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KONNERUD OG SKOGER MENIGHETER

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!
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 8
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Forsidebilde: Åpne kirkedører i Skoger gamle kirke, Skoger kirke, Konnerud kirke og Konnerud gamle kirke. Foto: 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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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 kom-
me til kirken, kan du også ta kontakt med prest eller dia-
kon.  

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                  

Gi det videre
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 mulig-
het til å delta på aktiviteter sammen med jevnaldrende. 

Tlf: 418 41 212, e-post: gidetvidere@skbd.no



Andakt

Velkommen hjem!
Har du noen gang opplevd hvor 
utrolig godt det er å komme frem 
til destinasjonen du skal til? Og 
den gleden det er å bli tatt imot 
av en som venter på deg, som 
ser deg og er interessert i å høre 
hvordan du har det?

Det var en stor opplevelse å være 
med på min første konfirmantleir 
med Skoger og Konnerud sine 
ungdommer. Der måtte de «log-
ge av mobilen og logge på livet» 
som de eldre ungdomslederne 
fortalte meg. Og jeg funderte 
på hva det innebærer å «logge 
på livet»? Det kunne synes som 
ungdommene pustet litt friere 
over ikke å måtte ha et blikk på 
oppdateringer og kontroll over 
hva som skjedde utenfor den 
lille boblen vi skapte på vår leir. 
Slik at vi kunne se hverandre og 
bli nysgjerrig på hva som faktisk 
foregikk her og nå. Det kan være 
en særdeles krevende øvelse. 

Hva er det vi fester blikket på og 
ser? Jeg kan ikke la være å undre 
meg over hvordan skjermene 
stjeler av vår tid. Og på en måte 
snevrer blikket vårt fra vidvinkel 
til tunellsyn. Et tunellsyn som 
kan gjøre oss engstelige for ikke 
ha kontroll. Å logge av kan der-
for være sårbart, våre forsvars-
verk forsvinner og dermed trig-
ges vår angst for avvisning. Hva 
om den andre ikke tåler meg? 

I en av fortellingene vi lærte på 
leiren, var om en mann som vir-
kelig følte seg mislykket. Som 
ung tok han ut farsarven, reiste 
langt vekk og levde det glade 
livet i overdådighet og luksus.
Men en dag snudde det. Pengene 
tar slutt, vennene hans  snur han 
ryggen. Han får kun en dårlig 
jobb, og han sulter. I denne situa-
sjonen kommer han til seg selv, 
og tenker: hjemme hos min far 
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Blomster i sorgen
får til og med tjenerne mat. Jeg 
vil dra tilbake og be min far om 
tilgivelse. 

På veien hjem hadde han tid til 
å tenke mange tanker. Ville han 
bli avvist ? Ville faren be han dra 
og ved det bekrefte hans mislyk-
kethet? Men faren hadde lengtet 
og vært trøstesløs over tapet av 
sønnen. - Hver dag hadde han 
sett etter barnet sitt, og nå ende-
lig kom han. Faren kastet seg om 
halsen hans og gledet seg over 
at han var kommet hjem. Gut-
ten ble ikke møtt med avvisning, 
men med kjærlige øyne fulle av 
tilgivelse. 
Idet sønnen ber om tilgivelse, og 
sier «Jeg har syndet mot Gud og 
mot deg, jeg fortjener ikke lengre 
være din sønn….» sier faren; «nå 
skal vi ha fest og glede oss! For 
min sønn som var død er kom-
met hjem!» 

Du er sett! 
Konfirmantene var flinke til å 
logge av mobilen og logge på li-
vet. Og vi håper at de fikk med 
seg hvordan Jesus bruker bildet 
på faren i denne fortellingen som 
et bilde på hvordan Gud elsker 
oss. Gud ser etter deg, uansett 

om du kjenner deg langt borte 
fra han, eller helt nær. Gud øn-
sker at hans hus skal bli fylt opp 
av mennesker som trenger å bli 
sett og verdsatt. Slike som deg og 
meg. At vi kan være fellesskap 
av mennesker som ser hveran-
dre, har omsorg for hverandre 
og raushet mot hverandre. Som 
har overskudd til å se hverandre. 
Som kan være med og velsigne 
hverandre, og ønske hverandre: 
Velkommen hjem! 

Margrete Schmidt Johansen,
Sokneprest Skoger og fengselsprest

i Drammen 

Temakveld med musikk, 
samtale og kurs 

i kransbinding i Konnerud 
kirke onsdag 31. okt. kl. 18-20

Velkommen til et temakveld om det å 
være i sorg. Vi får lytte til vakker musikk, 
og sokneprest Margrete Schmidt Johansen 

snakke om håpet. Her er det rom for å 
være stille, gråte, tenne lys eller prate med 
noen. Det blir en innføring i kransbinding 
og du kan få binde din egen krans. Noen 
lager en krans som de ønsker å legge på 
graven og noen lager en krans for å ha 

hjemme. Det vil også være mulig å kjøpe 
en ferdig krans. Vi serverer kaffe og kaker. 
Kvelden er åpen for alle og det koster kr. 
250,- for materialene som brukes til kran-

sen man binder. 
Påmelding innen 29. oktober til diakon 
Beate Schmidt: bs798@kirken.no  eller til 

kirkekontoret tlf. 32 98 91 00.
Skyss ved behov.

