. I dag bor de i Pettersvollen, og trives med 
det. Men det var ikke med lett hjerte de flyttet fra 
huset sitt i Postsvingen for kort tid siden.

De er et sporty par. Terje har drevet med både lang-
renn, terrengløp, orientering og pistolskyting. Men 
det var ikke lett å konkurrere i yngre dager, da han 
ofte jobbet helger når konkurransene foregikk, og 
man fikk ikke fri til det den gang. Randi har drevet 
mest med orientering. Etter hvert som de to jentene 
deres vokste til og fikk barn som nå teller fem bar-
nebarn og fire oldebarn, ble de en skikkelig orien-
teringsfamilie med flere generasjoner. De har hatt 
en god familietradisjon hvor alle drog til Danmark 
hver påske og løp 3-dagers o-løp. Da var alle med å 
konkurrere, både store og små.

Terje og hans familie var opprinnelig tilknyttet 
bedehuset og ikke kirken. Faren var aktiv arbei-

Terje og Randi Sommerstad.

derpartimann, mens kirken var for de som var 
litt finere. På 50-60 tallet ble imidlertid kirken 
og bedehus slått sammen, da bedehusets ledelse 
ikke ønsket å «splitte opp de frelste». Bedehuset 
ble menighetshuset inntil den nye arbeidskirken 
ble bygget. Etter at bedehuset ble solgt på 90-tal-
let, ble det opprettet et fond. Terje har vært med 
i bedehusstyret siden den gang, og er med på å 
fordele pengene fra fondet til diverse barne- og 
ungdomsarbeid hvert år.

Randi har jobbet litt på biblioteket og hos fylkes-
mannen etter at barna ble større. De har vært fri-
villige i Konnerud idrettslag i en årrekke, blant 
annet som frivillige under world-cupen.  I tillegg 
har de i mange år jobbet på Bragernes kirkegård, 
og gjort en stor innsats til å holde kirkegården 
velstelt og fin. Etter at den nye kirken ble tatt i 
bruk ble det en del frivillig arbeid der med bl.a. 
kirkekaffe gjennom mange år. Randi tok også an-
svar for å holde orden på kjøkkenet med rydding 
i skaper og vasking av duker og diverse annet 
arbeid. På eldretreffet var de begge aktive med-
hjelpere gjennom 20 år. Også på fritidsklubben 
«Etter skoletid» har de vært med på blant annet  
kjøkkentjeneste og litt «politivakt». Terje har også 
gjort mye vaktmesterarbeid i kirken, blant annet 
sammen med Jan Jongepier.

Nå holder det med å dele ut menighetsbladet. Alt 
til sin tid, er det noe som heter, og de håper nye 
koster overtar deres oppgaver i menigheten.

Wenche Rørvik Mondal
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Mandag
Konnerud kirkes formiddagstreff
Underholdning, andakt, allsang, 
bevertning og utlodning.
Første treff etter sommeren: 17.sept.
Dagstur 14.juni. Se omtale side 2.

Tirsdag
Etter skoletid i Konnerud kirke
Fritidsklubb for barn i 4.-7. klasse. 
Hver tirsdag kl 13.30-16.30.
Siste gang før sommeren 29. mai.
Oppstart 4. september.
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.
Kontaktperson: Nina Fergestad.

Babysang i Konnerud kirke kl. 10.15
For informasjon om babysang, følg oss på 
Facebook «Babysang i Konnerud kirke».

Skoger eldretreff
Musikk, allsang, bevertning og utlodning.
Siste treff før sommeren: 30. mai hos 
Turid Nilsen i Mælen. Første treff etter som-
meren: 26.sept. på Sanitetshuset. Dagstur 
14.juni. Se egen plakat.

Åpent kapell i Skoger

Fra torsdag 24. mai blir det Åpent kapell i Skoger. Siste 
gang for sesongen er 9.august. Bussen kjører etter ved-
lagt rute, og plukker opp passasjerer underveis. På vei 
til kapellet stopper bussen på Steen gartneri/Skoger Ha-
geland, og de som ønsker det kan kjøpe blomster der. 
Bussturen er gratis. I kapellet serveres nystekte vafler og 
kaffe. Det er mulig å gi en gave til Åpent kapell i den 
flotte sparegrisen i kapellet.

