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KONNERUD OG SKOGER MENIGHETER

Gudstjenester
Konnerud kirke  
03.12  kl 11:00 Familiegudstjeneste. Per Arne Edland Nina 

Fergestad og Lys våken.
10.12  kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste og lysmesse. Natt-

verd. Margrete Schmidt Johansen, Beate Schmidt og 
Per Arne Edland  

17.12  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 
 Sandhaug og Victor Riakhin Julesanggudstjeneste
24.12  kl 14:00 Gudstjeneste. Trond Sandhaug og Victor 
 Riakhin
24.12  kl 16:00 Gudstjeneste. Trond Sandhaug   og Victor 
 Riakhin
25.12  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 
 Schmidt Johansen og Victor Riakhin
31.12  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 
 Schmidt Johansen og Bodil Ester Viken 
01.01  kl 16:00 Juletrefest. Nina Fergestad
07.01  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 
 Sandhaug
14.01  kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste Nattverd. Trond 
 Sandhaug Per Arne Edland
21.01  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 
 Schmidt Johansen og Victor Riakhin 
28.01  kl 11:00 Gudstjeneste. Høymesse. Nattverd. Dåp. 

Trond Sandhaug og Victor Riakhin 
04.02  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 
 Sandhaug og Victor Riakhin 
11.02  kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. 
 Margrete Schmidt Johansen, Beate Schmidt
18.02  kl 11:00 Familiegudstjeneste.  Dåp. Trond Sandhaug 

og Victor Riakhin. Karnevaldsgudstjeneste

Det kan komme endringer i gudstjenesteprogrammet. 
Se gudstjenesteannonsering i Drammens tidende. 
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Forsidebilde: Margrete, den nye soknepresten. Foto: Karin Vaskinn.
Foto, der ikke annen fotograf er oppgitt: Karin Vaskinn

25.02  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 
 Sandhaug og Victor Riakhin 
04.03  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 
 Schmidt Johansen og Victor Riakhin 
11.03  kl 11:00 Familiegudstjeneste. Trylling. Per Arne 
 Edland
 18.03  kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Trond 
 Sandhaug, Per Arne Edland og Beate Schmidt

Skoger kirke
03.12  kl 18:00 Lysmesse Nattverd. Trond Sandhaug, Karin 

Vaskinn og Victor Riakhin 
10.12  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 
 Schmidt Johansen og N. Øye
17.12  kl 18:00 Konsert. Vi synger julen inn. Victor Riakhin 
24.12  kl 15:00 Gudstjeneste. Margrete Schmidt Johansen  
25.12  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 
 Sandhaug og N. Øye 
14.01  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 
 Sandhaug og Victor Riakhin 
11.02  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Margrete 
 Schmidt Johansen og Barnas kirkebok. KK Sing og 

Seven.
11.03  kl 11:00 Gudstjeneste. Dåp. Margrete Schmidt 
 Johansen

11.februar
kl. 11.00

i Skoger kirke.



Biskopens julebetraktning 2017

Ære være Gud og mennesket
Av Tunsberg biskop, Per Arne Dahl

Det er tider da kirkens folk har sunget «Ære være 
Gud i det høyeste» kraftfullt at menneskene på 
jorden nesten er blitt borte. Sånn sett er inkarna-
sjonens mysterium, at Gud ble menneske og tok 
bolig i blant oss, et nødvendig korrektiv til den 
tro som ikke tar menneskenes liv i verden på al-
vor. De siste årenes julebudskap har da også i stor 
grad blitt preget av at Gud i Jesus Kristus har fått 
en landingsstripe i vår virkelighet. Og mange av 
oss har gjerne sitert den svenske boktittelen: «Gjør 
som Gud, bli sant menneske» eller gitt vår tilslut-
ning til Grundtvigs utfordrende ord: «Menneske 
først og kristen så».  Og «Kristus kaller oss ikke 
fra livet, men til livet». Vi har rett og slett også 
sunget: «Ære være mennesket» fordi vi har opp-
levd at denne delen av julebudskapet har vært en 
mangelvare i forkynnelsen. Troen må berøre men-
neskelivet, og det som skjer i kirken må gi livs-
mot. Evangeliet når ikke sitt mål før det berører 
mennesket.

Men spørsmålet er om ikke inkarnasjonens evan-
gelium er blitt vektlagt så ensidig i de siste årene 
at vi nærmest har tømt himmelen for Gud og der-
med endt opp som velmenende humanister? En 
av mine favorittlærere pleide å si: «Hvis vi gjør 
en delsannhet til helsannhet blir resultatet usann-
het». Han var opptatt av at livets dypeste spørs-
mål er avhengig av at noe holdes sammen som 
ikke må atskilles. Himmel uten jord blir overån-
delighet slik jord uten himmel blir materialisme. 
Derfor er det avgjørende orienteringspunkt i den 
kristne tro både himmel og jord, både Gud og 
menneskene, slik at livet kan hylles og Kristus bli 
æret, som Grundtvig gjør det i sin salme «Hill deg 
frelser og forsoner»:

 Du som har deg selv meg givet
 la i deg meg elske livet,
 så for deg kun hjertet banker,
 så kun du i mine tanker
 er den dype sammenheng.

Og da er vi ved selve kjernen i vår julebetrakt-
ning. Kristus som den dype sammenheng mellom 
himmel og jord, slik profeten Jesaja skildrer det i 
sin hyllest til den Gud som er så stor at Han både 
er den opphøyde i himmelen og den nådefulle på 
jorden:
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 «I det høye og hellige bor jeg
 og hos den som er knust
 og nedbøyd i ånden.
 Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv
 og gjøre de knustes hjerter levende».

