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Gudstjenester
Konnerud kirke  
27.11  kl 11:00  Familiegudstjeneste.  Dåp.  Knut Ole Hol og 

Kjersti L. Nilsen Wachter. Minigospel synger. Utdeling 
av 4-årsbok

04.12  kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste og lysmesse. Nattverd. 
Dåp. Knut Ole Hol, Beate Schmidt, Karin Vaskinn, Finn 
Kristian Martinsen og Trond Martens 

11.12  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 
og Kjersti L. Nilsen Wachter. Søndagsskole

18.12  kl 11:00 Gudstjeneste. Høymesse. Nattverd. Dåp. Trond 
Sandhaug og Bodil Ester Viken 

24.12  kl 14:00 Julaftengudstjeneste. Trond Sandhaug og Vic-
tor Riakhin. Minigospel synger

24.12  kl 16:00 Julaftengudstjeneste. Trond Sandhaug og Vic-
tor Riakhin 

25.12  kl 11:00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Dåp. Knut Ole 
Hol og Kjersti L. Nilsen Wachter 

01.01  kl 17:00 Familiegudstjeneste.  Dåp. Knut Ole Hol og 
Victor Riakhin. Juletrefestgudstjeneste

08.01  kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Knut Ole 
Hol, Beate Schmidt. Halvard Hasseløy taler.

15.01  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 
22.01 Felles gudstjeneste for Skoger og Konnerud 
 i Skoger kirke
29.01  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond  
 Sandhaug 
05.02  kl 11:00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. Vikar 
12.02  kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Trond Sand-

haug, Beate Schmidt
19.02  kl 11:00 Familiegudstjeneste.  Dåp. Trond Sandhaug 

Det kan komme endringer i gudstjenesteprogrammet. 
Se gudstjenesteannonsering i Drammens tidende. 

Aut. fotterapeut
Tone Haug Henriksen

Blichsgt. 1, 3044 Drammen
Tlf. 934 86 993
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Forsidebilde: 
Skoger gamle kirke. Foto: Karin Vaskinn.

Foto: Tom A. Kolstad/Aftenposten

VOLLEYBALL for 

KVINNER 60 + 
Så du Optimistene på NRK1? Nå har volleyballaget 

Entusiastene startet i Drammen. Vil du bli med?  Det er

ingen krav om volleyballerfaring  

Tid: Tirsdager kl. 16.00-17.00  

Sted: Gulskogenhallen, Vintergaten 8  

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

DEN NORSKE KIRKE, DRAMMEN

 Diakoni – omsorg og fellesskap

26.02  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Vikar 
05.03  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Vikar 
12.03  kl 11:00 Familiegudstjeneste. Per Arne Edland, Beate 

Schmidt
12.03  kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Trond Sand-

haug 
19.03  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Vikar 
26.03  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Vikar 
02.04  kl 17:00 FOKUS-gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 

Sandhaug, Beate Schmidt

Skoger kirke
27.11  kl 11:00 Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 

Sandhaug, Karin Vaskinn og Victor Riakhin
18.12  kl 18:00 Gudstjeneste. Vi synger julen inn. Trond Sand-

haug og Bodil Ester Viken 
24.12  kl 15:00 Julaftengudstjeneste. Knut Ole Hol og Bodil 

Ester Viken 
25.12  kl 11:00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond 

Sandhaug og Victor Riakhin
08.01  kl 11:00 Gudstjeneste. Knut Ole Hol og Victor Riakhin
22.01  kl 11:00 Gudstjeneste. Avskjed med  Knut Ole Hol. Kjell 

Ivar Berger, Trond Sandhaug og Victor Riakhin. Felles 
gudstjeneste for Skoger og Konnerud

05.02  kl 18:00 Gudstjeneste. Vikar og Victor Riakhin
19.02  kl 11:00 Gudstjeneste. Vikar og Victor Riakhin
05.03  kl 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Trond Sandhaug 

og Victor Riakhin
19.03  kl 11:00 Familiegudstjeneste.  Trond Sandhaug og Vic-

tor Riakhin 
02.04  kl 11:00 Gudstjeneste.  Trond Sandhaug og Victor Riak-

hin
 



Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl

O helga natt
Det var nesten som et eventyr, det jeg opplevde før 
jul i fjor. Som en del av bispevisitasen i Hallingdal 
besøkte vi kunstnertunet i Leveld, og fikk være med 
på en kunstutstilling av en annen verden. Under et-
termiddagens blå time ble vi tatt med på en uten-
dørs utstilling der tekster av Jens Bjørneboe var malt 
på slitne låvevegger oppover i bygda. Det snødde 
lett, og vi stanset der det var tekster å se. Og så, den 
siste gråslitte uthusveggen mens det snødde tettere. 
Vi stoppet, gikk ut, og tok av oss lua mens vi leste: 
«Natten i natt er hellig/Noe skal skje/Det som kom-
mer fra himmelen/er ikke bare sne».

Vi ble beveget, stille, og leste videre mens vi satte oss 
inn i bilen: «Natten i natt er hellig/Noen skal fødes i 
natt./Vår mørke, kjølige klode/er ikke helt forlatt».
Mens eventyrene alltid begynner med setningen 
«Det var en gang», opplevde vi noe helt annerledes. 
Som om det også var malt: «Det skjedde i dag!» Ak-
kurat så nært og uvirkelig. Julen ble virkelig.

På vei hjemover, etter endt visitas, var jeg både tan-
kefull og takkefull. Med ett lød det fra P2: «O helga 
natt» med Jussi Bjørlings fremføring: «O helga natt! 
O helga stund for världen,/då Gudamänniskan til 
jorden steg ned!/För att försona världens brott og 
synder,/för oss han dødens smärta led./Och hop-
pets stråle går igjennom världen,/och ljuset skimrar 
över land och hav./Folk! Fall nu neder och hälsa glatt 
din frihet./O helga natt, du frälsning åt oss gav.»
Tankefull og takkefull kjørte jeg hjemover etter å 
ha fått et møte med julens hemmelighet, Jesus som 
sann Gud og sant menneske. Dette avgjørende ori-
enteringspunktet i den kristne tro som handler om 
himmel og jord, om Gud og mennesket. Dette som 
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profeten Jesaja skildret i sin natt mens han så mot 
lyset: 

«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)

La Gud komme til deg! Velsignet jul!
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«Når det gjelder glass!»
Vi leverer alt innen energiglass,
interiørglass, rekkverk og speil.
 
TLF: 32 86 00 00
Epost: Post@christoffersen.no.

