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Velkommen til første utgave av
Lokalbladet for Konnerud og Skoger.

Lokalbladet vil komme ut seks ganger
pr. år, og blir distribuert til alle
husstander på Konnerud og i Skoger.
Lokalbladet vil konsentrere seg om de
lokale aktivitetene og servicetilbudene.
Da bladet kun vil komme ut annen
hver mnd. vil det ikke bli noen
nyhetsavis, men et blad som går i
dybden med reportasjer, omtaler og
intervjuer.

Stoff som det vil være naturlig å ha
med:
•Reportasjer fra alle barnehager og
skoler.
•Reportasjer fra Sørvangen, Granstad, Eikholt.
•Omtale av alle omsorgstilbud, eldresenter mm.
•Reportasjer fra næringslivet, nye etableringer ol.
•Reportasjer fra alle idrettslag, speiderbevegelsen, jæger og fiskeforeningen.
Møteplan.
•Info om idrettsbevegelsenes hytter, åpningstider, leiepriser, kontaktpersoner
ol.
•Stoff fra kirken, menighetsblad, sanitetsforeningen, div. menigheter.
•Omtale av alle lokale lag, hagelag, antennelag, borettslag, historielag,
Konnerudgruvene ol.
•Intervjuer med lokale næringsdrivende uten eget utsalgssted, konsulenter
med kontor i kjelleren ol.
•Lokale berømtheter, artister.
•Oppfølging og omtale av nye byggefelt, kollektivtilbud, sykkelveier, gangstier,
lekeplasser ol.

Lokale foreninger
Lokalbladet lages i samarbeid med flere av de ulike lokale foreningene på
Konnerud og i Skoger. Dette samarbeidet sikrer at bladet får lokalt stoff.
Lokalbladet vil også være et interessant tilbud til lokale foreninger som ikke har
kapasitet til å gi ut egne medlemsblader. Vi tilbyr oss å ta med foreningstoffet
som en del av lokalbladet, slik at foreningen slipper å ha noe og gjøre med
produksjon og utgivelse. Den enkelte forening kan bare komme med stoff, så vil
vi ta det med. En annen fordel er at alle som mottar bladet kan lese om
foreningen, ikke bare medlemmer.

Velkommen til Lokalbladet
for Konnerud og Skoger
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Oversikt over lokale foreninger og lag
Bak i bladet er det en oversikt over lokale foreninger og lag. Denne oversikten vil bli
oppdatert i hvert nummer, og vi satser på å kunne tilby en komplett oversikt over alle
foreninger og lag på Konnerud og i Skoger.
Sjekk denne listen og se om din forening er med. Dersom din forening ikke er med, eller
adresse ol. er feil, så ta kontakt med redaksjonen slik at vi kan rette det opp til neste
utgave.
Bak i bladet vil det også være en oversikt over de ulike servicetilbud som tilbys.
Lokalbladet skal være slik at beboerne tar vare på det, for å kunne slå opp
når de trenger noe av det som tilbys på Konnerud.

Annonsører
Dersom du samler på bladet vil du etterhvert få en unik samling av lokalt stoff. Den
reaksjonen vi har fått når vi har vist frem prøveutskrift tyder på nettopp det, at mange vil
ta vare på lokalbladet.
Det at leserne tar vare på bladet og leser det flere ganger vil også være interessant for
våre annonsører.

Ønsker du å skrive i lokalbladet?
Det viktigste for at dette skal bli bra er at dere beboere tipser redaksjonen om alt mulig
som skjer i nærområdet. Kanskje du har en liten journalist i magen?
Vi har desverre ikke noe stoff fra Skoger i dette nummeret, men det skal vi rette på
senere. Vi har dessverre ikke fått knyttet til oss noen kontakt i Skoger ennå, så dersom
noen føler seg kallet så ta kontakt. Ingen saker er for små, alle saker vi får inn blir
vurdert.

Visjon
Det er så mye som skjer i området Konnerud / Skoger. Vår første opptelling resulterte i
ca. 40 ulike foreninger og lag. Vi har servicetilbud, foreninger, idrett, historie, kultur,
næringsliv, barnehager, skoler, eldresenter og en fin natur.
Vår visjon er at lokalbladet skal bli et samlingssted for alt dette.

Så nok en gang, velkommen til Lokalbladet for Konnerud og Skoger.

Bjarne Jullum
redaktør

Randenstua
Håndarbeid og gavemagasin

Sytilbehør

Stubberudveien 7
(Tidl. sykkelverksted)

Tlf.  32 88 91 00

Et parti radiostyrte biler til jul
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Tekst og Foto: Bjarne Jullum

Åpningstalen ble holdt av Jan-Olav
Walding, som er leder i Konnerud
Fellesorganisasjon.
Han ønsket velkommen, og nevnte at
det kanskje var en av de få gangene
det har vært oppholdsvær. Videre
ønsket han ordfører Lise
Christoffersen velkommen, og takket
for at hun hadde tatt seg tid til å
komme midt i valgkampen.

Det er Konnerud Fellesorganisasjon
som arrangerer Konneruddagen, og
Jan-Olav Walding fortsatte med å gi
litt bakgrunnsinformasjon om
Fellesorganisasjonen:

Bakgrunnen er at det er mange lag og
foreninger her på Konnerud, og
interessene og oppgavene er
forskjellige. I stedet for å bare drive
hver for seg, så fant de ut at de også
kunne gjøre noe for Konneruds øvrige
befolkning ved å samarbeide om
felles prosjekter.

Konnerud Fellesorganisasjon ble
stiftet i januar 1997.
Fellesorganisasjonen består av
Konnerud Baptistmenighet, Kiwanis
Club, Konnerud Idrettslag, Lions
Club, Konnerud Musikkorps,
Konnerud speidergruppe, Stiftelsen
Konnerudverket, Konnerud menighet,
Drammen brukshundklubb,
Konnerud sangkor, Konnerud Jæger
og Fiske forening og Konnerud
Hagelag.

Han siterte også fra statuttene hvor
det står:
«Hensikten med KFO er å få til et
samarbeid og kameratskap og fremme
det frivillige foreningsarbeid innen
Konneruds nærmiljø i sunne former
og derigjennom skape et
bydelssamfunn alle innbyggerne kan
være stolte av. Og videre så skal det
legges vekt på miljøarbeid,
ungdomsarbeid og befolkningens
helse og trivsel.»
Det ble også nevnt at Konnerud
Fellesorganisasjon skulle være med i
Tv- innsamlingen i oktober.
Fellesorganisasjonen er også med på
turen til Haukåsutsikten nyårsaften.
Han nevnte også  at arrangement ble
støttet av Drammen kommune kultur
og fritid, og det satte de stor pris på.