KIRKESKYSS, SKOGER KAPELL 
A
Kl. 10.00         Stillerud (ved returpunkt), Lerpeveien
Kl. 10.05         Fagerheim, over Fagerheimsletta
Kl. 10.07         Skoger st.
Kl. 10.10         Unelsrød
Kl. 10.15         Skoger kirke/Sten gård og gartneri
B
Kl. 10.30         Fjell (gul kiosk ved snuplass)
Kl. 10.40         Skoger kirke/Sten gård og gartneri
C
Kl. 11.00         Konnerudsenteret, parkeringsplass Meny 
(v/returpunkt)
Kl. 11.05         Svingen, Jarlsbergveien
Kl. 11.10         Sten gård og gartneri/Skoger kirke

TILBAKETUR:
Kl. 12.20        Skoger kirke retning Fjell 
Kl. 12.45         Skoger kirke retning Østbygda
Kl. 13.00         Skoger kirke retning Vestbygda/Konnerud

Kontaktperson: Turid Skatrud  tlf. 986 08 033.

Konnerud
17.05 kl 09:30 Konnerud gamle kirke, ved bautaen. Trond 
 Sandhaug
19.05 kl 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Trond Sandhaug, 
 Karin Vaskinn og Victor Riakhin 
20.05 kl 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Trond Sandhaug, 
 Karin Vaskinn og Victor Riakhin 
27.05 kl 10:30 og 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Margrete 
 Schmidt Johansen, Karin Vaskinn og Victor Riakhin 
03.06 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 
 og Victor Riakhin 
10.06 kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 
 Schmidt Johansen, Beate Schmidt og Trond Martens. 
 Sommerfest.
17.06 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 
 og Victor Riakhin.

Gudstjenester i Konnerud og Skoger

Lovsangsgruppa i Konnerud 
kirke søker nye sangere
Vi øver 1 gang i måneden før Fokus-gudstjenestene hvor 
vi leder lovsangen. Ta kontakt med diakon Beate, 
bs798@kirken.no eller 32989285

	

	

	

	

																				.	

	

Fokus:	
13.mai	
10.juni	med	
sommerfest	for	
hele	menigheten	
9.sept	
Kl.	16.00	mat	
Kl.17.00	samling	i	
kirkerommet	

Fokus	søndag		
Middag	og	dessert	kl.	16.00.	Pris	kr	40	pr	barn	og	kr	60	pr	
voksen.	Familie	pris	kr	150.	
Påmelding	for	mat	(allergi?	Si	fra)		innen	torsdag	før		til		
diakon	Beate:		bs798@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 lenger ned på siden.

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

Torsdag
Åpent kirketorg i Konnerud
starter opp igjen i september.

Åpen kapell i Skoger
Se egen omtale.

Familiedag med middag fra kl. 16.15
Gøy med musikk: For barn fra ett til tre 
år, kl. 17.00-17.45.
Konnerud Kid Sing, kl. 17.45-19.00.
Oppstart i september.

Fredag

Kommer’U ungdomsklubb  
Sommerferie.

En annerledes gudstjeneste
- UTE I DET FRI
Søndag 26. august 
samles vi først til en 
kort dåpsgudstjenes-
te i Konnerud kirke 
før vi går i samlet 
tropp til Drammens 
midtpunkt, hvor vi 
vil feire gudstjeneste 
under åpen himmel, 
og så kose oss med medbragt niste etterpå. Stien egner seg 
ikke for rullestoler eller barnevogner; så foreldre med små 
barn bør ha disse for eksempel i bæremeis. 
FOR DE IKKE SÅ SPREKE fortsetter vi inne i kirkestua etter 
dåpsgudstjenesten. Da kan vi snakke sammen om sønda-
gens tekst – og så avslutter vi med en god kopp kaffe.

Gudstjenester i Konnerud og Skoger

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 guds-
tjenestene. 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@dram-
men.kirken.no, eller tlf 32989285.

24.06 kl 11:00 Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. Trond Sandhaug
08.07 kl 11:00 Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. Trond Sandhaug og Victor Riakhin 
22.07 kl 11:00 Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. Trond Sandhaug og Victor Riakhin 
05.08 kl 11:00 Konnerud gamle kirke Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. Margrete Schmidt Johansen og Victor Riakhin 
19.08 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Helge Norrud og 
 Victor Riakhin
26.08 kl 11:00 Gudstjeneste. Dåp. Trond Sandhaug og Victor 
 Riakhin. Vandregudstjeneste til Midtpunkt.
02.09 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 
 og Victor Riakhin 
09.09  kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 
 Schmidt Johansen, Beate Schmidt og Trond Martens. 
 Diakoniens søndag. 
16.09 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 
 og Victor Riakhin 
23.09 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. Margrete Schmidt
 Johansen og Victor Riakhin. Barnas kirkebok.