Konnerud kirke 20 år

Tekst og foto: Karin Vaskinn

Jubileumsgudstjeneste
I oktober 2016 hadde Konnerud 
menighet gleden av å feire 20 år i 
den nye kirken. 
6. oktober 1996 ble Konnerud 
kirke innviet - en praktisk kirke, 
med mange rom, som gir plass 
til ulike aktiviteter alle dager i 
uken. Konnerud kirke er Dram-
mens yngste kirke – og ble feiret 
med jubileumsgudstjeneste 16. 
oktober, der ordføreren, prosten 
og ansatte medvirket.

Medarbeiderfest
Torsdag 20. oktober ble frivillige 
i menigheten invitert til Medar-
beiderfest, med middag og mim-
ring tilbake. Etter medarbeider-
festen var det åpen forestilling i 
kirken;

I storm og stillhet
Forestillingen «I storm og still-
het» - fortellinger om profeten 
Elia. Medvirkende var Alf Mar-
tin Lie, forteller, Ulla Käll, gitar, 
Svein Egil Skotte, blokkfløyter 
og Tor Selmer, fagott. 

Vi ble tatt med på en reise – «i 
storm og stillhet» – og fikk opp-
leve den dramatiske fortellingen 
om profeten Elia, gjennom ord 
og musikk.

Profeten Elia opplevde Guds 
omsorg, da Gud sørget for mat 
i ødemaken. Gud sendte Elia til 
en fattig enke som kun hadde 
litt mel i krukken og litt olje i 
kruset… Av det lille hun hadde 
skulle hun bake brød til seg og 
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sin sønn, og så skulle de legge seg for å dø. Elia ba 
henne bake brødet, og gi litt av det til han. Enken 
bakte brød, og ga det til Elia. Gud sørget både for 
enken, sønnen og Elia – krukken og kruset skulle 
ikke ble tomt.

Alf Martin Lie.

Ulla Käll.

Svein Egil Skotte.

Amicus barnehage
Amicus barnehage – menighetens 
barnehage – feiret 20 år i septem-
ber. I den anledning hadde de tryl-
leshow i barnehagen. I dag har bar-
nehager 23 plasser, og det er fortsatt 
ventelster.

Tor Selmer.

Vi fikk høre om Elias kamp mot Baal-profetene – og 
om Elias møte med Gud. Gud var ikke i stormen, 
ilden eller jordskjelvet – men i stillheten…

Faksimile fra menighetsbladet i 1996.
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Kvinnelunsj i Konnerud kirke 
Det ble en fin jubileumslunsj 18. oktober med 
celebre gjester og god underholdning. Turi Wick-
strand Iversen var ordfører når grunnsteinen ble 
lagt ned. Lise Christoffersen var ordfører når kir-
ken ble innviet. Astri B. Bayegan var første kvin-
nelige prost i Norge, også hun var til stede når 
kirken ble innviet i 1996.

Tekst og foto: Wenche R. Mondal

Turi W. Iversen snakket om «Kirken den er et gam-
melt hus står om enn tårnene faller» Hun berøm-
met kirkene som gode samarbeidspartnere for 
politikere som ønsket å yte litt ekstra for de som 
trenger det mest. Politikere legger til rette, men 
innbyggerne må gjøre jobben for de svakeste og 
der er ofte kvinnene bærebjelkene i samfunnet. 
Hun ønsket å takke alle de som legger ned timer 
med frivillig arbeid for å gjøre en forskjell for an-
dre.

Bragernes kirke er en stor kulturbærer i Drammen, 
med alle sine konserter. Konserter i kirker gir ikke 
bare konsert opplevelsen, men også flotte kunst-
opplevelser og gir en spesiell høytidelig stemning 
som ikke vanlig konsertsteder gir. Hun var opptatt 
av at kvinner også måtte ta sin del av ansvaret i 
ledende posisjoner og ikke bli igjen på kjøkkenet 
når viktige avgjørelser skulle tas.

Lise Christoffersen tok for seg kvinner i politikken 
og understreket at med arbeidskirkene begynte 
kirkene å spille en annen rolle i samfunnet, med 
både barnehager og ungdomsklubb i nær tilknyt-
ning til kirkebygget. Det har vært en lang vei å 
gå for både kvinnelige prester og politikere med 
mye rare unnskyldninger for hvorfor ikke kvinner 
skulle innta viktige posisjoner i samfunnet. Bl.a. 
kunne det føre til fornedrelse og moralsk forfall 
for disse kvinnene. 1961 ble første kvinnelig prest 

Ingrid Bjerkås ordinert. 1993 fikk vi vår første 
biskop, Rosemarie Køhn. 2011 fikk vi vår første 
preses Helga H.Byfuglien. I dag oppleves det van-
skelig å få kvinner til å stille i viktige posisjoner. 
Arbeiderpartiet stiller som krav at det skal være 
50% kvinner og 50% menn på sine valglister. Mens 
kirken hadde i 2001 90% menn i ledende posisjo-
ner i 2011 var det 80% menn, mens politikken had-
de 60% menn. I Kenya og Nairobi er det kvinnene 
i kirken som baner vei for likestillingen der.

En utfordring i våre dager er alle flyktningene 
som kommer til Norge og har med seg et helt an-
net kvinnesyn. De lever dårligere enn menn, færre 
er ut i jobb, de er dårligere i norsk og opplever 
oftere ensomhet. Det er viktig at vi inviterer dem 
inn i våre fellesskap for å gi dem all den støtten de 
behøver.

Veslemøy og Svend Ohrvik holdt en nydelig kon-
sert med sanger hvor de hadde laget både tekst og 
melodi selv bl.a. «Stegla», «En sang til sjelen» og 
«Nei sangen» som ble sunget høyt og tydelig av 
alle for å lære oss til å sette grenser og si nei.
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Astri B. Bayegan møtte Olaf Frøiland, den dyna-
miske lederen for kirkebygget, han visste hvordan 
alt skulle være, og sånn ble det. Hun selv vokste 
opp i ei bygd på 2 øyer hvor den ene øya hadde 
skolen og den andre hadde kirken, og de måtte i 
båt når de skulle til kirken. Hun vokste ikke opp 
i kristent hjem, men kirken var en del av tradisjo-
nen til høytid og fest og foreldrene lærte henne 
både aftenbønn og sang for maten. Hun gikk også 
på søndagsskole som de fleste gjorde på den ti-
den. Hun understreket viktigheten av at det må 
være voksne til stede for de barn og unge som er 
en del av kirken i dag. Hun opplevde selv å være 
mye sammen med voksne personer i sin storfami-
lie, hun husker ingen taler, men et trygt og godt 
miljø med mange kjente, smil, latter, god musikk 
og mye god mat. Kvinnene i bibelen hadde viktige 
roller alt fra Jesu mor til Maria Magdalena den før-
ste som så Jesus ved graven. De første menighe-
tene gav også kvinnene stor plass. Grasrota er vik-
tig, men vi må fortsatt kjempe for å opprettholde 
kvinner i viktige posisjoner i kirken.

Det ble servert deilig suppe med tilbehør og is til 
kafeen.