(Jes 57,15)

Julens budskap forteller oss det som presist ut-
trykkes i salmestrofen: «Der Jesus er der møtes 
jord og himmel». Julens budskap advarer sånn 
sett like mye mot å tømme himmelen for Gud som 
å neglisjere Guds adresse i verden. Derfor lød det 
på Betlehemsmarken julenatt: «Ære være Gud i 
det høyeste, og fred på jorden blant mennesker 
som har funnet nåde hos Gud». I tilbedelsen av 
Gud trer vår sanne menneskelighet fram og i so-
lidariteten med medmennesker bryter det sant 
guddommelige gjennom til et samstemt «Ære 
være Gud». Når denne lovprisning høres, taes 
imot og kvitteres kan det bli virkelig jul. 

Gave til  menighetsbladet
Merk:  Menighetsbladet

Konnerud 114655
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Margrete 
Den nye soknepresten i Skoger

Søndag 3. desember blir Margrete Sch-
midt Johansen innsatt som ny sokneprest 
i Skoger menighet. Det skjer under Lys-
messen i Skoger kirke søndag 3. desem-
ber kl. 18.00. I tillegg til å være sokneprest 
skal hun også ha en del av jobben sin som 
fengselsprest i Drammen.

Tekst og foto: Karin Vaskinn

Hvem er egentlig Margrete?
- Jeg ble født i Drammen for 38 år siden. 
Som barn i en prestefamilie har jeg bodd 
flere steder i landet. 

Margrete forteller at hun har følt tilknyt-
ning til Skoger og Konnerud siden mo-
ren flyttet hit for en del år siden. Hun er 
gift med Knut Johansen, som er kantor i 
Strømsgodset menighet, og de har sønnene 
Kristian på 6 år og Markus på 4 år. For to år 
siden flyttet Margrete og familien til Kon-
nerud, og hun forteller at de trives godt.

Kan du si litt om bakgrunnen din?
Jeg gikk videregående i Bergen. Deretter 
studerte jeg teologi på MF (Menighetsfa-
kultetet) i Oslo. Et av årene som teologi-
student tok jeg i Minneapolis (Minnesota) 
i USA, og det var et viktig år hvor jeg ble 
overbevist om at det var prest jeg ville bli.

Margrete forteller at første jobb som prest 
var som ungdomsprest i Risør. Deretter 
gikk veien til Nedre Eiker, hvor hun var kapellan i 
9 år. I høst har Margrethe tatt Pastoral klinisk utdan-
nelse (PKU), videreutdanning i sjelesorg og samtaler. 
Det kommer godt med i møte med mennesker i kir-
ken og i fengselet. Å jobbe i fengsel blir en ny erfa-
ring hun ser fram til.

- Denne høsten har jeg praksis på Hospiz, Lovisenberg, 
og møtt mennesker i det mest sårbare – der døden er 
en følgesvenn – eller for noen, en siste fiende... Jeg ten-
ker mye på hva erkjennelsen av vår dødelighet gjør 
med troen vår. Og i det, som kirke, får vi løfte fram 
dette forunderlige vakre håpet om en evighet hos Gud.

Hvordan blir det å skulle være prest i Skoger (og Konne-
rud) menighet, kombinert med at du skal være fengsels-
prest – og i tillegg være småbarnsmor og ektefelle? 
- Jeg klarer kun å gjøre én ting om gangen, så det går 
greit! 

Hvordan tror du det blir å begynne i ny jobb?
- Det blir spennende, og jeg gleder meg til å ta fatt! 
Jeg ser fram til å bli kjent med Skogerbygda, menig-
hetene og fengselet. 

Hva liker du best med jobben som prest?
- Jeg liker å jobbe med generasjonsspennet. Fra de 
yngste til de eldste. Jeg trives godt med gudstjenes-
ter og begravelser, og finner det meningsfullt å sam-
tale med mennesker i ulike livssituasjoner. Å få være 
en del av en kirke som gir håpets budskap inn i en 
brokete verden, det gjør meg ydmyk og takknemlig. 
Det gir så mye å være sammen med ungdom. Jeg er 
opptatt av at det skal være plass til å delta i gudstje-
nesten.

Margrete forteller at Wenche Yamamoto Bondevik 
introduserte henne for bønneskolen, og at det har 
vært til stor inspirasjon – og hun forteller at hun har 

Margrete Schmidt Johansen.
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brukt det mye i sitt arbeid. Den nye soknepresten 
forteller også at hun brenner for Søndagsskolen. Det 
gjør det lettere både store og små å komme seg på 
gudstjenester.

Har du noen tanker og drømmer i jobben?
- Jeg har mange tanker og drømmer. En av drøm-
mene er ønsket om økt involvering av menigheten 
i gudstjenestene i Skoger – og samtidig som vi vide-
refører det fine som er. Det blir spennende å samar-
beide med Gammelkirkens venner for å fortsette ar-
beidet med å løfte fram Skoger gamle kirke.

Hva tenker du om samarbeidet med stab og menighetsråd?
- Jeg gleder meg til å bli kjent med stab og menighets-
råd. Et godt samarbeid med stab og menighetsråd er 
helt avgjørende for å få til et fruktbart menighets-
arbeid. Jeg føler meg ønsket og velkommen, og ser 
fram til å bli kjent og ta fatt på samarbeidet.

Hva tenker du om staben?
- Det er spennende å jobbe i en stor stab. Dette har 
jeg hatt gleden av i min jobb i Nedre Eiker menighet. 
Å kunne jobbe tverrfaglig med de ulike faggruppene 
gir viktige perspektiver og muligheter i menighetsar-
beidet vårt. Jeg ser fram til å bli en del av Skoger og 
Konneruds stab.

Det nærmer seg jul, og i den forbindelse lurer jeg på hvil-
ken av figurene i julekrybba du identifiserer deg mest med?
- Sauen, svarer hun, uten å tenke særlig lenge over 
spørsmålet. 
- Vi får lov til å være i Jesu flokk – det var til gjeterne 
som passet på sauene, englene først fortalte at Jesus 
var født. Fortellingen om dette barnet, er om en Gud 
som i sin kjærlighet kommer til oss. Jesus hadde sin 
livsvei fra krybben – til korset. For å minne oss om 
at vi er elsket, vi er ikke alene, vi har en som favner 
våre liv og som har beseiret synden og døden for oss. 
Han forlater oss aldri og ønsker å komme nær med 
sin fred.