Så ble ordet gitt til ordfører Lise
Christoffersen, som foretok den
offisielle åpningen av
Konneruddagen.
Det var syvende gang hun hadde
åpnet Konneruddagen, og hun syntes
at det var en liten prestasjon i seg selv

Jan-Olav Walding

Konnerud Musikkorps

Konneruddagen
2003
Konneruddagen ble i år
arrangert Lørdag 6.
september. Det var syvende
gang denne lokale dagen ble
arrangert, noe flere talere
også var inne på.
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at Konnerud hadde klart å arrangere
denne dagen hvert år siden de startet
opp. Hun nevnte at det er flere
bydeler i Drammen som har hatt sine
egne dager eller arrangementer, og så
har det på en måte blitt med det ene.
Noen få gjentagelser har det vært, og
så blir det borte.
Men her på Konnerud mente hun det
nå virkelig begynte å bli grunnlag for
å kalle Konneruddagen for en
tradisjon i bydelen.
Hun nevnte at hun selvfølgelig var
fullstendig klar over at det alltid
kreves ildsjeler, folk som brenner for
noe, folk som har et ekte engasjement
for bydelen og nærmiljøet. Hun var
klar over at slike ildsjeler er helt
nødvendig for å drive et arrangement
som dette om igjen og om igjen.
Videre kom hun inn på at Drammen
var tildelt bymijøprisen for 2003, og
det var i konkurranse med ganske
mange andre søkere. «Andungen som
ble til en svane» kalte
miljøverndepartementet oss.
Hun nevnte også skirennet i byen sist
vinter. «Konnerud Idrettslag stillte seg
i spissen for en byfest som byen aldri
har sett maken til. Og det skal vi
gjenta til neste år.» sa hun.

Ordfører Lise Christoffersen

«Attention»

Gruvetog

Hun roste alle foreningene for den
jobben som de nedlegger for
nærmiljøet sitt, og sa videre at slike
arrangementer er med på å skape
trygge og trivelige bomiljøer i byen
vår.

Etter den offisielle åpningen
underholdt «Attention»
ungdomskoret i Konnerud menighet
med Thomas Kiligitto.
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Tekst og foto: Bjarne Jullum

Vi begynner turen ved
Svensedammen, og Øivind forteller at
Svensedammen er en dam som er
bygget for å skaffe vann til sagbruk ol.
fra Svensedammen og nedover mot
Svingen. Svensedammen er med
andre ord ikke en del av selve
gruvehistorien.

Første stopp er ved det grå avfallet
som ligger rundt Svensedammen, og
som det ikke vokser noe på. Det vi ser
rundt Svensedammen er det vi kaller
for «After», forteller Øivind. Dette er
et avfallsprodukt fra den gamle
gruvedriften. Pukkverkene pukket og
vasket steinen fra gruvene i
vaskerenner, og avfallsproduktet er

den «After´n» Dette avfallet er ganske
sinkholdig, det er en del bly i den,
men det er særlig sinken som gjør at
det ikke vokser noe på den. Ved
prøver er det spor av kadmium i den.
Årsaken til at avfallet inneholder sink,
er at sinken i første driftsperiode ikke
kunne brukes til noe.

Den gamle muren på Svensedammen
ble ødelagt i en flom i 1939. I 1963 ble
det inngått et samarbeid med
Konnerud Jæger og Fiskeforening og
Skoger kommune som fikk satt opp
muren igjen. Det har vært veldig mye
diskusjon om hven som har retten til å
styre. I utgangspunktet så er det
Svelvik bruk som har vannrettigheten.
Det var en veldig uenighet mellom
Drammen kommune og Jæger og
Fiskeforeningen fordi Drammen
kommune tappet dammen om
vinteren pga. skiløypene, mens Jæger
og Fiskeforeningen satte ut fisk og
ønsket at vannet ikke skulle tappes
ned. Resultatet har blitt at Jæger og
Fiskeforeningen i samarbeid med
Svelvik Bruk har rettighetene til

vannet i dammen. Når det gjelder
grunnforholdene så er det
grunneierne på de forskjellige sidene
som er eiere av grunnen. Det har vært
en jordskiftedom på akkurat dette.

Videre gikk turen forbi
Hammerdammen som nå er restaurert
på dugnad.
Her er det også kommet opp et stort
stenbord og benker (Dette er
trappevangene fra turisthotellet som
lå på Konnerudkollen)

Turen går videre oppover mot
Stordammen, og Øivind forteller
videre.
Da gruvene startet opp i 1729, ble all
malmen som ble tatt ut herfra fraktet
til Svelvik i Sande for der var det
vann. Det var ikke noe vann her på
Konnerud den gangen, så all malmen
ble fraktet ut for knusing og vasking.

Grev Vedel Jarlsberg som var eier av
verket, synes dette var dårlig
økonomi, så i perioden 1736 til 1738
ble hele verket flyttet fra Sande til

Hammerdammen som nå er restaurert på dugnad.

Vandring med
Øivind Juul
Nilsen
En fast aktivitet på Konnerud-
dagen er en tur / omvisning
med Øivind Juul Nilsen, som
har vokst opp på Konnerud.
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Konnerud. Samtidig bygget de dam
(Stordammen) slik at de fikk samlet
vann der. De snudde vannspeilet inne
i Ormtjern slik at vannet derfra rant til
Stordammen. De bygget
Langmyrdammen, Dalmyrdammen
og Stubberuddammen, som var små
dammer innover for å samle opp

vann. Alt det ble ført ned til
Stordammen. Demningen er en
«Rosentorvmur» En rosentorvmur
består av to rader med steinfylling
hvor det er fylt rosentorv i mellom.
Det var en vanlig måte å bygge
dammer på i gamle
dager.