Hva tror de kristne - egentlig?
I vårsemesteret dreier det seg om det nye tes-
tamente. Om hva som gjorde at en lære som 
omfattet noen få hundre Jesustilhengere i Ga-
lilea, utviklet seg til en verdensreligion som 
også sendte misjonærer helt opp til Norden. 

19. januar: «FRA DET GAMLE TIL DET NYE»
Om overgangen mellom den gamle og den nye 
pakt. De første kristnes verden.
Forfatter og høgskolelektor Anne Margrethe 
Saugstad – kjent for mange fra det første bibel-
seminaret i høst, kommer tilbake og fortsetter 
«den røde tråd» gjennom Bibelen.

23. februar: «ET NYTT VERDENSBILDE»
  – VERKEN JØDE ELLER GREKER, TRELL 
ELLER FRI, KVINNE ELLER MANN
Berit Okkenhaug er forfatter og  prest ved In-
stitutt for Sjelesorg, Modum Bad. Hun har er-
faring som menighetsprest, sykehusprest og 
lærer i sjelesorg ved Det teologiske Menighets-
fakultet i Oslo.

23. mars: «DE GODE NYHETENE»
EVANGELIENE, MED HOVEDVEKT 
PÅ EVANGELIET ETTER JOHANNES
Karl Olav Sandnes er professor på Menighets-
fakultetet i Oslo. Han er en populær foredrags-

holder og foreleser. Han har 
tidligere vært ansatt ved Mi-
sjonshøgskolen i Stavanger 
(MHS) og presteseminaret i 
Hong Kong. Han har skrevet 
flere bøker og har en doktor-
grad i teolog 

27. april: «MARSJORDRE  
- UT I ALL VERDEN! «
Vår tidligere biskop, Laila 
Riksaasen Dahl snakker om Kirkens oppdrag. 
Om evangelisering og misjon, om kirkens og 
den enkelte kristnes ansvar for  -  og glede over 
å kunne dele «de gode nyhetene»,  både med 
naboer  og fjerne folkeslag. 

Hjertelig velkommen!

Disse kveldene er lagt opp som en kursrekke, 
men det er det fullt mulig å komme på enkelt 
foredrag.

Kursbok er  «Bibelen for hode og hjerte» av 
Anne – Margrete Saugstad. (Luther forlag 2016)

Bibelkurs våren 2017:
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Merkedager i desember
4. desember: BARBROMESSE.  Til minne om 
den hellige Barbara, som ble drept i 306. Hun har 
vært skytshelgen for gruvefolk fordi hun etter tra-
disjonen gjemte seg i en hule for å komme unna 
sin hedenske far. I gammel tid sa man at solen 
forsvant ved Barbromesse og ikke kom tilbake før 
julenatt.

6. desember: NILSMESSE /NICKOLAUS-
DAGEN.                     
Julenissens fødselsdag.  St NICKOLAUS, den hel-
lige Nicolaus, var biskop i Myra i Lilleasia (dagens 
Tyrkia) i 271 -343. I følge en legende reddet han et 
skip i havsnød, og han ble derfor regnet for alle 
sjøfarendes helgen. På denne dagen måtte ingen 
skip legge ut. En annen legende forteller at Nico-
laus  fikk høre om en far som var for fattig til å gi 
sine tre døtre medgift, slik at de ikke kunne giftes 
bort. I stedet ville han bli tvunget til å sende dem 
på gaten.  I medlidenhet med deres skjebne kastet 
han om natten inn tre gullklumper gjennom vin-
duet, og på den måten reddet han deres ære. En 
annen versjon av legenden sier at han kastet gull-
klumpene ned pipa og at de havnet i søstrenes 
strømper som hang til tørk ved ildestedet. (Her 
har vi opprinnelsen til de engelsk/amerikanske  
tradisjonen med å henge opp tomme strømper på 
julaften.) På denne måten ble den gavmilde Nikolaus også 
barnas helgen. Tidligere forestilte man seg at Nikolaus, en 
høy mann med hvitt hår, iført røde bispeklær og spiss rød 
bispelue, gikk rundt med en kurv med epler og nøtter (før-
kristne fruktbarhetssymboler) i den ene hånden og et ris i 
det andre, og undersøkte om barna hadde vært snille i året 
som var gått. På primstaven er dagen ofte markert med en 
bispestav eller en spiss lue (Nilselue), bispeluen.

8. desember: MARIA UNNFANGELSESDAG  
ble feiret ni måneder  før hennes angivelige fødselsdag  8. 
september, opprinnelig til minne om at hun ble født uten 
arvesynd. Dagen ble også kalt Vår frue ventedør da Maria 
skulle ha ventet Jesu fødsel denne dagen, men måtte vente 
helt til 25. desember. Primstaven viser et kronet hode eller 
en bok. Gravide kvinner kunne be til jomfru Maria denne 
dagen slik at de ikke «fødte over tiden». På denne dagen 
bakte man gjerne såkalte «skuebrød» til jul. de ble bakt bare 
ev mel og vann, og var ikke beregnet til å skulle spises. Til 
gjengjeld var de rikt dekorert, ofte formet som solhjul (før-
kristent fruktbarhetssymbol).

9. desember: ANNA, MARIAS MOR, minnedag for jom-
fru Marias mor. På enkelte primstaver er dagen avmerket 
med et kvinnehode. Ofte ventet man seg nedbør denne da-
gen. Mange steder var det nå skikk å begynne bryggingen 
av juleølet; dessuten skulle tørrfisken legges i vann for å bli 
ferdig til jul. Enkelte steder skulle også klesvasken før jul 
ta til.

10. desember: JUDITH. Til minne om heltinnen i 
Judiths bok, som under Nebukadnesars overfall 
på Israel drepte hærføreren  Holofernes (ca 570 
f Kr.).  På denne dagen skulle malten til juleølet 
tilberedes.