En av de fineste julesangtekstene for meg, som opp-
summerer julen, er «En krybbe var vuggen», vers 3:

Fra krybben til korset gikk veien for deg,
slik åpnet du porten til himlen for meg,
velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himlen hos deg.

Vi har verdens beste budskap som vi kan gi videre!

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. Dette er 
et samarbeid mellom Drammen kommune, sykehuset, 
humanetisk forbund og Den norske kirke. 
Vi har ledig kapasitet i sorggrupper og du er velkom-
men 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 epost så kontakter vi deg. 
Epost: sorgogomsorg.drammen@hotmail.no

Velkommen til alle julens gudstjenester i Skoger og Konnerud kirker! Gledelig jul!

(med oppstart torsdag 11. januar 2018) 
 
                               

Torsdager kl. 17.00 – 17.45. 

Gøy med musikk er åpen for 
alle barn 1-3 år.                                           
Påmelding og spørs-
mål til Galina 
Trintsoukova: 
gt498@kirken.no el-
ler tlf. 906 14 962. 

Illustrasjon: Ella Okstad 
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Ordboken
I forrige nummer av menighetsbladet startet vi Ordboken, spalten hvor vi forklarer en del ord og ut-
trykk som mange regner for «spesielt kristne». Slike ord kalles gjerne kanaans språk.  Dette skrev vi 
om i forrige nummer av menighetsbladet. Fra kanaansk til hverdagsk:

«Ærru frelst i Drammen  så ær’u 
frelst på Godset! Gjerne helfrelst». 
Folk er frelst, helt frelst eller hel-
frelst på så mange ting, moter, 
filmstjerner, fotball-lag skiskyting, 
Justin Bieber, for ikke å snakke 
om eksotiske feriesteder og utal-
lige yndlingsretter – samtidig som 
de fleste fremdeles vet at det har 
et eller annet med kristendommen 
å gjøre. De vet vel også at i kirken 
bruker vi ordet på en helt annen 
måte. Ordet er nøye forbundet med 
personen Jesus. Forskjellen på bru-
ken av ordet er at mens vi i daglig-
talen sier at «vi ER frelst /helfrelst 
på Godset «,  forteller vi i kirken at 
«Jesus HAR frelst oss».  

Skal vi dra inn litt grammatikk? 
For å si det enkelt; Subjekt og ob-
jekt har byttet plass. Hovedperso-
nen i den første setningen er «JEG», 
i den andre er hovedpersonen «JE-
SUS». I den første setningen er ho-
vedpersonen passiv «jeg ER frelst 
(egentlig «hekta») for eksempel  på 
tv-serien Skam.  Som regel er ob-
jektet for hva man er opptatt av noe som ikke an-
går hverdagslivet. Jeg er hekta på å se på Godset, 
men om de vinner eller taper har det ikke noe med 
mitt liv på skolen eller jobben å gjøre. Det har hel-
ler ikke Justin Bieber eller ei hvit strand på Bali. 

I den andre setningen er hovedpersonen den 
handlende JESUS. Her er verbet et aktivt verb, det 
er noe Jesus GJØR, og det angår i høyeste rad ob-
jektet: MEG, og det angår mine hverdager – jobb 
og skole, -og mine helger, mine feriedager – og 
ikke minst mine netter. 

Hva er det så å være frelst? Visste du forresten at 
vi i Skandinavia (og på Island og Færøyene) er de 
eneste i verden som er frelst. De aller fleste språk 
oversetter det greske ordet soter (gresk Σωτήρ, 
«frelser») med verbene «redde» eller «berge». 
«Både båten og de om bord ble berget» sto det å 

Dagens ord: FRELSE

lese i  et oppslag i DT. Det var altså ikke en hand-
ling som de i båten utførte, de ble reddet av mann-
skapet på redningsskøyta. «Jesus saved me» er en 
setning de fleste vil kjenne fra utallige gospelsan-
ger.»

Ordet «frelse»  tar oss tilbake til kristendommens 
aller første dager her i vår krok av verden. Dette 
begynte flere hundre år før kristendommen ble 
vår offisielle religion. Våre forfedre brakte med 
seg mye verdifull last på båtene sine; varer som 
de hadde kjøpt, byttet til seg – eller røvet til seg. 
De hadde også med seg mange som vi i dag ville 
kalt «våre nye landsmenn», bare at de var ikke 
med som frivillig mannskap. Vel framme ble de 
satt i ulike former for arbeid. De fleste trellene slet 
nok med tungt arbeid, men siden mange av dem 
kunne både lese og skrive fikk noen også innpass 
ved kongens hird og med overoppsyn av korn og 
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annen grøde på storgårdene. Bortsett fra noen som 
kanskje var med fra Istanbul, regner man med at 
alle var kristne. De ble satt til tungt, manuelt ar-
beid eller lettere oppgaver, og de bar alle trellens 
merke: en tykk jernlenke rundt halsen. 

Våre tidligste  lover omfattet også slavene, og de 
ga slaveeieren rett til å sette sine slaver fri om han 
hadde fortjent det. Den ga også trellene mulighet 
til å arbeide for så å kunne kjøpe seg fri. Den som 
enten kjøpte seg fri, eller ble satt fri fra sin trel-
lestand* fikk slavelenken klippet av, han eller hun 
fikk en fri hals. Vi kristne er altså «frihalserne», de 
med fri hals – i motsetning til dem med slavelen-
ken. Bibelen snakker flere steder om at vi er syn-
dens trell. Det virker sikkert som fremmed tanke-
gods for mange i dag, men hvis du tenker deg litt 
om vet du at det er mye som hindrer deg fra å leve 
som en kristen.  