Nedenfor
Stordammen startet
selve
verksområdet.
Fra 1736 til 1738 ble
det etablert seks
forskjellige
pukkverk her. Når
malmen ble tatt ut
av gruvene så ble
den pukket, og det
foregikk ved at det
var en slags
spilledåse, en aksel
med store tapper
på , som løftet opp
og ned ni store

tømmerstokker som var jernbeslått i
bunn. Så var det «pukkverksgutter»
som sto og dyttet malmen inn under
disse jernbeslåtte tømmerstokkene
som ble løftet opp og ned. Denne
knusemaskinen ble drevet av et stort
vannhjul med en diameter på 3,5
meter. De brukte vannet om igjen og
om igjen ved at de førte det i renner.
De måtte ha en dam inni mellom for
at vannet ikke skulle fryse om
vinteren.
Siste stopp på turen er Konnerud
kirke.
I utgangspunktet så var det Skoger
gamle kirke som var kirke for
Konnerud. Nå arbeidere døde måtte
de fraktes til Skoger kirke. Da var
reglene slik at hele arbeidslaget skulle
følge, og alt etter hvor høyt i systemet
man var så skulle alle som var under i
systemet følge. En begravelse tok
dermed hele dagen.
Grev Vedel Jarlsberg sendte søknad til
danskekongen og fikk i 1737 vigslet
jord slik at de kunne begrave her på
Konnerud. Den gangen var det bare et
lite kapell mens kirken lå der hvor
bedehuset er nå.

Dette er trappevangene fra turisthotellet som lå på Konnerudkollen

Flora Blomster og Gaver

Jarlsbergsenteret v/Kiwi
Konnerud

3032 Drammen
Tlf. 32 88 66 36 - 40 40 25 09
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Tekst: Bjarne Jullum

Jørgen er dansk, og utdannet i grafisk
som foto retusjør fra Gutenberghus i
København.
Det er i forbindelse med grafisk
industri at jeg kom fra København,
sier Jørgen.

Jørgen Jørgensen
Foto: Bjarne Jullum

Når kom du til Norge?
Jeg kom til Norge i 1955. Jeg var hos
Emil Mostue, hvor vi bla. trykket de
norske frimerkene, i fem år. Så var det
til Drammen hvor jeg begynte hos det
som het Transparent Emballasje. Det
var August Olsen, Tybring Gjedde og
Harald Lyche som startet
emballasjefabrikk. Der var jeg helt til

jeg ble pensjonist med unntak av to år
i Sverige.
Jeg har vært medlem av Drammen
fotoklubb i ca. 10 år.

Kan du si litt om bakgrunnen for din
interesse for blomster?
Jeg har i og for seg ingen bakgrunn
når det gjelder blomster, studie eller
noe slikt. Det har hovedsaklig gått på
det å fotografere.
Det å oppdage motiver?
Ja, jeg er interessert i naturen og da
var det nærliggende med blomster, å
fotografere og ta med hjem.
Vet du hvor mange blomster du har
fotografert?
Jeg har fotografert og registrert ca. 200
blomster på Konnerud. Når man
fotograferer så fortsetter interessen og
man begynner å lese mere om det.
Har du holdt på lenge med å
fotografere blomster?
Siden begynnelsen av 90 årene. Alt er
fotografert på Konnerud og mot
Nedre Eiker.
Du har jo en fin overskrift hvor det
står «Kjøttetende planter på
Konnerud», hvor er disse?
De er det mange av rundt Stegla og
stien inn til Steglevann. På myrene du
passerer så er det begge typer
kjøttetende planter.

Hva slags fotoutstyr bruker du til
dette?
Jeg brukte Canon med belg og slik, og
jeg kjøpte ganske tidlig et 100mm
macro objektiv. Det har vært det beste
jeg har brukt, men nå har jeg solgt alt
sammen og kjøpt meg digitalt i stedet.
Så nå går det bare i digitalt.
Hvordan har det vært å gå over til
digitalt?
Det er mye lettere og ha med seg. Jeg
slipper å bytte objektiv ol. Jeg
kjøpte en Nikon coolpix og den har en
nærgrense på kun 2 cm. Du vet Canon
med macroobjektiv, det var tungt og
vanskelig å holde. Jeg måtte bruke
stativ og jeg måtte ligge ned på
bakken. Nå kan jeg bare vri skjermen
på det digitale kameraet og ta bildet
uten å måtte legge meg ned. Det

“Moskuskattost” foto: Jørgen Jørgensen

Intervju med
Jørgen
Jørgensen
«Kjøttetende planter på
Konnerud», står det på en
lokal internettside.
Siden tilhører Jørgen
Jørgensen som bor på
Konnerud, og inneholder bla.
en mengde fine bilder av
blomster.
Vi tok kontakt, og ble ønsket
velkommen til å gjøre et
intervju.
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gamle kameraet var manuelt, mens
Nikon har automatikk. Og du kan
bare putte kameraet i lommen.
Kameraet har en minnebrikke som tar
260 bilder i forholdsvis bra
oppløsning, så jeg behøver ikke tenke
på noe som helst. Den tar opp i farger,
og jeg kan gjøre det om til svart/hvitt
i Fotoshop om jeg ønsker. Og jeg kan
korrigere feil, får jeg et gressstrå i
veien så fjerner jeg det bare. Jeg ser at
mulighetene innen digital
bildebehandling er enorme.

I tillegg til planter så hadde du noe
om sopp også?
Ja jeg har det.De er jo veldig
takknemlige å fotografere, for de blir
jo stående der de er, og ikke blir de
stående å vifte i vinden heller. Det er
veldig spennende. Når det er slutt på

blomstene om høsten så kommer
soppen. Så kan du fotografere den i
stedet.
Registrerer du og skriver om soppen
også?
Det har jeg ikke gjort, men jeg har et
godt bildemateriale så det er noe jeg
kan gjøre senere.

Du samler jo på kameraer også? Hvor
mange kameraer er det du har?
Jeg har en 130 stk. Men jeg samler
ikke eksklusivt og jeg har ikke lagt
opp på noen Leica samling eller noe
slikt. Jeg har forsøkt å samle fra
århundreskifte til århundreskifte. Jeg
tenkte at jeg skulle ha noen fra hvert
10 år. Jeg har også disse Kodak
plastkameraene, belgkameraer og
bokskameraer. Jeg tror jeg har blits til
dem alle sammen.

“Blomsterpiken” foto: Jørgen Jørgensen

Jørgen samler også på stavkirker
(bilder av stavkirker) Jeg solgte jo
emballasje for firmaet, og alltid når
jeg var på reise så hadde jeg kamera
med. Det er i området fra Trondheim
og sørover, du finner de fleste
stavkirker. Så jeg besøkte alle
stavkirker og fotograferte alle
sammen. De ligger også på nettet
faktisk. Det er veldig spennende å lese
om det. Det er en fantastisk historie vi
har i Norge om stavkirkene, den er
enestående, avslutter Jørgen.
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Konnerud pensjonistforening ble
stiftet for ca. 20 år siden.