Arr: Den Norske kirke i Drammen            
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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

Ordet kommer fra lavtysk, og er beslektet med det 
norske ordet sæl,- glad, lykkelig.   «Han er helt sa-
lig i hue» brukes vel på folkespråket om en som er 
veldig lykkelig kanskje til de grader at han nær-
mest letter fra underlaget. Vi hører ofte om noen 
som får et helt salig uttrykk i ansiktet når de hører 
en spesiell sang, - eller en spesiell person kommer 
inn i rommet, eller årets første softis. Ordet kan 
også brukes som et forsterkende adjektiv: Hun var 
salig lykkelig. Og så får vi stemningsordet «lykk-
salig».

De salige ble i enkelte kretser brukt lettere nedset-
tende om de Vakte eller de nyfrelste, de som sto 
fram og sang og fortalte om sin tro på bedehus og 
i kirke.  Men ordet ble også brukt synonymt med å 
være frelst i sammenheng med dødsfall.  Når man 
i den sammenheng snakket om de salige, mente 

Dagens ord: SALIG:
man de døde – de som nå var hjemme hos Her-
ren. De salige: de som hører Herren til. I skjønnlit-
teraturen finner man ofte uttrykk som min salige 
husbond, salige lensmann Hansen osv.  

I den katolske kirke blir enkelte mennesker salig-
kåret. Det er da de skal utropes til helgen. Mange 
av oss husker kanskje opphøyelsen av Moder The-
resa til helgen.

I Bibelen finner vi ordet mye brukt i Salmenes bok 
– de som har mottatt gunst og gaver fra Herren, el-
ler som på spesielle måter står under Guds beskyt-
telse. I Det nye testamentet er det særskilt måten 
Jesus bruker ordet på i Bergprekenen som får en 
til å undres, og til å forstå at dette er en helt ny og 
revolusjonerende lære: Salige er de som er fattige 
i seg selv… salige er de som sørger… salige er de 
tålsomme… salige er de barmhjertige… (Matt 5)

Konsert med Børge Pedersen, Chorisma 
og musikere fra CAP
Søndag 7. oktober kl.18:00-20:00 i Skoger nye 
kirke

Børge Pedersen er en kjent sanger og artist fra 
Trondheim, og han har nylig utgitt en salme-cd 
med kjente og kjære salmer i ny drakt. Kr 50,- av 
hver solgte CD går til Kirkens Bymisjon TV-ak-
sjonen NRK.  Han var bla. den første vokalisten 
i bandet «Wannskrækk», som senere ble Dum-
Dum Boys.

Børge gir hele fortjenesten av denne salmepla-
ten til TV-aksjonen NRK, målet er en halv mil-
lion kroner. På konserten vil Chorisma delta, og 
musikere fra CAP. Det er fri entré. Velkommen 
til en stemningsfylt konsert! 

Arrangør: Kirkens Bymisjon og Skoger menighet

Gudstjeneste med besøk av Børge Pedersen.
Søndag 7.10 kl 11.00, vil Børge være gjest under 
gudstjenesten i Konnerud kirke. Han vil synge, 
og han vil fortelle litt om sitt virke. Dette blir 
en vakker ramme rundt temaet. Alle er hjertelig 
velkommen! 
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BØNNEKROKEN

En sommer er over
Tekst: Wenche Yamamoto Bondevik

Kan vi bry Gud med klimaet? 
Det var mange foldede hender før 
sommerferien - utallige barn og 
voksne som ba om å få en sommer 
med varmt og godt vær. Hele som-
meren. Og jammen fikk vi en fabel-
aktig sommer her sør – så strålende 
og god og varm at vi ikke har hatt 
maken siden 1947. Den ene varme-
rekorden etter den andre ble slått; 
vi badet og fisket og solte oss og 
spiste nesten alle måltider ute. 

Men etter som dagene – og ukene – 
og månedene gikk, så snek det seg 
for mange inn en annen stemning: 
- lengselen etter regn. Det var ikke 
bare de brune gressplenene og de 
mange skogbrannene som gjorde 
det; det var som om kroppene våre 
trengte vann. Og så, etter hvert, 
kom meldingene om krise i land-
bruket. Vannmagasinene forespei-
ler oss økte strømpriser denne vin-
tersesongen. Etter hvert som den 
ene solskinnsdagen avløste den an-
dre kom følelsen av at alt det gode 
været ikke  bare var av det gode. Vi 
trenger vann. Dyrene trenger vann. 

I flere jordbruksdistrikter flettet 
man inn en bønn om regn i kir-
kebønnen, noe som ble påpekt og 
nærmest latterliggjort i flere lokala-
viser: be Gud om hjelp med været, 
lissom. - For hvis  Gud virkelig 
kunne gjøre noe – hvorfor gjorde 
han ikke noe da? 

Gud skapte oss med et oppdrag: å 
forvalte dette fantastiske skaper-
verket. Men det ser ut som om vi 

heller enn å 
forvalte jordas 
resurser, så 
forbruker vi 
dem. VÆRET 
kan man jo 
ikke gjøre noe 
med, proteste-
rer vi gjerne; 
samtidig som 