I forrige nummer tok vi opp begrepet «synd» – det 
å bomme på det målet Gud har satt for livet vårt. 
Når vi vet at det ikke bare er mange av de gjernin-
gene vi gjør som fjerner oss fra Gud, (snyter «litt» 
på skatten, lyver for å slippe unna ubehagelige 
konfrontasjoner, eller for at ingen skal oppdage 
hva vi har gjort galt; vi krangler med «vår neste» 
i stedet for å elske ham osv,osv), det er også de 
tingene vi lar vær å gjøre: vi tar ikke godt imot inn-
vandrerne, vi gir ikke mat til dem som sulter, vi gir 
ikke klær til dem som fryser** Men hvis alle våre 
synder og våre unnlatelsessynder fjerner oss sta-
dig mer fra Gud, og Bibelen sier at «syndens lønn 
er døden», da får man lyst til å si som en av de 
mange som møtte Jesus: «Hvem kan da bli frelst?» 

Vi som har gjort oss så avhengige av «en viss stan-
dard» til tross for at vi vet at regnskogene blir 
hugget ned, at urfolk blir fratatt sine boområder, 
oljebrønner forurenser grunnvannet, og vi vet at 
våre nyeste mobiltelefoner også fører til en utrolig 
forurensning,  - og at det er små barn som klatrer 
ned trange hull og livsfarlige stiger for å bringe 
opp livsfarlige tungmetaller. Barn som jobber for 
luselønn og som i tillegg til at de ikke får gå på 
skole ødelegger helsa si. Det er oss som er med å 
bidra til det. 

Er vi blitt slaver av vår velstand? Kan vi ikke unn-
være mye av det som vi ikke egentlig trenger for å 
leve, men som gjør livet vårt behagelig? Det «store 
regnskapet» må vi være med å løse politisk, som 
en nasjon, men det som angår meg - og mitt liv - og 
mitt forhold til Gud, det står jeg selv til regnskap 
for. Når jeg mot slutten av hver dag går igjennom 
«dagens regnskap» finner jeg dessverre ikke mye 
å være stolt av. Jeg er på mange måter slave av 
mine egne lyster. Jeg lar reklamen innbille meg at 
«jeg har fortjent» utrolig mye som jeg for det første 
ikke egentlig har råd til, og som for det andre er 
med på å vedlikeholde luselønninger andre steder 

i verden. I verste fall hindrer barn fra å gå på skole 
og gir voksne lungesykdommer. 

Vi må rett og slett få hjelp til å bli satt fri fra det-
te. Vi klarer det jo ikke selv, uansett hvor mye vi 
prøver. Jesus snakket ofte om alt som skilte oss fra 
Gud, -  alle våre handlinger som stenger oss ute 
fra Guds rike; men samtidig sier han at han ikke 
er kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å 
frelse. Men hva skal VI gjøre for å bli frelst?  Både 
Matteus og Lukas forteller om to kvinner, den  ene 
var syk og rørte ved Jesu kappe bakfra i håp om 
å bli helbredet, den andre blir kalt «synderinne», 
hun vasket Jesu føtter med sine tårer og smurte 
dem inn med kostbar salve; begge fikk høre de 
samme ordene fra Jesus: «DIN TRO HAR FRELST 
DEG». 

Jeg har alltid lurt på hva slags tro det er disse to 
har som har gitt dem frelse. Min tro er ofte så svak, 
noen ganger vet jeg ikke om jeg klarer å tro i det 
hele tatt. I Lukasevangeliet leser vi også om Sak-
keus, en meget rik mann som hadde tjent formuen 
sin som overtoller, - i tjeneste for den romerske ok-
kupasjonsmakten.  (De som har gått på søndags-
skolen vil huske Sakkeus som «den lille mannen» 
som gjorde seg selv til latter ved å klatre opp i et 
morbærtre for å kunne se Jesus da han passerte ute 
på veien i Jeriko). Jesus stoppet under treet og ba 
Sakkeus gå hjem med ordene «i dag vil jeg gjeste 
ditt hus». De Jesus kom hjem til ham sa han « i dag 
har frelse kommet til dette hus». 

Det eneste vi kan gjøre selv for å bli frelst, er å 
nærme oss Jesus. Det spiller ingen rolle hvor svak 
eller sterk vår tro er, det kan variere med dagsfor-
men. Du må bare sørge for å være nær Jesus. Det 
sier seg jo selv at for å få slavelenken klippet over, 
måtte trellen gå til den som hadde makt til å sette 
fri. Men når vi er satt fri, da er vi også fri til å gjøre 
det Gud har satt oss til å gjøre mens vi er på jorda. 
Sakkeus sin reaksjon på at Jesus ville besøke ham 
som var foraktet av alle, var å gi halvdelen av alt 
han eide til de fattige, og han gjorde opp med dem 
han hadde presset penger av. Men dette var noe 
han gjorde ETTER at Jesus hadde frelst ham.  

Innimellom har det hendt jeg har bedt; «Jesus fri 
meg fra meg selv» – jeg syntes alt i livet mitt gikk 
på tverke, samme hva det var så rotet jeg det bare 
mer til. Men så gikk det opp for meg at når man får 
slavelenken av, da blir man ikke «et annet», eller 
«nytt og bedre» menneske, men man blir satt fri til 
å være det mennesket Gud har skapt oss som. 
«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, 
og la dere ikke igjen legge under trelldommens 
åk» (Gal.5,1)

*) av alle stendene (lagene) samfunnet var delt inn i var trel-
lene lengst nede på rangstigen   
**) les for eksempel Matteus 25, 31-46 ***Johannes 3,16-17
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Konnerud Kid Sing
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 andre ting 
som å danse, drive med drama, lek, turer og man-
ge andre ting. For øyeblikket er vi 15 stykker som 
har det mye moro sammen hver torsdag i Konne-
rud Kirke kl. 17.45 – 19.00. Vi har mye gøy på pro-
grammet fremover.

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

Begge 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. 