Skoger
17.05 kl 08:20 Familiegudstjeneste. Margrete Schmidt 
 Johansen og Knut Schmidt Johansen. 
 Femteklassinger, Billy Taranger og Chorisma deltar. 
20.05 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete Schmidt 
 Johansen og Vidar Paul Tjøtta
10.06 kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Margrete Schmidt 
 Johansen, Karin Vaskinn og Victor Riakhin
01.07 kl 11:00 Skoger gamle kirke Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. Dag Arne Roum 
15.07 kl 11:00 Skoger gamle kirke Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. Trond Sandhaug  
29.07 kl 11:00 Skoger gamle kirke Gudstjeneste. Olsok. 
 Nattverd. Dåp. Margrete Schmidt Johansen 
12.08  kl 11:00 Skoger gamle kirke Gudstjeneste. 
 Nattverd. Dåp. Dag Arne Roum
19.08 kl 11:00 Skoger gamle kirke Gudstjeneste. 
 Pilgrimsvandring fra Skoger gamle kirke
09.09 kl 11:00 Skoger gamle kirke Gudstjeneste. Nattverd. 
 Dåp. Margrete Schmidt Johansen m.fl. Tårnagenter 
 for begge menigheter. Konfirmantpresentasjon.
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Den norske kirke i utlandet

Sjømannskirken
Sjømannskirken ble opprettet i 1864, for å være tilstede for norske sjøfolk i utlandet. Det var harde kår for 
sjøfolk, og for mange ble Sjømannskirken en trygg hav. Etterhvert som de norske sjøfolkene har blitt færre, 
har Sjømannskirken blitt kirken for alle nordmenn i utlandet. Sjømannskirken er et møtested for studenter, 
fastboende og tilreisende - et sted der de møter andre nordmenn, kan snakke norsk, lese norske aviser og 
ukeblader, spise norsk mat - og et sted der de kan delta på gudstjenester på norsk.

På tur med Sjømannskirken:

«Når jeg så skal ut i verden...»
Tekst og foto: Karin Vaskinn

Første helg i mars reiste noen ungdommer fra Dram-
men, til Sjømannskirken i Hamburg, sammen med 
unge fra Sigdal og Nannestad. Knut Erik Skarpaas i 
Sjømannskirken var reiseleder. Første mål for Ham-
burgturen, var hamburger på trivelige Peter Pan. 
Sjømannskirken ble vårt hjem disse dagene; ung-
dommene sov der, vi spiste måltider, hadde gode 
samtaler og hyggelige stunder sammen. Tema for 
turen var «Når jeg så skal ut i verden...». På søn-
dag deltok ungdommene med tekstlesning, sang og 
praktiske oppgaver under gudstjenesten, sammen 
med sjømannsprest Dag Eidhamar.

Vi fikk bli med på en gripende reise til Neuengamme 
arbeidsleir. Snøen lå som et tynt teppe over byen, 
og termometeret viste mange minusgrader. Selv om 
sola skinte, gjorde den kalde vinden at kulden krøp 
under klærne. Historikeren Espen Darefjeld, fortalte 
og gjorde historien både levende og interessant. Fan-
gene som kom til Neuengamme, var menn mellom 
18 og 45 år, og det fantes ingen mulighet til å slippe 
levende ut derfra. Det var mye som gjorde inntrykk; 
godsvogner som fraktet fanger, arkivskuffene med 
opplysninger om alle fanger, og navnet til en norsk 

fange fra Vestfossen. 
Alt som skjedde den 
gang ble så nært – og 
vi dro derfra litt klo-
kere. 

Senere på turen var 
vi på besøk i et sjo-
kolademuseum. Vår 
guide fortalte om pro-
duksjonen; fra de som 
dyrker kakaobønne-
ne og den jobben de 
gjør. Noen steder får de ei anstendig lønn og gode 
arbeidsforhold, men langt fra alle. Vi fikk smake og 
se oss gjennom produksjonen, og sjokoladeduften 
fylte rommet. Til slutt fikk vi lage vår egen sjokolade. 