det begynner å gå opp for oss at vi 
i høyeste grad har vært med å på-
virke klimaet, -  i gal retning. MEN 
HVORFOR GJØR IKKE GUD NOE 
DA når han ser hvor ille det står 
til på denne stakkars kloden vår? 
spurte noen konfirmanter meg. 
«Hvis du har fått en stor og flott 
gave – ville du like at den du hadde 
fått gaven av plutselig forlangte å 
få den tilbake, eller bestemte når el-
ler hvordan du skulle bruke den? 
Gud ga oss skaperverket, og den 
eneste måten han kan gripe inn på 
er om vi som har mottatt denne ga-
ven ber ham om å gripe inn. Vi må 
innrømme at vi holder på å kjøre 
klima, og store flotte regnskoger, 
og isbjørnenes jaktmarker på dun-
ken. At vårt overforbruk fører til 
miljøkatastrofer. At vi ikke bryr oss 
om at både planter, insekter og den 
ene dyrearten etter den andre for-
svinner bare fordi vi mener oss å ha 
rett til å bruke mengder med varmt 
vann på å dusje hver dag, kjøre 
våre store biler og ha oppvarmede 
gårdplasser (så vi slipper å måke) 
og varme i alle rom i hele huset 
hele vinteren. For et par uker siden 
døde det siste (registrerte) hvite ne-
sehornet i fangenskap. Enda en dy-
reart som våre etterkommere bare 
kan se på bilder.
Hvis Gud skal hjelpe oss ut av det-
te må han kanskje først hjelpe oss 
ut av vår egoistiske livsstil. Kan 
Gud hjelpe oss? Vil han hjelpe oss? 
Vi vet ikke om ikke vi spør. Bibelen 
sier at vi skal legge alle ting fram 
for ham som elsker oss. 

Jeg tror ikke vi fikk denne fantas-
tiske sommeren fordi mange ba om 
det, men det jeg vet er at Gud, som 
er herre  over alt det skapte, KAN 
gripe inn. Det krever kanskje at vi 
legger vår stolthet til side og inn-
rømmer at vi ikke fikser dette selv 
og trenger hjelp. Vi kan ikke for-
andre været, men vi kan bidra til å 
endre klimaet. Kanskje Gud svarer 
våre bønner med å la oss finne nye 
løsninger på de ofte katastrofale si-
tuasjoner vi har satt oss i? 

Hva er godt og hva er tjenelig?
Har vi lært noe av denne som-
meren? Kanskje igjen å inkludere 
Gud på alle nivå i våre hverdagsliv. 
Tidligere hadde kirkebønnen (den 
lange, den som kommer etter pre-
kenen) med en bønn om «godt og 
tjenelig vær» – kanskje bør vi ta den 
inn igjen. Vi har lært at kontinuer-
lig solskinn ikke er ensbetydende 
med godt vær, i hvertfall ikke med 
tjenelig vær. Det handler ikke bare 
om oss, men også om folk i Mali og 
Malawi som har slikt «drømme-
vær» hele året, og om innbyggerne 
på Maldivene og Bangladesh som 
ser landene de bor i langsomt syn-
ke i havet. Disse menneskene roper 
også til Gud om hjelp. Vi starter alle 
bønnen med «VÅR far», og han har 
bedt oss om å kaste all vår sorg på 
ham som har omsorg for oss. Vi ber 
for hverandre og med hverandre. 
Vi er alle Guds barn, og som hans 
barn er det vår rett å komme med 
alt vi har på hjertet. Også vår be-
kymring for klimaet.
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Menighetens Sommerfest
Sommerfesten ble avholdt i forkant av den siste 
Fokus-gudstjenesten før sommeren. Ungdomsle-
dere og andre frivillige var med å lage fest med 
grillmat og natursti for liten og stor.Den «posten» 
som nok gledet flest var å få kaste våte svamper 
på trosopplærer Per Arne.  På gudstjenesten del-
tok Kidsing med herlig sang og 6-års bok ble ut-
delt til spente og stolte 6-åringer. 

Dagstur til Norsk Folkemuseum

Med representanter fra alle menighetene i Drammen reiste vi med 2 busser til 
Norsk Folkemuseum 14.juni. Vi hadde en flott dag sammen på guidet omvis-
ning, god mat med rause porsjoner og hyggelig fellesskap. En herlig gjeng 
som koste seg sammen på tross av regn og vind. Takk for en flott dag til alle 
som var med!

Skoger menighet høsten 2018
07.10. Konsert med Børge Pedersen i Skoger kirke!  
Skoger menighet vil feire Kirkens Bymisjon og TV 
aksjonen -2018 med en konsert! Børge Pedersen 
har med sin musikk sunget seg inn i manges hjer-
ter.  Sammen med Chorisma og deler av CAP vil 
det være konsert i Skoger. I forbindelse med tv-
akjsjonen har Børge gitt  ut en cd plate til inntekt 
for Bymisjonen. Vi håper at alle vil være med Sko-
ger menighet og støtte det viktige arbeidet Bymi-
sjonen gjør i vår by og i vårt land! 

14.10 kl 11.00 Høsttakkefest i Skoger kirke 
Barn og voksne fra Læringsverkstedet barne-
hage vil være med og skape Høstakkefest i Sko-

ger kirke. Det er familiegudstjeneste med dåp og 
nattverd. Vi takker Gud for skaperverket, og ber 
at Gud må velsigne bygda vår.  Medvirkende: 
Skoger menighet, menighetspedagog Fergestad, 
prest Johansen. 

04.11. kl 18.00 Allehelgensgudstjeneste i Skoger 
kirke med Chorisma. 
Chorisma deltar med sang og med tekster og dikt 
ønsker vi å skape rom for
ettertenksomhet i møte med livets sorg og savn. 
Samlingen vil også i tekst og toner peke på det 
evige håpets lys som er gitt oss i eie.  Skoger me-
nighet deltar, Chorisma, Diakon Schmidt, kantor 
Johansen, prest Sandhaug 

02.12. kl 18.00 Lysmesse i Skoger kirke 
Vi vil feire lysmesse i Skoger kirke. Konfirman-
tene vil delta, og det vil bli stemningsfull samling 
i innledningen til adventstiden. Skoger menighet 
deltar, kateket Vaskinn, prest Johansen.  