13.  desember: LUSSIMESSE minnedag for den 
hellige Lucia fra Syrakus (død 310) som under 
keiser Diokletian ble forsøkt tvunget til å frasi 
seg sin tro ved å stå i en ring av ild. I den katol-
ske tiden hadde ikke Santa Lucia noen særlig 
innflytelse her i Norden, hun dukker først opp 
etter reformasjonen, - og da først i Sverige; men 
nå under den mer folkelige betegnelsen «Lussi». 
Til å begynne med ble hun også oppfattet som en 
del av «mørkemaktene» – kanskje fordi navnet 
kunne forbindes med Lucifer , et annet navn for 
djevelen ( selv om ordet i seg selv betyr «lys»); el-
ler fordi denne perioden er årets mørkeste dager. 
Mange steder var Lussinatt etter tradisjonen årets 
lengste, ofte sa man Lussi langnatt. Det kan ha sin 
forklaring i forskyvningen i solåret som innførin-
gen av den julianske kalenderen forårsaket. Mye 
overtro var knyttet til denne årets mørkeste natt. 
I følge førkristen tro var dette natta da Åsgårds-
reia eller lussireia var på ferde – alle troll, tusser 
og vetter for fritt rundt. Man måtte beskytte seg 

og  buskapen sin ved å male kors på dørstolpene, og/ eller 
verne seg med skarpt stål over dørkarmen, og helst ikke 
være ute etter at det ble mørkt.  Mange steder satte man 
også opp greiner av furu eller einer for de spisse nålene 
ville skremme bort alt skrømt. Båndene til våre førkristne 
tradisjoner ser vi også på det tradisjonelle bakverket som 
blir laget til Luciafeiringen: lussekatter , formet som solkors 
og fruktbarhetssymboler.
Nå begynte førjulstiden for alvor. Alt grovarbeidet burde 
være unnagjort, for Lussi kom selv og passet på. Hver av de 
12  påfølgende  dagene skulle gi varsel om været gjennom 
hele det neste året. (Senere ble denne tradisjonen flyttet til 
de tolv første juledagene)
Tradisjonen med Lussimesse som lysfest kan kanskje delvis 
ha sine røtter i helgennavnet Lucia - den lysende. Den høye, 
lyse Lucia vi feirer i dag er en ganske annen skikkelse enn 
gamle dagers Lussi-figur. Den moderne Luciafeiringen har 
lengst tradisjoner i Sverige; muligens har skikken oppstått 
ved at sjøfolk har bragt den italienske festen opp til våre 
breddegrader. Også hos oss har skikken nå slått gode røtter, 
og mange sykehus og institusjoner har glede av syngende 
barn som bokstavelig talt lyser opp i denne årets mørkeste 
tid. Merket på primstaven er et bål eller lys.

17. DESEMBER: LASARUSDAGEN feires til minne om 
Martha og Marias bror, som Jesus vekket opp fra de døde. 
Navnet forekommer også i lignelsen om den rike mannen 
og Lasarus (Lukas evangeliet 16. kapittel) I middelalderen 
var Lasarus skytshelgen for de syke, spesielt de spedalske. 
(ordene «lasaretter» og «lasaron» er avledet av hans navn). 
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I katolsk tid ble de fattige og syke spesielt traktert denne da-
gen, og mange steder i Europa er dagen fast besøksdag på 
aldershjemmene. I den romerske kalenderen representerte 
denne dagen begynnelsen på «Saturnaliene» – dvs feirin-
gen av vintersolverv.

21. desember: TOMASMESSE (TOMAS BRYGGER) Til 
minne om apostelen Thomas. Nå var det tid for brygging 
av juleølet, samtidig ventet man mildvær –  «kakelinna» 
(fordi man bakte så mye at det influerte på været).  Dessu-
ten skulle vinterveden være hugget. Primstavtegnet kunne 
være en tønne eller bøtte (til ølet), eller hånd  (til minne om 
den vantro Thomas, som ikke ville tro de andre disiplenes 
ord om at Jesus hadde stått opp av de døde, om han ikke 
fikk stikke fingeren i naglemerket  på Jesu hender).  Tomas-
messe ble delvis regnet som vintersolverv, og i norrøn tid 
ble julefreden lyst fra denne dagen.

22. desember: VINTERSOLVERV/SOLSNU. «Paa sol-
vervsdagen maa ingen foretage noget Arbeide, hvorved 
Noget dreies omkring» ble det sagt. Man måtte ikke bake 
på solvervsdagen, da ville ikke kakene feste seg på takkene 
som ble stilt på skrå i peisen. Også juleølet måtte være fer-
dig så ikke «solhvervet kom i». mens det gjæret, måtte in-
gen sitte med føttene i peisen, da ville ølet bli dovent.  Prim-
stavtegnet er en sol. 

23. desember: TOLLESMESSE: (Lille julaften) – til minne 
om den islandske biskopen Thorlak Thorhaldsson fra Skål-
holt(1133 – 1193). Det gikk gjetord, ikke bare i Norden, men 
visstnok helt ned til Konstantinopel -  om de mange undre-
ne som ble knyttet til hans navn. Helgendyrkelsen kjennes 
kun fra Vestlandet og Nord-Norge, foruten Island. I Trøn-
delag ble dagen kalt Sjursmesse. Nedbør denne dagen ville 
vedvare i syv uker. I enkelte bygder på Østlandet ble dagen 
også kalt «Kakukvelden»,  da bakte man spesielle julekaker.

24. desember: JULAFTEN er vanligvis ikke avmerket med 
eget symbol på primstaven. Feiringen av julen var nesten 
utelukkende knyttet til julenatt og første juledag. Men det 
knytter seg likevel mange skikker og tradisjoner til denne 
dagen, nesten alle fra førkristen tid. Både i Norden og an-
dre steder i Europa var dette offerfest omkring vintersolver-
vet – for å ønske solen velkommen tilbake, for å sikre gode 
avlinger - og for å blidgjøre mørkemaktene. Denne natta 
var mange steder regnet som minst like farlig som «Lus-
senatta», med Åsgårdsreien og alt som fantes av ulike slags 
skrømt på frifot. Igjen gjaldt det å beskytte seg og buska-
pen, ofte med tjærekors på dører, og også i panna på hvert 
enkelt dyr. Dette var den tradisjonelle dagen for «Midtvin-
tersblotet».  Ofring (bloting) av dyr (og noen steder mennes-
ker), og store drikkegilder hørte til. – og begrepet «drikke 
jul» har holdt seg til vår tid.  Mange steder var det viktig å 
holde julelysene brennende hele natten. Hvert familiemed-
lem hadde sitt lys, og det var som regel husbondens jobb å 
våke slik at de ikke sluknet. – det varslet ofte om sykdom, 
død eller ulykker. Noen steder i landet var tradisjonen at 
mann og kone brente hvert sitt lys denne natten for å se 
hvem av dem som skulle leve lengst.
Det var viktig at hele huset var gjort helt rent til denne da-
gen, slik at ondskapen ikke hadde noe sted å feste seg. Sen-

gehalmen var byttet ut med ny halm. Gulvene var skrubbet 
rene med sand, og ofte hadde man strødd små skudd av 
einerkvister (bresk) på gulvet for å holde de onde maktene 
borte. Mange tok inn eviggrønne kvister av samme årsak.