Barn og unge i Skoger og Konnerud

Har du lyst til å se oss kan du komme på konsert 
14. desember kl. 18.00 i Konnerud Kirke eller når 
vi skal synge sammen med jentegruppa SEVEN 
11.02.18 kl.11.00 i Skoger Kirke.
Du finner mer informasjon om oss og hvordan du 
kan bli med på www.kksing.no 
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Advent handler om lyset som kom til verden. Det-
te skal vi feire i kirken. 1. søndag i advent marke-
rer starten på det nye kirkeåret. Vi kan derfor kalle 
kvelden før denne søndagen kirkens nyttårsaften, 
og dette markerer vi med en nyttårsfest for 10 og 
11 åringer som kalles Lys Våken. 

Helgen 2. – 3. desem-
ber inviterer vi alle som 
går i 5. og 6. klasse til 
å komme og feire kir-
kens nyttårsfest. Vi 
skal overnatte i kirken, 
sier menighetspedagog 
Nina Fergestad. Vi har 
sendt ut invitasjoner til 
barn på Konnerud og 
i Skoger som er døpt 
eller har minst en for-
elder som er medlem 
av Den norske kirke. Det betyr at ikke alle barn 
har fått invitasjonen, men alle kan melde seg på 
hvis de vil. Navnet Lys våken handler ikke om at 
vi skal være våkne hele natta, men at vi skal være 
våkne overfor det som skjer i oss og rundt oss. Vi 
skal være våkne overfor Gud, hverandre og oss 

Barn og unge i Skoger og Konnerud

selv. Ikke minst kan vi oppleve at Gud er Lys vå-
ken for oss.

Dette er et spennende og hyggelig arrangement 
for aldersgruppa som vi har arrangert flere ganger, 
og Skoger og Konnerud menigheter samarbeider 
om dette. Det vil si at vi overnatter i Konnerud og 
Skoger kirker annet hvert år. I år er arrangementet 
i Konnerud kirke. 

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

Konnerud 114655
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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
11. des. Minikonsert ved Susanne og 
Trond Akerø Kleven.
15.jan, 19.feb, 19.mars, 16.april og 
dagstur i 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: 
24.jan, 28.feb, 28.mars, 25.april og 
23.mai. 

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

Konnerud og Skoger menigheter sam-
arbeider med Kirkens Bymisjon om «Gi 
det videre». Prosjektet samler inn brukt 
sportsutstyr og aktivitetsklær som gis vi-
dere til barn som trenger dem. Målet er at 
barn fra alle sosiale lag har mulighet til å 
delta på aktiviteter sammen med jevnal-
drende.  

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   

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.
Trenger du skyss til gudstjenester?
Ta kontakt med diakon Beate Schmidt: 
schmidt@drammen.kirken.no, eller tlf 32989285.

ANTAZOA våren 2018

11.januar møte hos Gunvor Skaarnes, Riskestien 41
8.februar møte hos Åse Hope, Stubberudveien 84B
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

Foto: Gullaug Hovdenak Sæther.
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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!

Gøy med musikk
For barn fra ett til tre år, kl. 17-17.45 
Se side 5

Minigospel
For barn fra 4 år og oppover.
Øvelser i Konnerud kirke kl. 17.00 - 
17.45. Se side 8-9.

Konnerud Kid Sing
kl. 17.45 - 19.00. Se side 8-9.

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.
1. og 8. desember
Se plakat side 8-9

KRIK Drammen 
har samlinger på lørdag. 
Se side 8-9.

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 kom-
me på besøk eller bli med en tur ut i frisk luft.  

Ønsker du å være med i denne tjenesten; har du 
ledig tid og ønsker å gå på besøk?

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

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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Konserter i adventstiden
Konsert 17. desember kl 17.00 

Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik blir med 
oss i år som i mange år tidligere. 
Dirigent Vegar Alsaker-Nøstdahl
Pause med salg av kaker og kaffe. 

Inngang 150, gratis for barn under 15 år. 

Konnerud musikkorps
Velkommen til julekonsert i Konnerud 

kirke lørdag 16. desember kl 1700.

Vi håper vårt kjære publikum setter av 
noen timer denne kvelden til litt førjulskos 
sammen med korpset. Det vil bli mulighet 

for å høre noen juletoner både fra aspi-
ranter, juniorer, hovedkorps og de eldste i 
korpset. Forøvrig vil konserten være tra-
disjonsrik som vanlig med kaffe og enkel 
servering. Korpset har i år ny dirigent og 

denne konserten er den første vi spiller på 
Konnerud denne sesongen. 

Vi håper mange benytter anledningen til å 
etablere den første julestemningen.

Konnerud skolekorps

Tradisjonen tro vil Sangkoret Rytmen med 
sin dirigent Bjørn Eriksen holde lille julaf-

ten konsert i Konnerud kirke 

lørdag den 23. desember kl 20.00. 

Det blir diktlesning, solosang med Johanne 
K. Mikkelsen, og ved orgelet og flygelet har 

vi med oss Victor Riakhin. Det blir kjente 
kjære julesanger, noen nye og en del all-

sang!

Velkommen!

Sangkoret Rytmens julekonsert
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Hva gjør de kristne når de ber?
Det var spørsmålet vi refererte i 
forrige nummer. Luther formu-
lerte bønn som å snakke fortro-
lig med sin himmelske far, og 
det tenkte jeg var et trygt og 
godt utgangspunkt for min al-
ler første konfirmanttime. Jeg er 
nemlig av de heldige som har 
vokst opp med en god, om enn 
til tider fraværende, far. Etter at 
jeg hadde snakket om den gode 
far og hvordan vi kunne fortelle 
ham om alt, reiste plutselig en 
konfirmant seg opp, marsjerte 
bort til døra og ropte «Hvis Gud 
er sånn som faren min vil jeg 
ikke tro på’n!» 