06.12. kl 18.00 Konsert med Chorisma og gjeste-
musikere i Skoger kirke
Mer informasjon vil komme. Årets konsert blir med 
Chorisma som sammen med andre musikere vil 
lage en stemningsfull førjulskonsert i Skoger kirke.   
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Ledertrening på tur til London

4 flotte ledere var med til London etter avsluttet 
ledertreningskurs i Konnerud og Skoger menig-
heter. Vi hadde 4 fine dager i sol og varme, og 
hadde et tett program med varierte opplevelser 
med hovedvekt på lederopplæring. Det var så 
varmt i år at all undervisning foregikk i Londons 
mange grønne parker. Vi var på Evening prayer 
i Westminster Abbey, gudstjeneste i Sjømannskir-
ken og ungdomsgudstjeneste på Hillsong. Vi be-
søkte det norske KFUK-hjemmet og fikk informa-
sjon om hvordan de jobber og driver dette. 

Vi gleder oss til fortsettelsen med disse fine ung-
dommene!

Misjonsprosjektet
Misjonsprosjektet til Konnerud me-
nighet er knyttet til arbeidet som 
Det norske misjonsselskap driver 
i Mukdahan i Thailand. Der bor 
misjonærene Jed og Olav Skjerpe.
Det kommer mange oppmuntrende 
meldinger om arbeidet som drives. 
Hvis du som menighetsbladleser 
ønsker å lese mer om arbeidet kan 
du gå inn på nettet og lese på NMS.
no. Der vil du finne mye oppdatert 
stoff om NMS i Thailand.

Hva gjør NMS i Thailand?
NMS er med på å gi barn og unge 
en bedre start i livet og mulighet til 
å gå på skole. Videre støtter NMS et 
hjem for unge enslige mødre. 
NMS og Den evangelisk -lutherske 
kirke samarbeider med å vise Guds 
kjærlighet i ord og handling. Kir-

ken er ung og etablert i 1994. Den er 
en minoritetskirke i et buddhistisk 
land og har lite penger. Den er av-
hengig av vår støtte. Derfor bidrar 
NMS med kursing og opplæring 
for kirkens medarbeidere.

Om ettermiddagen er jeg ofte på 
Lovsangshjemmet. Her kan jeg 
være sammen med vennene mine, 
spille data, lære musikk og få bi-
belundervisning, forteller Baikow, 
som bor med bestemoren sin som 
begynner å bli gammel. For å over-
leve samler bestemoren på søppel 
som hun selger videre til resirkule-
ring. Bestemoren og barnebarna får 
gratis middag fra et sosialt senter 
i nærheten. Selv får hun støtte til 
reise og lunsj på skolen gjennom 
lovsangsenteret.

Lovsangshjemmet ligger under 
motorveien som går over det store 
slumområdet. For barna som vok-
ser opp der er det mange farer som 
lurer. For noen blir Lovsangshjem-
met et trygt og sikkert oppholds-
sted i hverdagen.
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Mandag
Konnerud kirkes formiddagstreff
Underholdning, andakt, allsang, be-
vertning og utlodning.
Høstens treff: 15. okt, 19. nov og 10. 
des, 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

Barnemusikalen Bartimeus 
i Skoger kapell
Alder 3-9 år Øvelser i Skoger kapell, alle 
tirsdager fra 9. oktober til 4. desember 
kl. 17.30-18.15 (Enkel middag 17.00-
1730). Se omtale.

Chorisma
Blandet kor for voksne har øvelse i Kon-
nerud 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 mer informasjon; følg oss på 
Facebook ‘Babysang i Konnerud kirke’.

Skoger eldretreff
Musikk, allsang, bevertning og utlodning.
Høstens treff: 31. okt, 28. nov og 19. des, 
alle dager 1130-1330.

Konnerud
30.09 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Trond Sandhaug. 

Joh, 14-17
07.10 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Margrete Schmidt 

Johansen. Mark 10, 2-9 
07.10 kl 12:15 Dåpsgudstjeneste. Margrete Schmidt Jo-

hansen og Victor Riakhin 
14.10 kl 17:00 FOKUSgudstjeneste. Nattverd. Dåp. Mar-

grete Schmidt Johansen, Beate Schmidt og Trond 
Martens. Knut Ole Hol taler. Luk16,19-31

21.10 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sand-
haug, Karin Vaskinn og Victor Riakhin. Konfir-
mantpresentasjon. Drammen soul children synger. 

28.10 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. Trond Sand-
haug, Per Arne Edland og Victor Riakhin. Gøy med 
musikk deltar.

04.11 kl 16:00 Allehelgens-gudstjeneste. Trond Sand-
haug, Beate Schmidt og Victor Riakhin Matt 5,13-16

11.11 kl 17:00 FOKUSgudstjeneste. Nattverd. Dåp. Mar-
grete Schmidt Johansen, Beate Schmidt og Trond 
Martens. Jan Lystad taler 

18.11 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Trond Sandhaug 
og Victor Riakhin Luk 18,9-14

18.11 kl 12:15 Dåpsgudstjeneste. Trond Sandhaug og Vic-
tor Riakhin 

25.11 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Trond Sandhaug 
og Victor Riakhin Matt 25,1-13

02.12 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. Margrete Sch-
midt Johansen, Per Arne Edland og Victor Riakhin. 
Lysvåken for Skoger og Konnerud Luk 4,16-32

Gudstjenester i Konnerud og Skoger
09.12 kl 17:00 FOKUSgudstjeneste. Nattverd. Dåp. Mar-

grete Schmidt Johansen, Beate Schmidt og Trond 
Martens Luk 21,27-36

Skoger
14.10 kl 11:00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. Mar-

grete Schmidt Johansen og Nine Fergestad. 
 Høstakkefest Luk16,19-31
04.11 kl 18:00 Allehelgens-gudstjeneste. Nattverd. Trond 