25. desember: KRISTMESSE/JULEDAG. Til minne om 
Jesu fødsel. De kristne begynte ikke å feire minnet om Jesu 
fødsel før ca år 400. I kirkeåret er påsken den desidert vik-
tigste festen. Feiringen til minne om Jesu oppstandelse fra 
de døde. Kirken er blitt beskyldt for å «kuppe» den heden-
ske nyttårsfesten (midtvintersblotet / solsnu), men det 
kristne nyttåret feires som bekjent første søndag i advent; 
og man valgte ikke den 24, (som i  Syd- Europa ble feiret til 
ære for den romerske krigsguden Mitra). Med den datoen 
fikk man dermed med en rekke hedenske skikker, særlig 
når det gjaldt mat og drikke, som man kanskje gjerne skulle 
vært foruten, -  men den gang, som nå, ble bestemmelsene 
tatt lenger sør på kontinentet, uten å bry seg viderverdig 
om de «særlige forholdene» her lenger mot nord. 

26. desember: STAFFANSMESSE 2. juledag  er til minne 
om diakonen Stefanus som ble den første kristne martyr 
ca 380. han var hestenes og rytternes skytshelgen. I følge 
legenden skulle han ha vært stallknekt hos kong Herodes. 
Denne dagen var det vanlig at unge menn red om kapp  
(«Stefansritt», «Annendagsskeid», «Joleskeid») under en-
hver omstendigjet var det viktig at hestene fikk ri seg svet-
te denne dagen, det ville beskytte dem mot sykdom i det 
kommende året. Åpenbart er dette en eldre skikk, kanskje 
i forbindelse med vintersolvervet, som er lagt til denne da-
gen hvor larm og bråk jager onde makter bort. Lenger sør i 
Europa var dette en anledning til å ri ut på jakt (jfr «Tre nøt-
ter for Askepott»). Fikk man se solen i fjellbygdene denne 
dagen, var det et tegn på at kornet ville bli modent til høs-
ten. Fra annendagen kunne også barna kle seg ut og «gå 
julebukk» fram til tyvendedagen.

28. desember: BARNEDAG. Til minne om alle de uskyl-
dige guttebarna som Kong Herodes lot drepe i Betlehem 
under jakten på Jesusbarnet. Denne dagen skulle barna få 
noe godt å spise, gå på besøk til hverandre og ellers ha det 
moro, gjerne på de voksnes bekostning. De skulle også få 
lov til å bestemme alt både på skolen og hjemme. Kanskje 
ser vi restene av denne tradisjonen i vår tids juletrefester. 
Den hører ellers til årets «uheldige» dager hvor man helst 
ikke skulle foreta seg viktige ting. Slik været var på barne-
dagen, skulle det bli kommende sommer. Primstavmerket 
var et lite kors

29. desember: THOMASMESSE II (FEMTE DAG JUL)  
Til minne om erkebiskop Thomas Becket som ble myrdet 
i Canterbury-katedralen i 1170. Slik været var denne dagen 
skulle det bli de neste fem ukene.

31. desember: NYTTÅRSAFTEN  ble vanligvis ikke avmer-
ket på norske primstaver. Årets siste dag ble regnet som «far-
lig». Det meste av det man gjorde denne dagen ville mislyk-
kes. I mange land kalles også dagen for «Silvester»(aften), 
etter dødsdagen til helgenen med samme navn, St Silvester. 
(Sylvester I, pave 314 -335)
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Hva skjer i Skoger og Konnerud menigheter?

Ukeplan
Mandag
Konnerud kirkes formiddagstreff
Hver 3. mandag i måneden.
Kl. 11.00-13.30 Sang og musikk, 
underholdning, andakt, bevertning 
og utlodning. 
Kontaktperson: Beate Schmidt.

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

Minigospel
For barn fra 4 år og oppover.
Øvelser i Konnerud kirke 
kl. 17.00 til kl. 17.45. 
Middag fra kl. 16.30.

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.
med unntak av skolens ferier.
Kontaktperson: Nina Fergestad/
Ole Bjørn Roald, tlf. 900 23 910.
Siste før jul: 6. desember
Oppstart 10. januar

Chorisma
Blandet kor for voksne har øvelse i 
Konnerud kirke tirsdager kl. 19.00-21.30
Kontakt dirigenten:  Victor Riakhin, 
tlf. 32 98 92 83

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
Sanitetshuset hver 3. onsdag i måneden 
med sang og musikk, andakt, bevertning og 
utlodning kl. 1130-1330. Alle er hjertelig vel-
kommen! Kontaktperson: Beate Schmidt.

Tekst og turgruppe
I Konnerud kirke kl. 19 annenhver onsdag. 
Der leser vi søndagens tekst sammen. Så 
går vi en times tur og samtaler om den og 
andre ting vi har lyst til og har det sosialt og 
hyggelig. Kontaktperson: Trond Sandhaug.

Antazoa misjonsforening 
våren 2017:

Haukåsmarsjen: 
Avmarsj fra Bernåsvillaen til Haukåstoppen kl 16. hvor 
fakler også  fås kjøpt. Varighet ca. 1,5 time. Værfor-
behold. Kom og bli med.  Konnerud Fellesorganisasjon.

12. januar møte hos Gunvor Skaarnes, Riskestien 41 
9. februar møte hos Åse Hope, Stubberudveien 84B
9. mars møte hos Tove Hodt, Rørvollveien 9
6 .april møte hos Petra Winsnes Kvalvåg, Thorrudgata 2 
4. mai går vi på tur og i juni blir det hyttetur.

Kontaktperson: Haldis Øien, tlf. 911 43 666
Alle møter begynner kl 19

En rettelse:
I siste bladet står det om Antazoa. Der står det at Det var 
Inger Brox som starta foreninga og at hun hadde vært 
misjonær på Madagaskar. Det var Aslaug Borge fra Sko-
ger som starta foreninga. Namnet fikk den etter den mi-
sjonsstasjonen Aslaug Borge bodde på på Madagaskar. 
Inger Brox tok over som formann etter Aslaug Borge.
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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.

Juletrefest 1. januar kl. 17.00

Konnerud søndagsskole
11. desember.

Torsdag
Åpent kirketorg i Konnerud
Hver torsdag serveres det vafler og kaffe 
på kirketorget i Konnerud kirke. Her er 
det kafebord og stoler som fylles opp av 
hyggelige mennesker hver torsdag for-
middag. Kirketorget er åpent fra 11-13, 
unntatt helligdager og skolens sommer-
ferie. Siste gang før jul er 25. november. 
Vel møtt i januar!

Fredag
Kommer’U ungdomsklubb  
For de som går i 8. - 10. klasse og som 
bor i Skoger eller Konnerud.
Sted: Konnerud kirke.
Fredager kl. 19-23.
Siste før jul: 9. desember

Pusterom i advent

Konnerud kirke, torsdag 15. desember kl. 18.00 - 19.00

Velkommen til en stille stund – om hva julen egentlig 
dreier seg om. Vi synger gamle og nye julesanger og sal-
mer, leser tekster om barnet og fredsfyrsten, og snakker 
sammen over en kopp kaffe om hva disse ordene betyr 
inn i vår kaotiske og materialistiske verden.