Heldigvis snakker Bibelen også 
om Gud som mor, så jeg forsøkte 
å bruke den innfallsvinkelen en 
stund – før det gikk opp for meg 
at ikke alle mødre er gode mød-
re. Så de siste tretti åra har jeg 
sagt at «Gud æ’kke som faren 
din!»  Og selv om du har en god 
far – og en god mor -, så er Guds 
vesen helt annerledes. Gud er 
slik en god mor og en god far 
SKULLE være. Når jeg er sliten, 
eller syk – eller nedfor og lei, så 
forestiller jeg meg at jeg kryper 
opp på Guds store fang. Og når 
jeg har angst eller er redd for alt 
som skjer her i verden av krig og 
katastrofer - så blir jeg holdt fast 
av Guds trygge armer. 

Samtidig trenger vi å være be-
visst på at Gud er vår far, IKKE 
vår bestefar eller en snill onkel. 
De to siste «skal» skjemme oss 
bort, en fars oppgave er å opp-
dra sine barn. Det er slett ikke 
alltid lystbetont å bli oppdratt, 
særlig ikke etter at en er blitt 
godt voksen. Det er ofte vanske-
lig å huske på at i Guds familie 
er det fremdeles mye nytt å lære. 
Vi tror så ofte at vi er «store og 
flinke», og vet hva som er best 
for oss, og så er svaret på våre 
bønner et «neii». «Jeg forstår 
ikke», sier vi,»nå synes jeg Gud 
er urettferdig». 

En åtte-åring på en gård er kan-
skje fullt i stand til å kjøre en 
traktor, men når han ikke får lov 
til å kjøre den på veien ned til na-
bogården blir faren beskyldt for 
å være både dum og slem. Barn 
er sjelden i stand til å fatte kon-
sekvensene av sine handlinger 
(den kognitive delen av hjernen 
blir ikke fullt utvokst før vi nær-
mer oss 29 år). I Guds verden er 
vi alle barn, og har fått familiens 
regler å forholde oss til: de ti bud 
og Bergprekenen. (Matteus 5). 
«Be og du skal få» står det i Bibe-
len, men de fleste av oss har vel 
opplevd at vi har bedt og bedt, 
og absolutt ikke fått det vi har 
bedt om. For noen fører dette 
ikke bare til frustrasjon og kan-
skje sinne mot Gud, men også til 
at man mister troen helt. 

Det er vanskelig å innse at man 
ikke har den fulle oversikten 
over sitt eget liv. En fireåring 
kan være en racer på bilmerker 
og alt som har med biler å gjøre, 
men man slipper ham ikke løs 
med skiftenøkkel og skrutrekker 
i motorrommet på en ny Mer-
cedes, selv om han ber om det 
både pent og intenst, om igjen 
og om igjen. Vi er alle til tider 
Guds fireåringer. Da er det godt 
å vite at Gud ser på oss med det 
kjærlige blikket den gode forel-
der betrakter sin fireåring med. 
Likevel er det sant at vi skal få 

det vi ber om. Når Jesus under-
viser sine disipler om bønn sier 
han «alt dere ber min Far om i 
mitt navn skal han gi dere.» Der-
for avslutter vi ofte våre bønner 
med å si «I Jesu navn, amen». Da 
vil vår bønn bli omformet som 
om Jesus selv skulle bedt den; 
og han avsluttet jo sin bønn med 
å si «la din vilje skje». Vi over-
later altså til Gud å avgjøre om 
det vi ber om er et gode for oss, 
eller om det tvert imot kan være 
ødeleggende, både for oss selv 
og andre. 

Det er en side til ved å ha Gud 
som forelder. Vi sier ikke «Min 
far i himmelen», men «VÅR 
far». Det er altså flere barn å ta 
hensyn til i denne familien. Alle 
over hele kloden som hver dag 
sier «vår far i himmelen» er våre 
søsken. Gud elsker dem like 
høyt som han elsker oss. Vi ber 
ofte for alle dem som er rammet 
av katastrofer, krig og hungers-
nød; vi ber om fred, om at Gud 
må sørge for husly, mat og medi-
siner. Jeg lurer ofte på om Gud, 
når han hører deres rop om mat 
og medisiner for sine barn og 
seg selv svarer «dere har noen 
søsken i Norden som har mer 
enn nok av nesten alt. Ja, de har 
så mye at de kaster hver fjerde 
handlepose med mat de kjø-
per inn, de kjører fullt brukbare 
hvitevarer på fyllinga og bytter 
ut møbler og tekstiler med jevne 
mellomrom. De vil dele av sin 
overflod med dere, sine krise-
rammede søsken».

Det er dette det handler om: å 
leve i en sammenheng hvor jeg 
kan være ivaretatt i alle livets si-
tuasjoner, selv om det ikke alltid 
føles sånn, samtidig som jeg er 
med i en større sammenheng, - 
som en del av Guds storfamilie: 
menigheten her og hele den ver-
densomspennende kirke.

Wenche Yamamoto Bondevik

BØNNEKROKEN
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Julen 1944: En annerledes jul

Det var like før jul, og juleforberedelsene var i full 
gang. Men dette kom til å bli en annerledes jul; Hu-
set var ikke så stort, men denne jula bodde det 18 
mennesker der; bestemor og bestefar med 5 barn 
fra 6-14 år. På et rom på loftet bodde det en flykt-
ningfamilie fra Alta; mor, far og 3 barn. De var 
evakuerte fra Finnmark. I tillegg hadde 6 tyske sol-
dater lagt beslag på den fineste av stuene – og der 
bodde de.
 
Da bestefar skulle hente juletre til familien sin, kom 
han til å tenke på familien på loftet, og tok med et 
tre til dem også. Bestefar pleide å tynne skogen når 
han hentet juletrær, så trærne var både skeive og 
skakke. Han tok derfor med noen greiner som han 
skulle feste til stammene, for å gjøre juletrærne litt 
rettere og penere.
 