En annen opplevelse som gjorde inntrykk var en mi-
niatyrverden med jernbane som gikk gjennom euro-
peiske landskap. Alt i liten målestokk! Bl.a. Berlin-
muren før, under og etter. Noen av utstillingene var 
historiske epoker og hendelser, bl.a.en komprimert 
versjon av Norge; Ishavskatedralen i Tromsø, med 
jernbanestasjonen i Narvik, og Heddal stavkirke rett 
i nærheten. 

I tillegg var det utflukter til minnesmerker over kri-
gen, «toppturer» opp i et par kirketårn, og byvand-
ringer i en flott by – som noen benyttet til litt shop-
ping.

Sjømannskirken i Hamburgs historie
Sjømannskirken i Hamburg har lang historie, som 
startet i 1907. Sjømannskirken ble et sted norske sjø-
folk kunne komme til, når de kom i havn. Men bloka-
den under første verdenskrig, gjorde at det ikke kom 
norske skip til Hamburg. Kirken måtte ta en pause 
fra 1914-20. I 1920 kjøpte kirken en bygård, og kirken 
var igjen et sted for nordmenn i utlandet. I 1936 kun-
ne kirken endelig innvie sin egen kirke. Men gleden 
ble kortvarig. Sjømannskirken ble bombet, og lagt i Reisefølget foran Rådhuset i Hamburg.

Sjømannskirken i Hamburg.
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Fra Konnerud til
New York:
I midten av april tok Ann Kristin Karlsen og Jon-Terje 
Halle Karlsen fatt på arbeidet som diakonal medar-
beider og vertskap i Sjømannskirken i New York. Fa-
milien har vært frivillige medarbeidere i Konnerud 
menighet i mange år, og menigheten fikk derfor være 
med på å sende Nora, Peter, Jon-Terje og Ann Kristin 
ut til tjeneste i Sjømannskirken. Det skjedde ved at de 
ble bedt for under gudstjenesten palmesøndag.

At det ble akkurat denne da-
gen passer i grunnen veldig 
godt! 25. mars er tradisjonelt 
Maria budskapsdag og derfor 
er den dagen valgt som den 
store vaffeldagen. De hjerte-
formede vaflene gir gode as-
sosiasjoner.De aller fleste liker 
vafler - og er det noe man forbinder med sjømannskir-
ken, så er det vel nettopp vafler. Det blir nok mange 
vafler på familien i tiden framover.

Vi ønsker familien Karlsen lykke til i sitt nye hjem i 
New York!

Familien Karlsen. Foto: Nina Fergestad.

Forbønnshandling.

ruiner, langfredag 30. mars 1945. De allierte hadde 
prøvd alle andre muligheter, før de gjennomførte 
den massive bombingen av havnebyen Hamburg.

Under andre verdenskrig fikk sjømannsprestene en 
viktig rolle i forhold til norske fanger i Tyskland. Da 
krigen gikk mot slutten sendte Sverige «de hvite bus-
ser» til Tyskland, og fikk reddet mange skandinavis-
ke fanger. Den norske sjømannskirken var sentral i 
dette arbeidet. 

Etter andre verdenskrig var 
kirken tilstede i den utbombe-
de byen. Nøden i Tyskland var 
enorm, og det var mange tyske 
flyktninger, som manglet alt. 
For en familie var gleden og lettelsen stor, da familien 
fikk sin første kasserolle. Den unge sjømannspresten, 
som kom etter krigen, hadde klar instruks om å kun 
hjelpe nordmenn. Han klarte ikke se på nøden, og 
sendte brev hjem til Norge med en oppfordring om å 
hjelpe. Norske menigheter starte en innsamlingsak-
sjon til de nødlidende i Tyskland - og det ble starten 
på Kirkens Nødhjelp.

Det nye kirkebygget til Sjømannskirken ble innviet i 
1959. Kirketårnene er frittstående, og kirkeklokkene 
er fra den gamle kirken. Arkitekten er Harald Hille. 
Det er samme arkitekt som har tegnet Konnerud kir-
ke. Glassmaleriet «treenigheten» i Sjømannskirken er 
laget av Toralf Moseid.