Nåværende leder er Solveig
Markussen.

Foreningen har 100 medlemmer hvor
halvparten er aktive. Det har vært noe
nedgang i medlemstallet av naturlig
årsak, og det er ønskelig å få
rekruttert nye medlemmer.
Pensjonistforeningen har faste møter
hver siste mandag i mnd. i
Sanitetshuset Malmveien 1 kl.18.00.
Foreningen har en tur til
villmarkshuset om våren, en sommer
tur ut i det blå og en 3 - 4 dagers tur til
fjells på høsten.
På møtene er det variert
underholdning, noe for en hver smak.
Film, foredrag og musikk, da de fleste
liker en svingom.
Årets julebord finner sted i
Frimurerlosjen 27 november.

Konnerud
pensjonistforenings
høsttur til Sanderstølen

Tekst og foto: Konnerud
pensjonistforening

Turen gikk fra mandag 1 september til
torsdag 4 september 2003.

Vi startet fra Gramsborg i strålende
sol kl.09.00 Det ble bare en stopp ved
Konnerudsenteret så var vi fulltallige.
Ragnhild og Karl Aspedokken hadde
meldt fra at de kjørte med egen bil.

Thorbjørn fra Nettbuss kjørte støtt og
sikkert oppover Hallingdal. Vi varslet
Vik Gjestgiveri om at en buss med 32
pensjonister var underveis slik at de
kunne ha rundstykker, vafler, kaffe
m.v. klart til vi kom. Vi kjørte deretter
til Gol og svingte opp mot Golsfjellet.
Ankom Sanderstølen ved 13 -tiden.
Thorbjørn kjørte bussen helt bort til
hovedinngangen. Hotellets
aktivitetsleder, Leif-Harald, møtte oss
ved bussen og ønsket oss hjertelig
velkommen. Overleverte en konvolutt
til reiseleder. Denne inneholdt

beskrivelse av hotellets historie og
diverse aktiviteter vi kunne foreta oss
under oppholdet. Han ba oss møte i
salongen for en muntlig informasjon
etter lunsj.

Rolf Markussen, velvillig som alltid,
ba oss gå inn i resepsjonen for å få
tildelt værelser. han fikk med seg
noen karer og de sørget for at
bagasjen ble båret inn. Her ble vi møtt
av Aspedokken som også hadde
kommet vel fram. Vi gikk på
værelsene med bagasjen og deretter til
spisesalen.
Etter en overdådig lunsj tok vi med
kaffekoppen til salongen.

Her holdt Leif-Harald en orientering
om hotellets bakgrunn: Ole Åberg var
gårdeier fra Fagernes. Han startet
med stølsdrift på Sanderstølen i 1850 -
årene. Fjellvandrere kom innom for å
kjøpe seterprodukter. Han bygde da
på stølene slik at folk kunne få
overnatte ved behov. I 1880 årene
bygde han det første hotellet. Dette
brant i 1963, men ble bygget opp igjen
og var ferdig i 1966. Sanderstølen fikk
på denne tiden et spesielt

Pensjonistforeningen på Konnerud
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«klengenavn» og hadde forskjellige
eiere. Fra 1994 har familien Lunde
hatt eiendommen, som er påkostet
nær 20 millioner. Klengenavnet er et
tilbakelagt stadium og betjening og
service er upåklagelig.

Etter informasjonen installerte vi oss
på værelsene. Noen slappet av etter
reisen, andre gikk en tur, eller
benyttet den fine svømmehallen. Kl
.18.30 samlet vi oss i spisesalen til en
bedre middag. Menyen var
Fiskesuppe, kalvestek og
karamellpudding. Betjeningen var
meget hyggelige og særlig Jan fra
Trøndelag var et muntrasjonsråd.

Det var deretter kaffe i salongen hvor
det også var dans. Musikken sto en
kar fra Bulgaria for. Han var meget
flink og populær og spilte og sang
melodier som passet for oss godt
voksne. Noen foretrakk å tilbringe
kvelden på værelsene som hadde bra
standard og TV.

Neste dag spiste vi en god frokost før
vi startet på en dagstur. Nesten alle
ble med. Været var bra. Vi kjørte ned
til Leira og opp på fjellet til sætra
Ausjelien som er tilknyttet Valdres
Høyfjellshotell, som igjen er eiet og
drevet av familien til de på
Sanderstølen. Thorbjørn fikk oss vel
fram i god til før lunsj. Her fikk vi
servert rømmegrøt med deilig saft,
samt spekemat, eggerøre og flatbrød.
Til slutt fikk vi kaffe. Vi ruslet litt
rundt i området før ferden gikk

Konnerud sangkor ble startet  1935
som mannskor, og gikk i 1962 over til
å være blandakor.

Korets base er på Konnerud, men de
30 medlemmene kommer fra hele
Drammen og nærområdet rundt byen.
Øvelsene er hver tirsdag i
Svensedammen Skoles musikkrom.
Repertoaret inneholder viser, sanger
fra musicaler, religiøse sanger,
folketoner m. m.
Koret deltar på konserter i regi av
Norges Korforbund Buskerud, er med
på landssangerstevner, og har i tillegg
egne konserter.
Bl. a. er konserten i Konnerud Kirke
lille julaftens kveld blitt populær.

Konnerud sangkor utenfor Kongsberg kirke ved Sangerstevnet i juni 2003

Konnerud Sangkor

Nye medlemmer ønskes velkommen.
Dirigent er Mark Sewitsky,
telefon 33 77 34 44,
og leder er Svein Bakkevold,
tlf. 32 88 58 65.

Engene 3 3015 Drammen Tlf. 32 83 85 00
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Tekst og foto: Bjarne Jullum

«Tryll natten Inn» er satt sammen av
musikk fra CDén med samme navn
og glimt fra eventyrboken «Nynne og
Mørket som forsvant»

Oddrun har vært i de fleste
barnehager i Drammen med denne
forestillingen, og hun har også vært
med på åpningen av flere biblioteker
og vist forestillingen der.

Hvor lenge har du reist med denne
forestillingen?
«Tryll natten inn» som enmannsteater
/ musikkteater har jeg nå reist med
i snart to år. Jeg har hatt ca. 200
forestillinger, blant annet på turne
hvor jeg besøkte de fleste byene fra
Kristiansand til Kongsvinger.