Mens han stod i gangen, med greinene i hendene, 
kom han til å tenke på de tyske soldatene. Hva med 
dem? De var unge gutter, langt hjemmefra. De had-
de jo ikke noe juletre! Han stod og tenkte lenge, før 
han bestemte seg: «Det er nå jul», sa han, og så gav 
han greinene til de tyske soldatene. 
 
Soldatene ble veldig glade! Dette hadde de nok ikke 
ventet. De hadde jo okkupert landet – og huset – og 
så fikk de greiner som de kunne bruke til å lage seg 
juletre. De fant et kosteskaft som de festet greinene 
til. Da juletreet deres var på plass, satte de i gang 
med å klippe i papir. Skrivepapiret ble forvandlet 
til englestiger og den vakreste julepynt.
 
Før julen kunne ringes inn, satt bestemor og spilte 
på det lille «trøorgelet» inni stuen, mens en av sol-
datene stod på kjøkkenet og rørte i grytene for å 
lage mat til seg og de andre soldatene. Han kjente 
melodiene, og da bestemor spilte en sang som heter 
«Juleklokker» begynte han å synge.
 

Julen 1944 ble en annerledes jul hjemme i Nordvika, for 
Alfred og Olaug Vaskinn, og de fem barna deres Jorunn, 
Sigurd, Jakob, Mildfrid og Astrid.

På grunn av en sprekk i kirkeklokken, kunne ikke 
julen ringes inn fra Sandtorg kirke dette året. Un-
gene og denne soldaten tok en sølvskje, bandt en 
tråd i skjeen, festet endene på tråden mot hvert øre, 
og lot skjeen slå mot bordet. Det hørtes ut som kir-
keklokker. Soldaten, som helt sikkert hadde hjem-
lengsel, utbrøt da: «Det er jo som å høre kirkeklok-
kene i Kølnerdomen». Den store og flotte kirken i 
soldatens hjemby.
 
Selv om det var krig i landet, så ble dette en fredelig 
og god jul – og de som opplevde den ser tilbake på 
denne jula med veldig gode minner. Da julekvel-
den kom, hadde julefreden senket seg; 

Denne julen ble det sunget julesanger på tre ulike 
språk, der i huset: Pappa og familien var samlet i 
stuen og sang julesanger på norsk. Fra den andre 
stuen hørtes vakker julesang – på tysk – og fra loftet 
hørte de julesang på både norsk og finsk. 
 
Det var krig i Norge – men denne julen kunne fre-
den senke seg… Julens budskap handler om fred; 
Det lille barnet som ble født i en stall i Betlehem… 
Det var dette barnet englene sang om den første 
julenatt, for mer enn 2000 år siden;
 
De sang: «Ære være Gud i det høyeste og fred på 
jorden blant mennesker som har Gud har glede i!»

Karin Vaskinn
Fritt gjengitt, etter å ha fått det muntlig fortalt av 

pappa (Sigurd Vaskinn)

Da faren min vokste opp var det krig i Norge. 
Julen 1944 var han 13 år og krigen hadde vart 
i nesten 5 år. Krigen nærmet seg slutten, men 
landet var fortsatt okkupert av nazistene. I 
Finnmark og Nord-Troms brukte de «brent 
jords taktikk» - og befolkningen på ca. 60000 ble 
tvangsevakuert sørover. Noen av dem klarte å 
gjemme seg i huler og utmark. Denne julen var 
det mange som var flyktninger i eget land – og 
det var mange som åpnet hjemmene sine for 
mennesker som var på flukt. En av de mange 
familiene som var på flukt, fikk tak over hodet 
i hjemmet til besteforeldrene mine i Nordvik 
utenfor Harstad.
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Velkommen til Myrullpiken 
landhandleri 
Myrullpiken landhandleri på Konnerud er en familie-
bedrift, som ble startet for 8 år siden. Butikken, som 
også er nettbutikk, drives av mor Nina, og døtrene 
Cecilie og Stine Malterud. Husene på eiendommen er 
fra rundt 1940. Eiendommen har vært i familien Mal-
teruds eie siden 1997. I dag er det Stine som bor på 
eiendommen, mens søsteren Cecilie bor i nabohuset.

I den lille butikken i Abelhaugen 2 selger de interiør-
artikler og barneklær. I tillegg har de egenproduserte 
varer; strikkede votter, sydde ting, blomster og de-
korasjoner laget av ting de finner i naturen. Du finner 
også lokalprodusert syltetøy, og eplesider som Linda 
Skjeldrum i Skoger leverer. I sommer utvidet Myrull-
piken lokalene. Nybygget er bygget i samme stil som 
de gamle butikklokalene. Sjarmen med det gamle hu-
set er beholdt, og de har fått bedre plass til sine varer.

Hvorfor heter butikken Myrullpiken? 
- Det kommer fra maleriet Myrullpiken, som Theodor 
Kittelsen har malt, sier Stine.

Tre generasjoner fra Myrullpiken; Stine, Madikken og Nina Malterud

Hun forteller om myrullpiken som gikk på myren og 
sanket myrull – og at bildet minner om at det er viktig 
å se det store i det lille. Derfor pleier de å samle på 
ting fra naturen, som de bruker når de skal lage kran-
ser og dekorasjoner.
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Blomster i sorgen
Onsdag før allehelgen arranger-
te Konnerud og Skoger menig-
heter, i samarbeid med resten 
av menighetene i Den Norske 
Kirke i Drammen, temakveld 
om sorg med kurs i kransbin-
ding. Kamille Blomster hadde 
kransbinding-kurset, og dia-
koniutvalgene i Konnerud og 
Skoger menigheter var vertskap 
og serverte hjemmebakte kaker. 
Vakker sang og musikk ble fremført av Susanne Akerø-Kleven, Maia 
Helene Tømmeraas og Trond Martens, og sokneprest Trond Sand-
haug delte tanker om håp. Liv Ellefsen fra Sorg og Omsorg Dram-
men og omegn deltok og informerte og sorggrupper og samtaler de 
tilbyr. Mange flotte kranser ble laget av deltakerne!