Sjømannskirken i Hamburg kalles «forsoningskirken», 
fortalte sjømannsprest Dag Eidhamar. Han fortalte om 
at det var mange norske jenter som var erklært uøn-
sket i Norge etter krigen. De hadde funnet kjærlighe-
ten på feil side. I sjømannskirken fant de fellesskap 
med andre i samme situasjon. Forsoningsarbeid er 
krevende. De fikk komme til kirken, men de fikk ikke 
sitte ved samme bord som de andre. Men de kunne 
sitte i samme rom - og de kunne jobbe mot samme sak; 
nødsarbeid og julebasaren i Sjømannskirken.

Ei av damene jeg snakket med i Sjømannskirken 
fortalte om da hun kom til Hamburg på 1970-tallet. 
Da var det fortsatt et tydelig skille mellom de som 
hadde funnet sine tyske menn under krigen - og de 
som hadde funnet dem etter krigen. Hun kunne for-
telle om den viktige rollen sjømannskirken hadde 
for forsoningsarbeidet, og hvor viktig den var for de 
norske jentene som ble forvist fra sitt hjemland. Sjø-
mannskirken ble deres hjem, og deres kontakt med 
hjemlandet.

Julebasaren i Sjømannskirken er tradisjon. Den trek-
ker mange mennesker fra hele byen, og er en viktig 
inntektskilde for kirken. De to helgene og ukedagene 
i november, når julebasaren er, er det en stor stab 
med frivillige som gjør en viktig dugnadsinnsats.
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BØNNEKROKEN

Tenk på meg da...
Tekst: Wenche Yamamoto Bondevik

-Ja, klart  jeg kan tenke på deg.  
Men er ikke  det du egentlig ønsker 
-  og derfor indirekte ber om, at jeg 
skal be for deg – når jeg sånn allike-
vel… snakker med Gud, liksom. Er 
det virkelig så enkelt? «Jesus, husk 
på meg..» sa den ene røveren som 
var korsfestet ved siden av Jesus.*

Hva skjer når vi ber for hverandre? 
Det er skrevet mange teologiske ar-
tikler om det, men jeg tenker meg 
det så enkelt som at når jeg ber for 
noen som har det vondt eller van-
skelig, så løfter jeg denne personen 
opp og setter henne eller ham på 
Guds fang. Gud er vår forelder. 
Han vil oss bare godt. Og akkurat 
som et barn lar seg omfavne av en 
kjærlig mor eller søker tilflukt hos 
en trygg far – slik er Gud der for 
oss.  

Selv om vi vet at vi kan be direkte 
til Gud selv, så er det i enkelte av 
livets dype bølgedaler ikke bare 
vanskelig å be, men for mange 
også vanskelig å tro. Da er det godt 
å kunne si til noen: Kan du be for 
meg? Noen synes det kan være 
vanskelig å be for mennesker man 
ikke kjenner, som når vi for eksem-
pel ber for de kristne som blir for-
fulgt i Egypt, men da er det fint å 
tenke på at Gud kjenner dem, han 
vet hvem de er. Men hvis Gud kjen-
ner dem og vi ikke kjenner dem, - 
hvorfor skal vi be for dem da? For-
di at hver gang vi nevner et annet 
menneske for Gud, er det akkurat 
som det dannes  et usynlig bånd 
mellom oss.

For nesten tretti år siden ble man-
nen min påkjørt da han krysset 
gata på en fotgjengerovergang i 
London. Han ringte fra sykehuset 
og fortalte hva som hadde skjedd. 
Så fortsatte han «Men du må være 
snill å be for den dama som kjørte 
på meg». Hun hadde snudd seg 
idet trafikklyset skiftet – og så had-

de hun tatt feil av gassen og brem-
sen. Grunnen til at hun snudde seg 
var at hun hadde et meget sykt barn 
i baksetet, som begynte å gråte. Nå 
var de egentlig på vei til USA i håp 
om at spesialistene på et stort sy-
kehus der kunne redde barnet. Jeg 
har ofte tenkt på dem i åra som har 
gått, og «sendt noen tanker» opp til 
Gud som vet hvem de er og hvor-
dan de har det nå. På konfirmant-
leirer har jeg flere ganger brukt 
denne historien som eksempel på 
hvordan vi kan be for mennesker 
vi ikke kjenner, og det har nesten 
ikke gått et eneste år uten at noen av 
mine «gamle» konfirmanter stopper 
meg og starter en samtale omtrent  
sånn: «Du husker vel ikke meg, men 
jeg var konfirmant for 5 – 25 år si-
den, og jeg hadde bare lyst til å si at 
jeg av og til tenker på den engelske  
dama med det syke barnet som du 
fortalte om. Lurer på hvordan det 
gikk med dem, jeg?» Vi trenger alle 
noen som bryr seg så mye at de nev-
ner vårt navn for Gud.