I høst var Oddrun med på
barnefestivalen på Kalvøya, og der
hadde hun med seg 11 barn fra
Konnerud og Drammen. Der deltok
de med et innslag fra hovedsenen
hver dag under hele festivalen.
Oddrun har også vært på
andre stevner i sommer, og var i
september leid inn for å underholde
barn under valgkampen.

Oddrun Hyttedalen og Pledrik

Aktivt år for Oddrun M.
Hyttedalen

Når vi nå nærmer oss jul, kan
Oddrun M. Hyttedalen se
tilbake på ca. 200
forestillinger med sitt
musikkteater «Tryll natten
Inn». Dette besøker
hun barn i skoler og
barnehager med. I tillegg til
dette har hun vært på
flere turneer, laget
musikkvideoer for NRK og skal
ha jule-forestillinger i
Drammens Teater.

Uke 48 er hun hele uken i Skien med
«Tryll natten inn» Da skal hun besøke
barnehager og skoler, og møte barn på
samme måte som barn i
Drammensområdet kjenner henne.
Oddrun har også turnert med en
juleforestilling, en mer konsertpreget

forestilling for barn. Den er bygget
opp med både kjente julesanger og
egne sanger, bla. fra forestillingen
«Nynne og broen som reddet julen»
Dette er en forestilling hvor jeg synger
med og for barna, sier hun.
Spesielt populær har denne
forestillingen vært på juletrefester, og
flere slike opptredener er allerede
avtalt etter jul.

Drammens Teater
Oddrun skal ha juleforestilling i
Drammens Teater også i år.
Når var det du hadde din første
forestilling i teateret?
Den første forestillingen hadde jeg i
Drammens Teater i april 2002. Den het
«Nynne og jakten på
sovedyret» og var sammen med Geir
Børresen, Marius Kleppe, musikere og
ytterligere to skuespillere. Til jul i fjor,
hadde jeg urfremførelse på
«Nynne og broen som reddet julen»,
og den har jeg blitt spurt om å sette
opp igjen til jul i år.
Premiere i år blir mandag 8. desember
kl.10.00 på studiosenen. «Nynne og
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Konnerud

Tekst og foto: Jørgen Jørgensen

Det skulle være interessant å vite
hvorfra navnet Konnerud har sin
opprinnelse, men det er vel usikkert
om vi noen gang finner ut av dette.
Overskriften er dagens skrivemåte.
Når man leser i boken "Konnerud
Verket" finner man skrivemåten
"Konerud" på et kart av Erland
Thoresen fra 1785, kopiert 1872 av
Kari E. Lammers. I samme bok finner
vi et kart av 1826 her står det
"Kaanerudkollen". I boken "Vandring
langs et vassdrag" finner vi navnet
"Ikornarud" Ikorni skal være et
gammelt navn for ekorn. På grunn av
relativt mye ekorn på Konnerud og
mye føde for ekorn, rike forekomster
av hassel og dermed masser av
hasselnøtter skulle dette være grunn
godt nok til at Konnerud kommer av
ekorn.
I boken "Drammen Byleksikon,
Skoger / Konnerud" finner vi
følgende: Matrikkelgård (gnr.82) på
Konnerud, som sognet har sitt navn
etter. Navnet kommer enten av
mannsnavnet Korni, dvs, jorden som

Korni ryddet, eller av Ikornryd,
ekornrydningen. Ifølge samme bok
hadde man tidligere skrivemåter:
Konnerød 1593 og  Konnerøed 1723.

Det er utrolig hvilke tanker man gjør
seg når man sitter på en benk ved
fuglebrettet og dammen i hagen og
studerer dyrelivet. Det skal ikke store
fuglebrettet og dammen til før
dyrelivet blir intensivt og interessant.
Ekorn kommer titt og ofte, slukker
tørsten i dammen og nyter maten på
fuglebrettet, her er det ofte
hasselnøtter. Ekornet er prioritert, så
ofte får han ferdig knekkete
hasselnøtter, noe han setter meget stor
pris på. Så personlig liker jeg tanken
om at Konnerud har fått navnet sitt
fra denne livlige, nyssgjerrige og
sjarmerende krabat.

Ekorn

broen som reddet julen» er den
samme forestillingen som i fjor, men
med noen små justeringer. Geir
Børresen har regi også i år.

Musikkvideoer
Oddrun har jobbet et og et halvt år
med musikkvideoer med musikk fra
«Tryll natten inn» CDén. Disse
videoene er laget i samarbeid med
Gunhilde Brun Pedersen som også
bor på Konnerud. Produksjonselskap
er Catapult fra Drammen. Til sammen
er ca. 50 barn fra byen vår med på
videoene som har motiver fra
Drammen og omegn. Da Oddrun
presenterte ideen om slike videoer for
NRK, tente de på dette og bestilte 6
stk videoer som skal vises på  NRK
BarneTV fremover..

NyCD
I begynnelsen av november ble en ny
CD sluppet. Den heter «Like før»,
med undertekst «sanger om jul og
vinter for hele familien». Den forrige
CDén «Tryll natten inn» fikk Oddrun
gullplate for.
Skien
6 desember har Oddrun konsert i
Ibsenhuset i Skien, i forbindelse med
den nye CDén. Det skjer i samarbeid
med en barnehage og en barneskole i
Skien, som blir med og deltar under
konserten.
Kristiansand - Stavanger
18  -21 desember reiser Oddrun på ny
turne til Kristiansand, Egersund og
Stavanger, for å markedsføre den nye
CDén.
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Blåbærtoppen
Konneruds sist annkomne
barnehage.

Blåbærtoppen har inntil i
sommer vært barnepark. Det
har den vært siden 1975.
I fjor kuttet kommunen
støtten til barneparkene, og
foreldrene hadde valget
mellom å nedlegge - eller
gjøre om til barnehage med
statsstøtte.
Nå er den etter mange brev,
søknader og dokumenter blitt
godkjent som kombinert
barnehage / naturbarnehage.

Tekst og foto: Bjarne Jullum

Blåbærtoppen Barnehage BA startet
opp som barnehage den 14.08.2003
med Oddrun Hyttedalen og Pledrik
på besøk.
Blåbærtoppen er den sist annkomne
barnehagen på Konnerud
Den har 18 plasser fra 3 - 5 år, derav
noen halve plasser (16 hele og 4 halve
plasser)
Åpningstiden er 8.30 - 15.15
Det er fire ansatte, styrer og

pedagogisk leder Lena Hansen pluss
tre assistenter.