Sandhaug, Beate Schmidt. Chorisma deltar 
 Matt 5,13-16
11.11 kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. 
 Margrete Schmidt Johansen
02.12 kl 18:00 Lysmesse. Karin Vaskinn Luk 4,16-32
09.12 kl 11:00 Musikal og Familiegudstjeneste Luk 21,27-36

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

Fokus-søndag med søndagsskole

Søndag 14. oktober, 11. november og 9. desember 
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:  bs798@kirken.no  eller tlf 32989285.
Kl.17.00 FOKUS-gudstjeneste i kirkerommet (Søn-
dagsskole fra kl. 17.15)
Kl. 18.30 ungdomskro i kjelleren
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

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

Konnerud søndagsskole

Søndag 14. oktober, 11. november 
og 9. desember 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, ut novem-
ber. Vel møtt!

Familiedag i Konnerud kirke 
Middag fra kl 16.15
Gøy med musikk: 1-3 år kl. 17.00-17.45
Konnerud Kid Sing: 7-13 år kl. 17.45-
19.00

Fredag
Kommer’U ungdomsklubb  
og ungdomskafé
Følg oss på Facebook ‘Kommer’U?’

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@drammen.kirken.no, eller tlf 32989285.

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.

Bartimeus
Alder 3-9 år
Øvelser i Skoger kapell, alle tirsdager fra 9. oktober til 4. de-
sember kl. 17.30-18.15 (Enkel middag 17.00-1730).

Ingrid Nordby vil, i samarbeid med musiker og organist Per 
Anders Håvelsrud, organisere øvelsene. Det vil være sang, 
lek og drama. Syngespillet vi skal øve inn heter Bartimeus. 
Grete Bergersen er ansvarlig for øving av dramastykket. 
Medhjelper Tor Arne Gjerrud og Margrete S. Johansen (prest)

Fremførelse 9 desember i Skoger kirke kl 11.00. 

Har spørsmål, eller ønsker å melde dere på, kontakt sokne-
prest i Skoger, Margrete S Johansen, tlf nr: 41253450

Dere er hjertelig velkommen til å møte opp for å se om dette 
passer for ditt barn! 

Hilsen Skoger menighetsråd, Ingrid 
Nordby, Per Anders Håvelsrud, 

Grete Bergersen, Tor Arne Gjerrud og 
Margrete S Johansen :-) 

Bli med på barnemusikalen:
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Gudstjenestene i Konnerud kirke

Søndag 21. oktober kl. 11.00:
Presentasjonsgudstjeneste 
Møt de nye konfirmantene 
i Konnerud:
Sokneprest Trond Sandhaug, or-
ganist Victor Riakhin og kateket 
Karin Vaskinn deltar.

Søndag 28. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store
Gøy med musikk
Velkommen til en uformell guds-
tjeneste med mye lyd, sammen 
med Galina Trintsukouva og 
gjengene fra «Gøy med Musikk» 
gruppene. Tilrettelagt for absolutt 
alle aldersgrupper. 

11. november kl. 17.00:
Besøk på Sjømannskjærka
Har du vært utenlands i det siste 
har du kanskje besøkt ei av de 29 
norske sjømannskirkene rundt 
om i verden. Selv om antallet nor-
ske sjømenn i utenriksfart er sta-
dig synkende, dekker nå kjerka 
stadig nye behov; som et hjem 
når man er hjemmefra, både for 
oss turister, og for de mange som 
bor under andre himmelstrøk. De 
ansatte er tilgjengelig for samtaler 
om alt fra helse til frelse, de sørger 
for hyggekvelder, julemiddager, 
utflukter til spennende turistmål, 

besøk til landsmenn som havner 
på sykekhus, og noen ganger i 
fengsel. Sjømannskirken er sær-
lig kjent for sin åpne, uformelle 
og vennlige atmosfære – og, ikke 
minst, for sine gode vafler. I forri-
ge nummer av bladet skrev vi om 
ungdommene fra Drammen som 
var på studietur til sjømannskirka 
i Hamburg. Nå kan DU få oppleve 
sjømannskirkestemningen her på 
Konnerud. Tidligere kapellan i 
Skoger og Konnerud, Jan Lystad, 
tar med gitaren og kommer den 
11.11, lett å huske – men klokke-
slettet er ikke 11, men kl. 17:00. – 
og, ja, det blir vafler!

Menighetsbladet tidligere skrevet 
om Cato Thunes som er sjømanns-
prest i offshore og familien Karl-
sen som er vertskap i sjømanns-
kirken i New York. I tillegg har vi i 
år en praktikant i sjømannkirken i 
Pattaya, Thina Amalie Biørn Mic-
helet-Rosø. Henne vil høre mer 
fra i et senere nummer.