Gi et medlemskap 
til konfirmasjon 
eller dåp!

Tanja Raknestangen 
Fagansvarlig medlem/forkjøpsrett 
E-post: forkjopsrett@nbbo.no • tlf: 32 21 15 14 

Unni Kihle 
Medlemskonsulent/forkjøpsrett  
E-post: forkjopsrett@nbbo.no • tlf: 32 21 15 69

Du kan melde inn konfirmanten eller dåpsbarnet i NBBO og gi dem en gave 
å glede seg over når det er gått noen år. Foruten en rekke rabatter på 
varer og tjenester, gir medlemskapet forkjøpsrett til brukte boliger 
i tilknyttede borettslag, samt i nye boligprosjekter. 

Medlemskapet koster kr. 300 og er deretter gratis 
frem til og med det året barna fyller 18. 

Mottaker får et 
andelsbevis i flott 

gaveomslag.

Forkjøpsrett til drømmeboligen!
Den største fordelen ved å være medlem av et boligbyggelag er at du får 
forkjøpsrett. Det betyr at du går foran andre i konkurransen om nye eller 
brukte boliger. Derfor er det lurt å melde seg inn tidlig. Meld deg inn på 
www.nbbo.no eller ring medlemsservice på telefon 32 21 15 00.

Myrullpiken har åpent torsdager 
kl. 18.00-20.00 og søndager kl. 
11.00-15.00 (utenom skolens feri-
er). I tillegg flytter de noen ganger 
i året butikken ut, og inviterer til 
julemarked, vårmarked og høst-
marked. 19. november var datoen 
for deres julemarked. Da ble tunet 
og butikken fylt med deres egne 
julevarer, i tillegg til de faste va-
rene du finner i butikken.

10. desember er det marked med 
andre utstillere på tunet, i tillegg 
til Myrullpikens varer. Det er 
mange kreative mennesker i nær-
miljøet, som fyller tunet med sine 
varer. Denne søndagen kan det 
være lurt å legge søndagsturen 
innom Abelhaugen, for en hygge-
lig julehandel hos Myrullpiken.
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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 220,-
Snitter 5 stk kr 160,-

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
Alfred Fyhn Bergdal
Celine Lysaker Brekke
Oskar Dahl Aasgård
Jakob Thomasrud
Vårin Kvamen Amundsen
Magnus Albjerk Sjøhaug
Ida Sandli Madsen
Maja Louise Paulsen Sveen
Sofie Stærkeby Mollan
Sofie Dugstad Rystad
June Jørgensen
Helmer Johan Hansen Kjeldsberg
Emine Johansen
Martine Sandaker Gurrik
Ulla Nielsen
William Oscar Wam Trygg

Vigde
Veline Teie Hansen og Fredrik 
Moen
Martine Lie og Nicholas Alexan-
der Marchand Oskarsson
Maria Veltze McMahon og Morten 
Solum
Therese Enersen Thorhallsson og 
Pål Andrè Gulbrandsen
Iselin Bekken og Ole Alexander 
Torp Tang

Døde
Margit Halden
Odd Harald Milton Haraldsen
Trond Erik Vindheim
Haldis Frøyland
Reidun Engelkor
Synnøve Jensen
Arve Hoven
Thor Georg Mortensen
Liv Ingrid Nilsen
Per Åge Arschim
Ulla Britt Engh

NESTE
MENIGHETSBLAD

kommer i mars
Redaksjonen må ha stoff

senest 20. januar

Aut. fotterapeut 
Jorunn Ødegaard og Ann Cecilie S. Kristensen

Jarlsbergsenteret. Tlf. 32 88 66 10

Skoger

Døpte
Emma Marie Bergh
Josefine Hess
Viktoria Revå Solbakken
Amanda Jahnsen Tanberg

Vigde
Bjørg Elise Boman-Braavold og 
Lars Christian Braavold
Hilde Johansen og Jan Ingeberg
Molly Pettit og Anders Grøndal

 
Døde
Hilde Johansen

Konnerud fotpleiesalong

Opplever du urinlekkasjer?
Spør oss om råd.

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

Konnerud apotek 
Pettersvollen 3

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

Velkommen!

Åpent man-fre 9-18. Lørdag 10-15.

Gi gjerne

en gave

til menighetene

Konnerud 114655

Skoger 84108

Foto: Gullaug Hovdenak Sæther.
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Godt nytt år, 
-og en riktig god jul!

Ja, i kirken kommer det nye året før jula. Første 
søndag i advent begynner det nye kirkeåret. 

Det nye kalenderåret som begynner første januar er 
for kanskje de fleste av oss preget av en rekke ting vi 
akter å gjøre annerledes i det nye året; forsetter som 
ofte ikke bare gjelder oss selv, men også familie og 
arbeidsplass. Etter hvert som dagene og ukene går 
blir vi mer og mer mismodige og frustrerte fordi det 
ene forsettet etter det andre ryker; - den ene planen 
etter den andre går i vasken. Og etter et par måne-
der er kanskje det meste i livene våre tilbake ved 
det vante. 

Kirkens nye år er helt annerledes.  Det begynner på 
den mørkeste og ofte tristeste tida på året, men etter 
hvert som tida går oppleves dagene lysere og varmer, 
ikke bare fordi vi er flinke til å tenne mange lys, men 
fordi hver dag bringer oss stadig nærmere jul. Til tross 
for mange klager over julestria med juleavslutninger, 
mas på handlesentre og stress ved tanken på alt som 
må gjøres hjemme, bærer de aller fleste av oss frem-
deles på en forventning om det som skal komme. Og 
når vi feirer Jesu fødsel på første juledag behøver ikke 
noe gå tilbake til det gamle. Tvert om: du kan gå fram 
til krybben og møte verdens frelser og stille bekjenne 
at du vil følge ham. Da blir alt nytt.