Blåbærtoppen har gjennomgått en
stor oppgradering, og Lek & Trivsel i
Stubberudveien har gjort om ute /
lekeområdet til en verdi av 40.000
statlige investeringsmiddel-kroner.
Barnehagen har fått satt opp en lavo
inne på området sitt, og er i gang med
foreldredugnad for å bygge opp en
bålplass utenfor lavoen, så skal de
sette inn ovn og få til sitteplasser inne
i lavoen. De holder på å lage en
naturløype i skogen ved siden av
barnehagen, og der skal de også lage
en naturlekeplass som de vil bruke.
De har satt opp en gapahuk og de skal
sette opp en til. Det skal også lages en
krypegang og ett lekeaktivitetsrom
der. Det blir også forskjellige husker,
en balansestokk og balansestativ.
"Vi er naturbarnehage og vi satser på
mye utelek i barnehagen. Vi vil gi
barna positive naturopplevelser, og
sørge for at barna får bevege seg og
utfolde seg grovmotorisk." sier styrer
og pedagogisk leder Lena Hansen.

Utbyggingsplaner:
Hovedhuset skal bygges ut med et
tilbygg. Dette skal inneholde kontor
og personalrom.
Barnehagen får også ny minlekestue
(flyttes med traktor fra Sørvangen)

De har tre dager med smøremåltid i
barnehagen, og to dager er de ute på
tur og da har de med matpakke. Når
de har smøremåltid så har de varm
mat en av dagene.
Planen fremover nå er at de skal ta
med seg litt kokeredskaper, og lage
maten ute i lavoen.

Femårsklubb
Femåringene har egen klubb en time
hver onsdag, da samles de i
barnehagen. Barna får selv spikke sin
egen knagg til å ha på veggen ute
hvor de kan henge dresser ol.
Femårsklubben har tatt bussen ned til
Bragernes torg og kjøpt grønnsaker og
lagd grønnsaksuppe. Selv de som ikke
likte grønnsaksuppe, likte den som de
selv hadde vært med på å lage.
5 års klubben har planlagt en tur til

Ute området er rustet opp for 40.000 kroner

Lena Hansen med barn
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Frognerparken og Vigelandsmuseet.
5 åringene lager en del ting til jul som
3 åringene kanskje ikke klarer.
Hvorfor har dere denne
femårsklubben?
Vi har progresjon, sier Lena. Hvis du
begynner i barnehagen som 3 åring og
skal gjøre det samme i tre år så blir
det kjedelig. Men når barna vet at når
de blir fire år så skal de gjøre det, og
når de blir fem så skal de gjøre det, så
blir det interessant. Derfor er vi
opptatt av progresjon. Det at
fireåringene ikke får være med på den
turen som femåringene får, det gjør at
de har noe å se frem til.
Vi har også en del praktiske ting, og
de skal øve på å kle på seg
ytterklærne.
Før jul skal femåringene lage
rytmeinstrumenter av litt forskjellige
naturmateriale.
Blåbærtoppen er den tradisjonelle
barnehagen kombinert med
naturbarnehagen. Alle barna er med
på tur og alt de gjør, det er bare
femåringene som har egen klubb hver
onsdag.

De har bestandig med sag og kniv når
de er på tur. Alle får lov å sage og
spikke.
Barnehagen har temasamling på
mandag og fredag, og da er de ofte
inne og har formingsaktiviteter.
Barnehagen har årstema om årstidene
som går igjennom hele året, hva gjør
dyrene nå, hva spiser de om vinteren?
Hva heter årstiden vi er i nå? Hva
skjer med trærne?
Barnehagen har et eget tre som de
følger hele året, ser blader faller av ol.
Når lokalbladet var på besøk hadde
de tegnet blader med høstfarger som
var hengt opp inne.

Mål / motto
Dere har eget valgspråk?
Vi har valgt EEEE som vårt
"valgspråk" Det står for
Entusiastisk, Engasjerende,
Eventyrlig, Enkel
Vi ønsker å gi noen fine
naturopplevelser. Vi ønsker å gi
mulighet for allsidig fysisk utfoldelse
og kreativ lek med naturen som
inspirasjon.

I september har vi laget eventyr av
naturmateriale, vi laget de tre
bukkene bruse av planker med bein
på og lagde seteren og hadde
eventyrsamling.

Pedagogisk opplegg.
Barnehagen plikter å følge
rammeplaner / periodeplaner.
Vi voksne har et overordnet mål at vi
skal være et lagtim, og vi skal være
leken, annerledes, glad og gøyal,
trygg, engasjert. ansvarlig og modig.

Kan du si litt om juleforberedelser?
Litt annerledes enn det tradisjonelle,
vi skal ha lucia og vi skal lage
julegaver og alt det tradisjonelle til jul,
men vi er opptatt av og ikke stresse
ungene. Mange unger er slitne av alle
juleaktivitetene når julen kommer, og
det ønsker vi ikke her. Foreldrene er
stresset, og ungene blir stresset, så vi
vil heller kose oss i barnehagen. Det
er valgfritt om man vil lage noen ting,
vi presser ikke noen til det.
Vi skal ha nissefest, men vi skal ikke
ha den inne, vi skal ha den i lavoen.
Vi skal tenne opp i lavoen og kanskje
vi får besøk av nissen. Vi lager grøt og
kler oss ut som nisser i lavoen.
Foreldrene skal få gløgg og
pepperkaker i lavoen når de kommer
for å hente barna.

Hovedhuset skal bygges ut med kontor og personalrom

Bålplassen ved lavoen
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Så skal vi tenne opp bål, og så skal vi
kose oss ute. Barna får egen gløgg fest
/ varm saft fest i vår naturlekeplass i
gapahuken ute i skogen. vi skal ha
med julesanghefte ut og synge
julesanger. Det vi har tenkt oss for jul
er at barna får en rolig tid i
barnehagen som ikke er preget av
stress.

Planer for høsten:

September
Ute aktivitetene i september er å bli
kjent med stedet vårt og frilek.
Inneaktivitetene er høst i skogen, hva
gjør dyrene om høsten, tegning og
maling med tema høst.
Barna velger seg et tre som de skal
følge hele året.
Femårsklubben skal spikke med kniv
og leke regelleker.