Søndag 18. november kl. 11.00
Bots- og bønnedag:
Dette var i den gamle kirkeloven 
en egen fast helligdag, men som 
senere ble flyttet til nærmeste søn-
dag. Mange synes at navnet høres 

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.

litt alvorlig og gjerne trist ut, «å 
gjøre bot» er jo gjerne forbundet 
med rettsvesenet og straff. I kirke-
lig sammenheng betyr det å gjøre  
bot at man bærer fram for Gud 
og  ber om tilgivelse for alt det vi 
har gjort mot hans bud og hans 
vilje. Tidligere var det skikk å gå 
til skrifte i forbindelse med denne 
gudstjenesten, og man ble forma-
net om de ting man måtte endre 
eller forbedre. Nå er det vanlig å 
bruke det allmenne skriftemålet: 
at liturgen leser en bønn på vegne 
av oss alle.  Så vil vi motta Guds 
tilgivelse og hans velsignelse før 
vi igjen går ut i hverdagen. Og 
dagen heter Bots- og bønnedag – 
en dag for bønn og ettertanke. I 
år markerer vi Bots- og bønnedag 
med en litt spesiell gudstjeneste. 
Vi vil bruke deler fra eldre liturgi-
er, vi synger mange gamle, kjente 
salmer - og det blir et gjensyn med 
den gamle Samarien – prestekjo-
len som nå som regel bare finnes 
på museum.

Søndag 25. november kl. 11.00:
Gudstjeneste for de forfulgte. 
Se side 12.

Bli med på overnatting i 
Konnerud kirke! Vi invi-
terer 5. og 6.klassinger til 
å være med å feire kirkas 
nyttårsaften, natt til 1.søn-
dag i advent. Leik, god 
mat, fortellinger, musikk, 
gudstjeneste-verksted og 
mye mer. Datoene i år er 
lørdag 1. til søndag 2. de-
sember 2018. 
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Det er ikke presten som bestemmer

Tekstene som brukes under gudstjenestene i 
Den Norske Kirke er felles for alle kirker i hele 
landet, og de er fastsatt av Kirkerådet. Man føl-
ger rytmen i kirkeåret som begynner første søn-
dag i advent, - med løfte om en frelser som skal 
komme; og avsluttes siste søndag i kirkeåret, 
domssøndagen - med en tekst om Gud som skal 
ta et endelig oppgjør med det onde. 

Av: Wenche Yamamoto Bondevik

Noen ganger møter vi reaksjoner på tekstvalget: 
«Det var så kjedelig det de leste fra Bibelen.» 
«Her kom vi for å ha en hyggelig og viktig fami-
liehandling og så var det DEN fordømmende tek-
sten. Man kunne vel valgt et annet bibelvers ved 
en sånn anledning!» «Det er lenge siden jeg var i 
kirken sist, men jammen meg fortalte ikke presten 
den samme historien om igjen. Kan de ikke finne 
på noe annet?» 

Det er som regel tre tekstlesninger i løpet av guds-
tjenesten, og de er hentet fra både det gamle og 
det nye testamente. Som regel preker presten over 
evangelieteksten, men ikke alltid. Flere har gitt ut-
trykk for at det kunne vært greit å være forberedt 
på hva presten skal snakke om, så derfor vil vi 
fra og med dette nummer trykke prekenteksten i 
gudstjenestelista.

Selv om du leser prekenteksten før du kommer på 
gudstjenesten er det jo ikke sikkert at du og pre-
sten leser eller «angriper» teksten på samme måte. 
Kanskje er du helt uenig i en del av det presten 
kommer med. Det kan jo gi grobunn for en del in-
teressante samtaler.

Hva foregår i hue på presten vår?

Vi utfordret soknepresten vår i Konnerud, Trond 
Sandhaug, til å invitere oss «innenfor» og la oss 
følge den prosessen som foregår i arbeidet med 
prekenen. Hvordan arbeider soknepresten fram 
en preken? 

Det er veldig mye forskjellig. Jeg har lært av Karsten 
Isachsen å leve inntrykksåpent. Det vil si at jeg på en 
måte er åpen for det jeg møter i hverdagene mine og 
tar vare på en del av de inntrykkene jeg får og samler 
på dem, også til prekenarbeidet. Det kan f.eks. være en 
sang, en avisartikkel, noe jeg har hørt på radio, en opp-
levelse eller noe jeg har lest. Jeg har også en base, en 
«vinterhage», hvor jeg samler det jeg tror at jeg kanskje 
kan få bruk for i en tale.
Jeg prøver å få lest teksten i god tid før jeg skal preke. 
Jeg leser ofte en forklaring (en kommentar, som vi pre-
ster kaller det) til hele eller deler av teksten. Hvis jeg vet 
at noen har skrevet noe til et tema i teksten så hender 
det ganske ofte at jeg leser det også. På en måte så kan 
en si at jeg «jobber» med teksten, og så begynner den å 
«jobbe» med og i meg.
Så tenker jeg ofte på: Hvem tror jeg at kommer i kirken 
den dagen? Er det konfirmanter, de som er her i forbin-
delse med dåp eller de kirkevante osv.? 
Jeg ber ofte om at Den Hellige Ånd må lede meg i dette 
arbeidet.Nesten hver uke er jeg på et møte hos prosten. 
Der har en av oss prestene en kort innledning om tek-
sten og så snakker vi om den. Det er ofte at jeg får tips 
fra kolleger om hva jeg skal si.

Jeg samler det jeg har vært innom og lager en liste med 
stikkord til talen. Jeg ser også i basen, «vinterhagen» 
min om det er noe jeg kan bruke derfra. Så skal preken 
skrives. Nesten hver gang skriver jeg alt, men noen få 
ganger blir det bare stikkord. Det hender noen ganger 
at jeg ikke fornøyd med det jeg har skrevet og da blir det 
bare å formulere seg en gang til. For meg er det viktig å 
forkynne Guds ord og ta mennesker og menneskelivet i 
all vår forskjellighet på alvor. Der håper og ber jeg om 
at jeg «treffer» noen ganger.

Edin Løvås, en kjent predikant, lærte meg en gang at 
livet er ikke for amatører, det kan være veldig sammen-
satt og vanskelig. Det prøver jeg å ta innover meg når 
jeg forbereder en tale. Jeg prøver ikke å nå alle i forsam-
lingen med en tale, men en eller to grupper. 