Bibelgrupper
Har du lyst til å være med i bibelgrupper som del av Kon-
nerud menighetsliv? Arrangeres ca 1 gang i mnd hjemme 
hos de enkelte i gruppa.

Det er ingen krav til forkunnskap eller spesiell deltagelse. 
Bli med i et interessant fellesskap hvor vi snakker om vik-
tige forhold for livene våre.

Send oss gjerne en epost så tar vi kontakt; bibelgrupper@
konnerudkirke.no
 
Med vennlig hilsen Trond Martens
Konnerud menighetsråd

Kom julen i møte med korsang!
Sammen med Kammerkoret Apollon skal vi i Chorisma fram-
føre «Gloria» av A. Vivaldi i Konnerud kirke søndag 27. og 
Sande kirke 30. november i år. Vi gleder oss til  å fremføre et 
så mektig og vakkert verk, og øver hver tirsdag fra kl. 19 i 
Konnerud kirke for å få det så bra som mulig.

Er du glad i å synge, har  lyst til å prøve deg som korsanger,  
og kan tenke deg  å være med på dette prosjektet, ønsker vi 
deg velkommen til en av våre øvelser, eller at du tar kontakt 
med vår dirigent Victor Riakhin mob. 470 12 366, eller en av 
oss i koret.

Dette er helt uforpliktende, og vil ikke binde deg til lang-
varig medlemskap.  Kom og bli med på dette prosjektet, 
opplev at blodet bruser under fremføringen, og ta fri når 
framføringen er over – eller bli medlem av et kor som du 
kanskje vil trives godt i.

Med sangerhilsen fra Rolf Skille – mob. 909 71 578

	

	

	

	

																				.	

	

Våren,	første	del	
2017:		
8.jan	
12.feb	
12.mars	
	
Kl.	16.00	mat	
Kl.17.00	samling	i	
kirkerommet	
Kl.	1830	
ungdomskro	i	
kjelleren	

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

Takk til Dagrun og Johan Slørdal

Tekst og foto: Ivar Vik

Det var i 1989 at Dagrun og Jo-
han Slørdal kom flyttende til 
Konnerud. Og de legger ikke 
skjul på at de er veldig glade for 
at de bosatte seg nettopp her. 
Før den tid har de bodd opptil 
flere steder.  Det har seg faktisk 
slik at de traff hverandre på La-
hellholmen i Drammensfjorden 
og det uten å ha noen tilknyt-
ning til distriktet den gang. Det 
ble romanse ut av det treffet og 
i 1965 giftet de seg og fem barn 
er de blitt velsignet med, to jen-
ter og tre gutter.  Nå har de be-
stemt seg for å flytte til Børsa, 
tre mil sør for Trondheim, der 
ett av barna med familie bor. 
Der bygde de seg et eget hus i 
sin tid og bodde der i 12 år. Nå 
har de imidlertid kjøpt seg en 
egen leilighet som står klar for 
innflytning. Vennene fra den 
gang har de beholdt så de har 
ingen bekymring for det å fylle 
pensjonisttilværelsen.
Johan røper han har planer om 
å kjøpe seg en seilbåt noe han 
også har hatt her i tiden østpå.
De er trøndere begge to. Johan 
er fra Budal i nærheten av Stø-
ren og Dagrun er prestedatter, 
vokst opp på Stadsbygd ved 
Trondheimsfjorden.  Johan har 
sin utdannelse fra Tomb land-
bruksskole og Landbrukshøy-
skolen. Sin første jobb hadde Jo-
han som landmåler i Trondheim 
mens Dagrun har vært psykia-
trisk sykepleier. Foruten Børsa 
og Trondheim har familien også 
bodd i Skien og to år i Zambia 
der de jobbet for Norad.  I tiden 
de har bodd på Konnerud har 
Johan jobbet som leder av jord-
skifteretten i Drammen mens 
Dagrun de siste årene jobbet på 
Fredholt.

At det avholdte paret nå skal 
flytte fra oss er nesten ikke til å 
tro. 

Hva kommer dere til å savne mest?

-Konnerud kirke kommer det 
spontant fra Dagrun – og folket 
legger Johan til.  Så vil de savne 
huset i Tiurveien som var nokså 
avgjørende da de valgte bosted. 
De har vært med i samme bi-
belgruppa i 26 år og Dagrun vil 
også savne misjonsforeningen 
Antazoa.  For henne var det na-
turlig å engasjere seg i misjonen. 
-Hjemme hadde vi stadig besøk 
av misjonærer sier hun så mis-
jonsforeninger var noe av hen-
nes oppvekst.

Det kanskje ikke alle kjenner 
til er at Dagrun og Johan åpnet 
sitt hjem for orgelbyggerne da 

de monterte kirkens nye orgel 
i 2014. Ikke mindre enn vel 200 
liggedøgn hadde de, der fra en 
til tre gjester fikk bo gratis, noe 
som sparte menigheten for tu-
senvis av kroner. Og det var så 
visst ingen belastning å ha dem 
boende. Tvert i mot understre-
ker de at de opplevde det hele 
som berikende. I ni år av tiden 
her fungerte paret også som for-
sterket fosterhjem for en gutt 
som derved fikk en bedre start 
på livet enn han ellers ville fått.  
Konnerud menighet har mye 
å takke Dagrun og Johan for. 
Johan har i flere perioder sit-
tet i menighetsrådet også som 

Dagrun og Johan bryter opp fra Konnerud og flytter til Børsa i Trøndelag.
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Stiftelsen Konnerud menighets 
trygdeboliger
Ca. 1980 vedtok daværende 
menighetsråd å bygge trygde-
boliger i Verksveien på Tuftejor-
det nedenfor Konnerud gamle 
kirke. En verdifull eiendom 
som kunne benyttes til meget. 
Til slutt ble det gitt tillatelse til 
å bygge sammenkjedede ene-
boliger på ca. 73 kvm beregnet 
fortrinnsvis på den eldre del av 
befolkningen som tilhører Kon-
nerud menighet, er medlem av 
den norske kirke  og som bor  i 
sognet. Det var et kostbart pro-
sjekt å sette i gang, men det har 
etter en del strev gått greit. 

Boligene ble raskt populære der 
de ligger på bakkeplan, med en 
liten gressplen utenfor. I dag er 
det ventelister for å få plass. Det 
er et eget styre som tildeler lei-
lighet etter vedtektene. Dersom 
du har søkt om leilighet, og me-
ner din situasjon med helse osv. 
har forandret seg er det bare å 
ringe undertegnede.