Oktober
Uteaktivitetene i oktober er å etablere
stedet vårt med å lage gapahuk,
huske, balansetau, krypegang mm.
Orientering, tegne kart over veien til
turstedet vårt, og følge kartet på
turene.
Dramatisering av forskjellige eventyr
med naturmateriale.
Bål og båltenning. barna lærer om
forsiktighetsregler i forhold til bålet,
og om kosen ved et bål.
Barna lærer om bruk av naturen,
rydde opp etter seg, hvordan det ser
ut etter oss når vi forlater området.
Vi samler naturmateriale til bruk i
formingsaktiviteter inne.
Inneaktivitetene handler bla. om treet
vårt, er det noen forandringer på det?
Det er tema om grønnsaker, om
hvordan dyrene forbereder seg til
vinteren
Barnehagen lager sangboks, hvor
barna kan trekke en sang.
De skal male rammer og lage
bursdagstog.
Femårsklubben spikker med kniv og
leker regelleker. De skal også lage
knagger til å henge dressen sin på ute.
Femåringene har også
grønnsaksuppetur, hvor de reiser til

torget å kjøper grønnsaker som de
lager suppe av etterpå.
Femårsklubben lager også gipsbilde

November
Uteaktivitetene i november er
bålbrenning og eventyr.
Noe aking blir det hvis det er snø.
Barna lærer at de må sjekke sekken
sin før de går på tur, for å se om alt er
med.
Inneaktivitetene i november er
årstiden, hva skjer med dyrene,
naturen? Spor og sportegn.
Det er formingsaktiviteter. Det er sang
og musikk, bevegelsessanger. Det er
bakedag.
I november lærer barna om
trafikkregler, og hvordan de skal
oppføre seg i trafikken.
Femårsklubben spikker med kniv og
lager grillpinner til hele
barnegruppen. De lager også
rytmeinstrumenter.
Femåringene øver også på å kle på
ytterklær.

Desember
I desember tar barnehagen med
sanghefte og synger ute på tur. Her
lærer barna de mest kjente
julesangene.
Det blir gløggservering på turstedet
vårt, og det blir aking.
Innendørs blir det juleforberedelser,
hvor det lages julepynt og ting etter
barnas ønsker.
Barna øver på de mest kjente
julesangene. Barnehagen har
adventskalender, nissefest,
luciafeiring, og bakedag.
Foreldrene skal få gløgg og
pepperkaker i lavoen når de kommer
for å hente barna.
Femårsklubben har juleverksted i hele
desember.

I Januar starter barnehagen opp med
skiskole.

Spikking med kniv utenfor lavoen
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 Telefon butikk: 32 88 33 77
Telefon verksted: 32 88 44 71

Ski service

Ny digitalstyrt
slipemaskin

Skipakker fra kr. 899,-

De nye blokkene ved
Konnerudsenteret er det sist
annkomne av flere borettslag i
området de siste årene.
Blokkene hadde innflytting nå i
september.
Dette borettslaget består at to blokker,
den store med vinkel og fasade ut mot
Konnerudsenteret og en mindre blokk
bak.
Den store blokken har 43 leiligheter,
og den lille blokken bak har 12
leiligheter.

De nye blokkene
ved
Konnerudsenteret

Tekst og foto: Bjarne Jullum

Begge blokkene har parkeringsanlegg
i kjelleren med biloppstillingsplass for
hver leilighet.

I den delen av den store blokken som
vender mot Konnerudsenteret er det
næringslokaler hvor Tri-Sport har
flyttet inn.
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Tekst og foto: Konnerud IL

Som i fjor samarbeider Konnerud IL
med "Byen Vår Drammen" om
arrangementet, og Drammen
kommune bidrar sterkt i både
planlegging og gjennomføring av
skisprinten. Arbeidet med å skaffe
sponsorer er godt i gang, og alt ligger
godt til rette for en ny folkefest!

Opprusting av torget
Til glede for drammensere og
tilreisende har byen fått et nytt og
spennende torg, som ble innviet 19.
juni i år. Årets World Cup-renn måtte
legge traséen på én side av øvre torg
på grunn av anleggsdrift. World Cup
Sprint 2004 vil få sin løypetrasé på
begge sider av torget.

- Til neste år ligger alt glimrende til
rette for å skape en publikumsvennlig
trasé med folk inne på nedre og øvre
torg og langs bygningene på begge
sider av torget, sier utbyggingsjef
Sverre Løvåsdal i Drammen
kommunes byprosjekter. Et
publikumsantall på 30.000 til 40.000
mennesker vil få bedre plass langs
løypetraséen, og med en dobling av
antall gangtunneller vil det også bli

lettere for folk å komme til og fra
indre torgområde. Ny torgscene på
213 kvadratmeter med lydanlegg vil
også være et naturlig midtpunkt på
øvre torg. Målet til neste år er, som i
år, et gratis World Cup-arrangement
for publikum.

Ikke så hard innspurt
Erfaringene fra den første skisprinten
i Drammen har ført til en liten
justering av traseen. At innspurten ble
tøff var det ingen uenighet om. Derfor
har man kuttet innspurten, og mål
befinner seg noe lenger ned i
gatetraseen opp mot Bragernes kirke.
Løypa er i alt 1200 meter, og det kan
nok vise seg at duellene blir hardere
denne gangen gjennom de
justeringene som er foretatt.
For øvrig legges det opp til to

World Cup i Drammen 2004

Skisprinten - en folkefest!
Torsdag 26. februar 2004 kan
Konnerud IL ønske velkommen
til et nytt World Cup-renn
midt i Drammen sentrum. Med
over 30.000 entusiastiske
tilskuere ble den første
skisprinten en virkelig
folkefest. Vi håper å gjenta
suksessen i februar 2004, og
ønsker utøvere, trenere,
ledere, publikum og våre
samarbeidspartnere hjertelig
velkommen til Drammen!
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World Cup i Drammen 2004

storskjermer slik at publikum kan
følge godt med løypa rundt.
Programmet forteller at finalene skal
starte kl. 15.30 og da sender TV-
sendingene til en hel verden!

Folkefest med barn og unge
Selv om arrangementet i 2004 går av
stabelen i skolens vinterferie, har
Drammens skoler og barnehager
samme målsetting:

* Fylle byen med glade barn og unge
* Fylle scenen med egne kulturelle
innslag

Invitasjon om å være med på å skape
en flott folkefest går ut til
enkeltelever, grupper og til Drammen
kulturskole. Alle aktørene er lovet
transport til og fra sentrum, og
servering under arrangementet.