Kanskje vet du ikke hvem du kan 
spørre om å be for deg. Kanskje 

er du sje-
nert, eller 
synes ikke 
du kjenner dem godt nok. Da er 
det godt å vite at Bibelen sier at 
Den Hellige Ånd går i forbønn 
for oss, og når vi avslutter våre 
bønner med «i  Jesu navn» så bæ-
rer den våre bønner fram til Gud 
som om Jesus selv har  bedt dem. 
Du står ikke alene. Du er en del av 
den store sammenhengen. Når du 
ber knyttes du sammen med den 
kristne familie over hele verden – 
for eksempel medlemmene i den 
menigheten i Thailand som vi støt-
ter i misjonsprosjektet vårt: de ber 
både for seg og sine, men også for 
oss som er langt borte; og vi ber for 
oss selv og våre egne, men også for 
dem som er langt borte. Alle som 
sier «Vår Far» eller «Fader vår» til-
hører det samme fellesskapet.

Den korteste veien mellom to 
mennesker går via Gud.

*For Jesus’ svar, les Lukas evangeliet 
23.39 tiden – så bønnen / får virke 
til barnet får fred

En sen kveld på midten av 1980-tallet kontaktet en god venninne meg og spurte 
om jeg kunne be for en nær venn av henne. Jeg svarte ja, men følte meg utrolig 
hjelpeløs, men så - på bare noen få minutter, ble dette lille diktet til. Kanskje det 
kan være til hjelp hvis du føler du havner i en like hjelpeløs situasjon.

BØNN FOR EN UKJENT
Herre, jeg kjenner ham ikke, men du er ham inderlig nær.
For meg kun et navn uten ansikt –                                                                                                  
for deg, et barn du har kjær.                                                                                                     
Jeg kjenner ikke hans tanker,      
              
du ser hans innerste gru.                    
Hans angst og hans tvil og hans lengsel,      
hvem andre kan hjelpe enn du?

Der hvor jeg føler kun avmakt, der viser din allmakt du.   
Hvor jeg ser sekundene svinne bor du i ditt evige Nu.
Når jeg snart blir trett og vil sove
og ikke kan klare å be,
da stanser du tiden så bønnen      
får virke til barnet får (når?) fred.
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Konfirmasjon 2018
Konnerud kirke 
19.05.2018 10:30
Thea Skjold Arnesen
Isak Bostrøm
Kristine Utengen Bårdsnes
Halvard Dahler
Mikkeline Seierstad Dale
Hedda Dreyer
Nora Haakstad Ellingsen
Kristine Håbjørg Eriksen
Tobias Fjeld Gulliksen
Benjamin Lund Roland Hagen
Vilde Sofie Hansen
Leah Eline Knutsen Øy
Kaja Kasbo Langeland
Åsmund Johannes Lie
Thomas Nordskaug
Linn Cecilie Reiersen
Hannah Løwe Simensen
Sander Stustad
Sarah Thunes
Celina Movahed Tjensvold
Tuva Undrum
Erlend Johannes Wendt

Konnerud kirke
20.05.2018 10:30
Sondre Bøygard
André Eriksen
Emma Flaathen
Jonas Hansson
Andrea Holen
Tiril Holen
Frida Høien
Ragnhild Høydahl
Martine Bjørkås Johansen
Jonas Løsengen Krogh
Nicolay Langset
Andreas Langset
Sivert Mehlum
Nora Mortensen Nilsen
Nicolai Wang Oskasin

Oskar Sundland Pedersen
Hedda Spangberg
Oda Kløverød Thon
Eivind Fossen Utby
Rikke Viktoria Wego

Konnerud kirke
27.05.2018 10:30
Kristian Brostigen Fagerli
Nichlas Grelland
Mille Martine Halvorsen
Morten Hegstad
Marianne Hegstad
Anniken Fedje Hjalland
Kristin Hovda
Eliah Johannes Iverin
Jonatan Aasberg Jensen
Herman Johansen
Mille Vasshaug Jægtvik
Lasse Mathias Fredriksen 
Kjøsterud
Martin Kristiansen
Pia Land
Andreas Taang Larsen
William Linnes
Oliver Kaupang Løvdal
Julie Schie Meløy
Jørgen Finckenhagen Myhre