Hilsen Jan-Olav Walding 
905 74 583

formann. Dessuten også to pe-
rioder som medlem av fellesrå-
det.  Dagrun har bidratt aktivt 
med kirkekaffen.  En aktivitet 
som har kommet de senere år er 
torsdagskaffen.  Hver torsdag 
mellom 11 og 13 er alle som vil 
velkommen til hyggelig felles-
skap på kirketorget.  Dagrun 
oppfordrer alle som føler seg 
alene  til å benytte seg av dette 
tilbudet. Selv om hun nå er blitt 
pensjonist, har hun i en periode 
arbeidet en dag i uken for Det 
norske misjonsselskap som fri-
villig medarbeider. Dagrun øn-
sker også å slå et slag for gjen-
brukslysene som er til salgs på 

kirketorget. De er støpt av frivil-
lige, og 60% av inntektene går 
til misjonen.  Dagrun og Johan 
ønsker å gi uttrykk for at de er 
veldig takknemlige for å ha til-
hørt Konnerud menighet og de 
vil rette en stor takk til menig-
heten. Selv om Slørdals flytter 
en dagsreise nordover, forsikrer 
de oss om at de vil komme på 
besøk til oss igjen. Og ikke minst 
vil de innby oss til å komme til 
Børsa. Vi for vår del må få takke 
så hjertelig for godt fellesskap 
gjennom alle disse årene og for 
alle bidrag til menighetens bes-
te. Gud velsigne dere rikelig til-
bake!

Julehilsen fra 
Trøndelag!

Tankene går ofte til Konne-
rud. Savner dere hver enkelt, 
gudstjenestene, «Vaffel» m.m.

Skulle ha ønsket dere hver en-
kelt, riktig GOG JUL, men så 
får det bli på denne måten: 

RIKTIG GOD JUL fra 
Dagrun og Johan.
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Prep
PREP kan hjelpe par til å ha større glede av forholdet 
og forbedre kommunikasjonen. 

På et PREP-kurs er det både humor og alvor. Det vil 
handle om kjærlighet, forventninger, glede, moro og 
vennskap, men aller mest om god kommunikasjon.
Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags 
konflikter som kan skade forholdet, og få noen verk-
tøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse pro-
blemer.

PREP stimulerer par til å ta opp viktige samtale-
emner og behandle dem på en god måte. Studier 
viser at par som har gått på PREP-kurs har opptil 
50% større sannsynlighet for å forbli i parforholdet 
og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått 
denne kunnskapen og treningen.

Egeninnsats er avgjørende for å få utbytte av et sam-
livskurs. Det blir satt av tid til parvise samtaler og 
øvelser underveis i programmet. For å skjerme pare-
nes privatliv er det ikke gruppearbeid. 

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 
videre til barn som trenger dem. Målet 
er at barn fra alle sosiale lag har mulighet til å delta 
på aktiviteter sammen med jevnaldrende. 

Har du noe du kan gi bort til barn i Drammen som 
trenger det?
Trenger du selv noe til dine barn?

Tlf: 418 41 212
e-post: gidetvidere@skbd.no
nettside: www.gidetvidere.com og 
www.bymisjon.no/drammen
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Konnerud og Skoger Menighetsblad
Bragernes torg 6
3017 Drammen

2310 21 80623

2310 21 80623

Gave til menighetsbladet

Takk for din gave til menighetsbladet!

Redaksjonen ønsker våre lesere

God jul og godt nyttår!

Gave til menighetsbladet
Det er en del utgifter knyttet til det å lage menighetsblad. Annonseinntektene en viktig inntektskilde for menighets-
bladet. Gaver fra lesere er også en viktig inntektskilde.
Vi takker for alle bidrag!

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.    
Vi har også frivillige i menigheten som kan komme på besøk eller bli med en tur ut i frisk luft.  
Ta kontakt med diakon Beate Schmidt, 
schmidt@drammen.kirken.no , tlf: 32 98 92 85                  

Blomster i sorgen
Onsdag før allehelgen arrangerte Konnerud og 
Skoger menigheter, i samarbeid med resten av 
menighetene i Den Norske Kirke i Drammen, 
kurs i kransbinding «Blomster i Sorgen». Kamil-
le Blomster sto for kurset, og diakoniutvalgene 
i Konnerud og Skoger var vertskap og serverte 
hjemmebakte kaker. Vakker sang og musikk ble 
fremført av Susanne Akerø-Kleven og Trond 
Martens, og sokneprest Knut Ole Hol delte tanker 
om håp. Liv Ellefsen fra Sorg og Omsorg deltok 
og informerte om sorggrupper og samtaler som 
de tilbyr. Flotte kranser ble laget av deltakere fra 
Drammen og omegn.
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Julekonsert i 
Konnerud kirke 
søndag 27. november kl.19.00

I år slår vi skikkelig til, med framføring av An-
tonio Vivaldis GLORIA som hovedverk.

Chorisma ha alliert seg med Kammerkoret Apol-
lon, og framfører verket med dirigent Tore Walm-
snæss og vår egen Victor Riakhin ved orgelet.

Korene har øvet i hele høst for å få en harmonisk 
og vellydende framføring.

Spennende solister vil også være med og farge 
konserten, et mesterverk som vil glede oss alle. 
Velkommen søndag, eller i Sande kirke onsdag 
30. nov.  kl.19.30.

Daghøyskolen 
- for asylsøkere i Drammen

Drammen har fått egen daghøyskole for asylsø-
kere
Etter høstferien startet Strømsø daghøyskole opp 
med plass til 15 elever fra Drammen statlige mot-
tak. Daghøyskolen er en diakonal skole for livslyst 
og mestring, og er et kurs for asylsøkere som ikke 
har noe annet tilbud.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle menig-
hetene i Drammen og kurset holder til i Strømsø 
menighetshus. Prosjektet har fått midler fra IMDI 
(Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og løn-
ner en diakon ca. 40 % i en prosjektstilling høsten 
2016. Det er også frivillige medarbeidere med, og 
diakonene i Drammen prosti er involvert på ulike 
måter.

Kurset går over sju uker, en dag i uka og har som 
mål å gi asylsøkere en meningsfull hverdag. Pla-
nen er å fortsette med nye kurs i 2017. Tema for 
undervisningen er identitet, økonomistyring, 
barn, kommunikasjon, internett og data, religion 
i Norge og norsk kultur. I tillegg til undervisning 
består en kursdag av lunsj og en hobbyaktivitet. 

Asylsøkerne som er med på høstens kurs kommer 
fra Afghanistan men også fra Eritrea, Somalia og 
Iran. Det virker som de er glad for tiltaket, og at 
de trives. Vi har både gode samtaler og latter, samt 
delt noen virkelig flotte måltider sammen fra de 
ulike landene.

I løpet av kurset skal elevene også ha en liten ar-
beidspraksis. Dette blir rundt i menighetene der 
de kan hjelpe til på f.eks babysang eller julebasar. 
Vi håper dette kan gi noen gode møtepunkt mel-
lom asylsøkere og dere i menigheten.

Elevene på daghøyskolen i Strømsø menighetshus.