Til slutt på søndagsmorgen skal preken læres. Jeg hol-
der den en del ganger for meg selv høyt før jeg fremfører 
den. Jeg ønsker å fortelle om Jesus til mennesker i 2018.

Trond Sandhaug

Gi gjerne en gave til menighetene
Konnerud 114655

Skoger 84108
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Det skjer ikke her!
«Det skjer ikke her» sa  fredselsken-
de nordmenn mens uroen bredde 
seg  i Europa  i ti-årene etter første 
verdenskrig. Norge var, som Dan-
mark og Sverige en nøytral nasjon. 
«Våre grenser blir respektert».  Så 
kom 9. april 1940. 

Etter hvert som terroristangrep 
skjedde stadig oftere, ikke bare i 
Midt-Østen , Sør-Amerika  og Afri-
ka, men også spredde seg til land 
i den vestlige delen av verden, ble 
folk bekymret for at muslimske 
terrorister ville slå til også her. Så 
skjedde 22. juli 2011: En av våre 
egne. 
I land som Tyrkia, Iran, Irak, Syria, 
Jordan og  Palestina – som i mange 
hundre år var kristendommens 
arnested, og hvor flere religioner 
og kulturer har levd fredelig side 
om side – også etter islams inntog 
på den historiske arena,  opplever 
plutselig  den ene kristne menighet 
etter den andre møter stengte kir-
kedører. Vi minner om at det her 
er tale om muslimsk ekstremisme. 
De aller fleste muslimer ønsker 
ikke annet enn å leve i fred, ha en 
jobb å gå til, så de kan forsørge 
sine familier og se sine barn vokse 
opp og følge sine drømmer. Det er 
derfor de rømmer fra sine hjem og 
sine kulturer og slår seg ned her 
oppe nærmere polarsirkelen.

Men det vi ser er at ved ISIS’ inn-
tog på arenaen eskalerer forfølgel-
sen av kristne i de fleste muslim-
ske land. Prester og bekjennende 
kristne blir oppsøkt i sine hjem og 
trakassert eller arrestert, og til og 
med torturert og henrettet. Bibler, 
salmebøker og andre kristne skrif-
ter blir beslaglagt. Mange kirker 
blir satt i brann, eller regelrett bom-
bet i lufta.  Kristne jenter og kvin-
ner på vei til skole eller jobb blir 
trakassert når de går uten sjal eller 
hijab, og kvinner uten slør som blir 
voldtatt, får høre at de har seg selv 
å takke når de kler seg som uten-
landske horer. Ugjerningsmenn 
går fri.  I Egypt har mange koptiske 
jenter på skolevei  i flere år regel-
rett blitt kidnappet og tvangsgiftet  

inn i muslimske familier - fordi de 
våget å leve som frie kvinner; som 
vår tro jo forkynner at vi er. De to 
siste kristne byene i Syria, hvor 
man fremdeles snakket arameisk 
– det språket Jesus snakket, er nå 
bombet sønder og sammen og inn-
byggerne spredd for alle vinder.

Siste søndag i kirkeåret, som også 
kalles Domssøndagen feires i man-
ge menigheter over hele landet 
som en solidaritetsgudstjeneste for 
mennesker som forfølges og lider 
for sin tro. I år faller søndagen på 
den 25.november, og i Konnerud 
kirke vil dagen markeres som en 
solidaritetsgudstjeneste med for-
fulgte kristne over hele verden. 
En representant fra Stefanusallian-
sen*, en organisasjon som jobber 
spesielt med denne målgruppen 
for øye, vil være med. 

Bilder av menigheten i Mosul som 
feirer gudstjeneste i en utbombet 
katedral har gått verden rundt. Vi 
grøsser på ryggen, men trøster oss 

med at det skjer jo ikke her. Du la 
kanskje merke til de fire, vidåpne 
kirkedørene på forsida av bladet.  
Dette er dine kirker. Her hører du 
hjemme. Og ikke minst, - du vet at 
her blir du alltid ønsket velkom-
men. Det er utenkelig at det kan 
være på noen annen måte. Ta en titt 
på baksiden av bladet: tenk om det 
en dag ble den nye virkeligheten 
her i Norge! En ting er at mange 
kristne har vennet seg til å bli er-
tet, ja kanskje også mobbet for sin 
tro – men at det skulle bli forbudt 
å gå til Guds hus fordi myndighe-
tene ville ha kontroll med all reli-
giøs aktivitet i landet. Tanken får 
deg kanskje til å grøsse lite granne, 
men det er klart, det vil jo aldri skje 
her! Møt opp på gudstjenesten 25. 
november!

*) Stefanus var en av sju diakoner i 
den første kristne menigheten i Jerusa-
lem. Han ble steinet til døde for sin tro, 
og ble på den måten den første kristne 
martyr.
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Gi en gave til jul som varmer
I tjenesten som fengselsprest i 
Drammen fengsel møter sogne-
presten vår, Margrete S. Johan-
sen, innsatte som synes det had-
de vært fint å kunne bidratt til 
å gjøre noe for andre. Aktivitør 
i Drammen fengsel, Gro Sever-
insen, har organisert strikking 
for de innsatte, og jeg har sett 
mange flotte produkter de har 
laget. Hun forteller at midlene til 
å kjøpe inn garn er begrenset, og 
derfor har de innsatte selv spurt 
meg som prest om ikke menighe-
tene i Konnerud og Skoger kan 
være med og bidra. 