Konnerud kirke
27.05.2018 13:00
Therese Bolstad
Katharina Ruangruk Dalbakk
Sondre Nordhus Gjertsen
Alex Hovland Sunde
Malin Jenshus Kollerud
Tomine Mariam Krogh
Mathias Laukli
Hannah Lauritzen
Selma Lillaas
Emilie Thorstensen Mangen
Sofie Berntzen Mathisen

Vetle Lysaker Norbom
Tuva Amalie Rönnskär
Andreas Waterfield Skjold
Vilde Sabine Skotnes
Vilde Katarina Svendsvoll
Leosander Bottegård Sømme

Skoger kirke
10.06.2018 11:00
Nickolay Amundrød Aaserød 
Askegard
Mille Viktoria Bergflødt
Annika Tveten Bunæs
Marikken Tveten Bunæs
Lina Ekeberg
Thea Sofie Fagerheim
Philip Prestbakmo Milman
Alsine Lee Moulin
Kaja Rinde
Malin Støa Lindgren
Gunnar  Thingelstad
Scott Ygård

Takk for en gaven til Menighetsbladet:
           114655

Kontonummer 2310.20.18354

Merk innbetalingen med menighetsbladet.
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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
Astrid Gjestemoen
Hennie Barth-Ellefsen
Ulrik Claussen-Julsrud
Jonas Pedersen Weierud
Live Brekke Hval
Sebastian Malterud Berg
Mie Brekke Nomme
Haakon Willstrøm Lie
Aksel Andreas Falck-Siitonen
Ulrik Renå-Lund
Sondre Michael Bardalen
Ingrid Madsen Myhrer
Aina Bråten Bakke
Hedda Kristensen Mathisen
Marthe Talset
Jonathan Valo-Skjelsbæk
Theodor Kleven Quist
Lilly Sollie Frøiland
Jesper Helgerud Olufsen
Philip Harket
Mathias Hegg Grensbråthen
Otto Magnus Grønningen Schultz

Døde
Egil Gunnar Saugerud
Knut Ebbestad
Aud Foss
Jan Wiik
Roger Arnt Augestad
Johan Kjos

NESTE
MENIGHETSBLAD
kommer i september

Redaksjonen må ha stoff
senest 15. august

Aut. fotterapeut 
Jorunn Ødegaard og Ann Cecilie S. Kristensen

Jarlsbergsenteret. Tlf. 32 88 66 10

Skoger

Døpte
Elias Christoffersen Jørgensen
Noah Edvardsen Skretting
Kaja Hansen
Sebastian Magne Jordanger
Ailo Glomsrud Hill

Vigde
Molly Pettit og Anders Grøndal
Mariann Kvalø og Stian Rones

Døde
Karin Juelsen
Kari Brugård
Grethe Haugland
Gudbrand H Hagen
Ola Meland

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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Glimt fra menighetene

I Drammen har vi en nasjonal skatt i Skoger gamle 
kirke. Kirken som snart vil feire sitt 800 års jubi-
leum er vel verd et besøk. Den er en av to kirker i 
Norge som er bygget over en Olavskilde. Den an-
dre kirken er Nidarosdomen. Skoger menighetsråd 
har gleden av å invitere til tre guidinger i kirken 
denne våren. Kantor Victor Riakhin og Knut S Jo-
hansen vil bidra med musikk. Datoene er: 7,14 og 
21 juni Kl: 18.00 Det er gratis å delta. 

Mvh Skoger menighetsråd.

Konfirmant 2019
Det er fortsatt mulig å melde seg på som konfirmant 

2019, i Skoger og Konnerud menigheter. 
Ta kontakt med kateketen på tlf. 32 98 92 88, eller på 

e-post kv298@kirken.no.

Barn i Amicus ser på påskelandskapet de har laget.

Amicus barnehage

Skoger gamle kirke

Kakefest i Skoger

Fasteaksjonen 2018
Resultatet fra Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2018 med 
bøsseinnsamling, pappbøsser, ofring og vipps:
Skoger samlet inn kr 8793,00 og Konnerud kr 34534,00. 
En stor takk til alle våre konfirmanter som deltok på bøs-
seinnsamlingen, og takk til alle glade givere!