Konserter i adventstiden
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Konnerud Musikkorps 
Konnerud Musikkorps skal ha sin tradisjonelle julekonsert i Konnerud kirke søndag 18. desember 
klokken 17:00.

Medvirkende i år igjen er Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik. Sangsolist: Stine E. Marthinsen.
Kom å få litt god julestemning før julestria setter inn. 
Inngang kr. 100,- (Barn under 15 år gratis). Salg av kaffe og kaker. 

Konserter i adventstiden

Konsert med Rytmen 
i Konnerud kirke
fredag 23.12 kl. 20.00

Som tidligere år vil Sangkoret Rytmen med sin dirigent Bjørn 
Eriksen holde konsert lille julaften i Konnerud kirke fredag 
den 23.12 kl 20. NB. merk at vi har forandret klokkeslett fra 
tidligere år!

Som solist har vi iår med oss en ung dame som heter Johanne 
K. Mikkelsen, som synger. Ellers blir det kjente , kjære julesan-
ger, noen nye, og allsang. Ved orgelet og flygelet har vi med oss 
Victor Riakhin.

Velkommen!

Konnerud 
skolekorps

Inviterer til julemusikk og 
julestemning i Konnerud kirke 
lørdag 17. desember kl. 17.00

Hovedkorps, juniorkorps og 
aspiranter.

Smakebiter fra de eldste i 
korpset.

Vokalgruppen Fine Blend Mandag 12. desember kl. 19.00 
Se annonse på side 10
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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 210,-
Snitter 5 stk kr 145,-

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 i inn- og utland
eller turarrangement for grupper

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

Pettersvollen 3, 3032 Drammen
Tlf. 32 88 59 01

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

Ønsker du annonseplass

i menighetsbladet?

Ta kontakt med
Jan Olav Walding

905 74 583

Coop Prix Konnerud
7-22 (8-20)

164375 prix konnerud annonse med logo og apningstider.indd   1 13.05.16   07.19

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
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Konnerud

Døpte
Matilde  Lunde Trolsrud   
Edvard Indergaard Skøien   
Millie Aurora Befring Halvorsen   
Matheo Berg Elverum   
Sarah Emilie Lind-Åsberg   
Markus Bjørkås Villars   
Karoline Opedal Pløen   
Selma Madeleine Riisøen   
Kasper Løchen   
Martine Andren   
Astrid Svalastog   
Alina Berge Pedersen   
Malin Holm   
Julius Thomasrud   

Vigde
Stine Stride Johansen og 
Even Røste Lunde
Christine Saksvik Kristiansen og 
Espen Schau Carlsen
Tina Aarholt Nilsen og 
Eirik Egge Johansen
Ulrikke Fleischmann og
Kristoffer Gjestemoen

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

Døde
Svein Torvald Thoresen
Målfrid Mikala Kvåvik
Per Jul Sørli
Anne Thoresen
Kjell Wulfsberg
Jonn Alf Ellingsen
Gerd Ranveig Oreli
Leif Langås
Leif Oluf Andersen
Ester Margrethe Grøntoft

Skoger

Døpte
Lienna Akerø-Kleven   
Felix Ottesen   
Hedda Skavlan Henriksen   
Sofia Gartland Kristiansen   
Tobias Hermansen   
Maya Rongevær Stabæk   

Døde
Inge Johan Thoresen
Odd Arnfinn Rød
Olga Bertha Anderson
Roar Nilsen

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.

Sorg og Omsorg Drammen og omegn

Har du mistet en du er glad i?
Sorg og omsorg Drammen og omegn er en frittstående organisasjon 
som tilbyr sorggrupper og enkeltsamtaler. Vi har lang erfaring og vet 
at mange synes det er godt å komme sammen med andre i samme 
situasjon. Vi har samarbeid med Drammen kommune, sykehuset, hu-
manetisk forbund og den norske kirke. 

Vi har ledig kapasitet i sorggrupper og du er velkommen til å ta kon-
takt!
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
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Førjulstid og jul i gamle dager
Juletradisjonene våre strekker seg flere hundre år 
tilbake i tid, mange av dem mer enn tusen år – helt 
tilbake til førkristen tid. På forskjellige sider i bladet 
vil du få noen glimt av mange av disse merkedage-
ne som var skåret inn i primstaven.  mange av opp-
lysningene er fra bøkene «Mari Vassause»,  «Merke-
dager og gamle skikker» og «Norsk Folketro».

PRIMSTAVEN
Var et flatt, avlangt trestykke; en evighetskalender 
hvor hver dag i året var merket av med et hakk.  
Hver syvende dag (søndagene) var uthevet. Hvert 
halvår hadde sin side. Her var de forskjellige mer-
kedagene og helgendagene avmerket med sitt sym-
bol.

ADVENT  fra latin Adventus, betyr  (Herrens) kom-
me», eller «ankomst» , og  henspeiler på at  Jesus 
skal komme tilbake. Første søndag i advent er også 
den første søndagen i det nye kirkeåret  - fire uker 
før kalenderårets nyttår. I den katolske tradisjonen 
er dette en faste og bots-periode, hvor man i eldre 
tider la stor vekt på å unngå selskaper, dans og ut-
skeielser i matveien. Vårt gamle bondesamfunn bar 
også preg av mye av denne tradisjonen. Man syltet 
og slaktet og bakte – gjorde rent og pyntet, men ikke 
noe skulle nytes der og da, alt skulle gjemmes til jul.

I JULETIDEN derimot, da ble det holdt store mid-
dager, juleball, juletrefester. Juletiden ble regnet fra 

og med julaften klokken 17.00, når julen blir  «ringt 
inn»,  til og med 13. dag  (6. januar) eller 20. dag jul 
(13. januar)

ADVENTSKRANSEN oppsto i Tyskland i 1830 – 
årene etter en ide av Indremisjonens grunnlegger 
J. H. Wichern. De gamle julesymbolene med evig-
grønne vekster og lys er satt sammen til en ring, som 
igjen symboliserer evigheten. Det er et lys for hver 
søndag i advent. Kransene ble opprinnelig pyntet 
med røde bånd, som er livets og gledens farge, men 
hos oss er det blitt mer og mer vanlig å bruke lilla el-
ler fiolette bånd og lys, siden dette er den liturgiske 
fargen i adventstiden.

Knut Ole Hol slutter 
For få uker siden kom nyheten om at Knut Ole Hol skal slutte som 
sokneprest i Skoger menighet. Han har vært ansatt i menigheten si-
den oktober 2010. I slutten av januar begynner han som daglig leder 
i Voksen menighet i Oslo. Menighetsbladet ønsker en prat med den 
avtroppende soknepresten, for å høre om hvordan årene i Skoger og 
Konnerud har vært – og for å høre om veien videre. Dette blir å lese i 
neste menighetsblad. Vikarprest blir Kari Robinson.