I år har Kirkens bymisjon blitt til-
delt årets TV-aksjon! I sitt arbeid 

har de en strikkedugnad, der 
oransje skjerf strikkes og henges 
ut i byen. Dette er for å minne oss 
om at vi må bidra til et samfunn 
som bryr seg om hverandre.  

Gro Severinsen har sagt at der-
som vi kjøper inn garn til de inn-
satte, vil hun hjelpe de innsatte 
til å bli med på strikke dugnaden 
til Kirkens bymisjon. Gro sier: 
« Jeg har syslet med tanken på 
om vi kunne få til et samarbeid i 
forbindelse med «orange skjerf» 
prosjektet. Jeg tenker på det som 
en vinn-vinn situasjon om vi 
kunne motta garn og at de inn-
satte strikker til sine medmen-
nesker der ute. Jeg har luftet den-
ne tanken med noen av «gutta» 
her og de sier det ville de gjerne 
være med på.  Mange av dem vet 
dessverre selv hvor vondt det er 
å fryse og å føle seg/være alene, 
samt å oppleve å ikke bli sett.»

Så oppfordringen er: Kjøpe  inn 
oransje garnnøster som selges, 
bl.a hos Kirkens bymisjon, slik 
at de innsatte kan få mulighet 
til å bidra i aksjonen med å lage 

de velkjente skjerfene. Disse for-
midles da via Margrete prest til 
Drammen fengsel.  

Prosjektet er et samarbeid med 
stab i menighetene våre, Anine 
Berg som er leder for strikke-
prosjektet i Kirkens bymisjon i 
Drammen og Kongsberg, aktivi-
tør Gro Severinsen og avdelings-
leder Roger Bjørgvik i Drammen 
fengsel. 

Kontakt gjerne Sogneprest i Sko-
ger og fengselsprest i Drammen 
Margrete S. Johansen om dere lu-
rer på noe, tlf. nr. 412 53 450.   
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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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Slekters gang
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Konnerud

Døpte
Alexander Abejuela Iversen
Mio Heidum-Ziegler
Ask Wermskog Ramsfjell
Ville Juveli
Andreas Øverby
Malin Rypaas Birkeland
Jacob Stene-Lund
Olava Kjelstrup Wartiainen
Linus Tanberg Nygård
Darius Arthur Haugerud
Eliah Regber Sanders
Liam Alexander Larsen Wulfsberg
Maia Eriksen
Nora Marie Oinas Thorkildsen
Helena Marie Lindberg-Aass
Sindre Kvaale
William Stene-Tinlund
Sara Haugo Sundfær
Hedda Thunes Paterson
Elias Hansen Erlandsen
Aase Valan Wold
Julian Fjeldberg

Vigde
Allyan Sherah Consad Berame og 
Håvard Fosseng
Martine Sagevik Hagen og Eirik 
Skjelsbæk Nyrønning
Anine Skovan Bentzen og Ådne 
Thorsen
Ingvild Laugerud Gilje og Emir 
Andre Sellami
Veronica Skofterød og Kenneth 
Riisøen
Kari Sofie Løstegard og Svein Tore 
Lidsheim
Kari-Janne Dugstad og Kenneth 
Rystad
Mette Ruud Skogedal og Morten 
Sandø
Ingunn Vie og Roar Skjennum

Døde
Regis Antoine Guillot
Karl Johan Knudsen
Thomas Severin Savjord Olsen
Ruth Sundby
Ingjerd Sofie Hallerud
William Andre Dragnes Møller
Bjørn Uno Landin
Jan Jongepier
Trond Geir Wøllner
Tore Normann Bjørklund
Arvid Hansen
Per Åge Berg

NESTE
MENIGHETSBLAD
kommer i desember

Redaksjonen må ha stoff
senest 15. oktober

Aut. fotterapeut 
Jorunn Ødegaard og Ann Cecilie S. Kristensen

Jarlsbergsenteret. Tlf. 32 88 66 10

Finn Clausen
Thorbjørn Tollefsen
Bjørg Wike
Gerda Johanne Amundsen
Berit Marie Ekeland
Frank Aspedokken

Skoger

Døpte
Mio Heidum-Ziegler
Lone Tjugum Knutsen
Ella Hauan
Eleah Korsbøen Stordalen
Sofie Hanssen Villseth
Maia Eriksen
Leah Ovidia Engebretsen Mjøen

Vigde
Emilie Finnestrand og Martin 
Gulbrandsen
Ingrid Heggdal og Sondre Meland 
Schmidt-Hanssen
Benedicte Bekkelund og Terje 
Auke
Marthe Broch Lie og Henrik 
Lunda
Henriette Solberg og Kristian 
Jæger
Christine Bording og Glenn Olav 
Henriksen
Birgit Dahl og Børre Rypås
Silje Linn Bakke og Kristoffer 
Lund Andersen
Rita Varpe Hansen og Kjetil Arild 
Hansen
Kirsti Flaathen Hallingstad og 
Lasse Johansen
Olena Novikova og Tom Olsen

Døde
Ragnar Westlie
Erik Ottesen
Cecilie Styrmoe

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.
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Ønsker du lokale kirker i morgen? 
- Bruk dem i dag!

ANTAZOA – misjonsforening
18. oktober møte hos Turid Langen, Rugdeveien 22
15. november  møte hos Astrid Vik, Gramsborgveien 5A
13. desember  møte hos Haldis Øien, Tyrihjelmen 15. Da inviterer vi med ektefeller, 
 venner og kjente.

Alle møtene begynner kl 19. Har du spørsmål, ring Haldis Øien, tlf. 91143666.