Samarbeider med Holmenkollen
Løperne kommer til Drammen fra
Umeå i Sverige. Etter sprintrennet i
Drammen, skal de lørdag 28. februar
delta i World Cup 30/50 km langrenn
i Holmenkollen. Det er etablert et
bredt samarbeid mellom arrangøren i
Drammen og Kollen-arrangøren,
spesielt innenfor transport og book-
ing.

First Hotell
I Drammen er det gjort avtale med
First Hotell som skal huse de rundt
200 deltakerne og støtteapparatet når
de kommer fra Sverige - og fram til
arrangementet i Kollen. Det vil bli
opp til den enkelte om han/hun vil ha
tilhold i Drammen også under
konkurransen i Holmenkollen, men
det er trolig av de fleste blir boende i
Drammen hele uken.

First Hotell har som World Cup-hotell
de nødvendige fasiliteter som trengs
av støtteapparatet, eksempelvis til
smøring og parkering - og fikk god
attest etter arrangementet i 2003.
Drammen og Holmenkollen vil også
samarbeide om å markedsføre seg
under World Cup-rennene på
Beitostølen og i Düsseldorf.

Nye websider
Før fjorårets World Cup Sprint i
Drammen, ble det utarbeidet egne
internettsider for arrangementet.
Sidene hadde til sammen 23.000
enkelt oppslag i løpet av en måned!
For ski-sprinten i 2004 planlegger
arrangøren en rekke forbedringer av
nettsidene. I tillegg til ny design, vil
du finne oppdatert informasjon til
utøvere, ledere, media, publikum og

frivillige funksjonærer. De nye sidene
vil være tilgjengelig fra og med 20.
november, og adressen til sidene er
www.konnerud.no/worldcup

Ønsker du mer informasjon om FIS
World Cup Sprint, kan du ta kontakt
med:
* Leder av organisasjonskomiteen,
Geirr Kihle
tlf. 909 21 114
e-post: worldcup@konnerud.no

* Nestleder og rennleder
Pål Eskerud
tlf. 901 49 690
e-post: pe@focus.no

* Presse- og informasjonsansvarlig
Kathrine Kirkevaag
tlf. 901 54 786
e-post: kathrine@4k.no
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Ville Blomster
på Konnerud / Skoger

Skal vi ha innlegg i lokalbladet
for Konnerud og Skoger, kan
det være en god ide å starte
med verdens største blomster
familie, Orkidéene,
Cypripedium calceolus.

Tekst og foto: Jørgen Jørgensen

Orkidé familien har over 18000 arter.
Likevel har vi kun ca 50 arter i
Norden, Sverige har ca 44 arter,
Danmark ca 35 arter, og vi har ca 34
arter i Norge. Når orkidéene er så
fåtallige i Norden er det på grunn av
deres spesielle vekstkrav. Orkidéene
stiller bl.a. krav til jorden, den skal
inneholde lettoppløselige og kalkrike
bergarter. Nettopp på Konnerud kan
vi tilfredsstille disse kravene. Men
våre naboer i Eikerbygdene ligger et
hakk foran oss, der er det registrert 24
arter, foreløpig er det ingen som kan
gjøre dem rangen stridig som Norges
Orkidé rikeste kommune. Der har
man designet Orkidé drakt dekorert

med marisko, og det produseres
porselen med orkidé dekor.

Orkidéene tillegges visse seksuelle /
erotiske egenskaper. Det er mulig det
er på grunn av navnet, orchid betyr
testikkel, og kommer antakeligvis på
grunn av roten som er to løk som ser
ut som testikler. Det er aldri
vitenskapelig bevist at orkidéer har
noen seksuell påvirkning, men i
Østen, og også i London fantes det
salonger hvor man serverte en elskovs
drikk av varm melk med ingefær og
salepspulver som ble utvunnet av
orkideer.

Orkidéene har en annen merkverdig
egenskap, de er avhengig av en type
sopp i jorden for å kunne utvikles. I
tillegg til dette, tar det flere år fra frø
og fram til blomst, derfor kan man
trygt si bare se, ikke røre. Det er ingen
grunn til å plukke dem, eller grave
dem opp og forsøke å plante dem i
hagen. Dessuten er de fleste orkidéene
fredet overalt i Norden.

Hvis du ønsker orkidéer i ditt hjem
kan jeg varmt anbefale Phalaenopsis,
den har store hvite vakre blomster,

den er lettstelt, og den er rimelig,
koster ca kr 100,- Hos oss blomstrer
den nå for 3. gang på ca 2 år.
Det er ikke alle som vet det, men når
de bruker vaniljestang så er selve
stangen en tørket fruktkapsel fra
orkideen Vanilla Planifolia, den
dyrkes bl.a. i Mexico.

Den største og vakreste orkidé vi
finner på Konnerud er uten tvil
Marisko, den kalles også Fruesko,
Jomfru Marias Gullsko, Sankt Olavs
Bolle, Gaukesko, Tøffelblomst, kjært
barn har som kjent mange navn. I
Sverige heter den Guckusko eller
Venus sko, og i England Slipper
Orchid eller Ladys Slipper. I Danmark
finnes den kun to steder på Jylland,
det ene stedet i en innhegning. I
England finnes den kun på et
(hemmelig) sted.

Som det forhåpentligvis fremgår av
bildene er Marisko et vakkert innslag
i vår natur, meget eksotisk, nesten et
tropisk syn. Marisko blomstrer fra
midten av juni og 14 dager fremover,
litt avhengig av klimaet den aktuelle
sommer. Når du finner Marisko vil
den ofte stå i klynger i fuktig kalkrik
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furuskog, (men påtreffes også i gran
og løvskog). Nyt synet, og ta deg tid
til å studere blomsten i detaljer, men
husk at den er vakker for å tiltrekke
seg insekter for bestøvning, ikke for å
bli plukket, den er fredet!

Når det gjelder bestøvningen av
orkidéer er det et eget kapitel, de er
meget høyt utviklet og meget
spesialiserte. Det vil føre for langt å
komme inn på dette her, men i korte
trekk er det slik med Marisko at
insektene tiltrekkes av farge og lukt
(en svak duft av nellik), de kommer
ned i den gule «bollen» og på vei ut
avsettes pollen fra tidligere besøkte
planter, samtidig som insektet får på
seg pollen fra planten til neste plante
den besøker.

Magnolia jazzband holdt sin
første konsert i Konnerud
kirke 15. oktober.

Tekst og foto: Jan-Olav Walding

Det var med forventning og spenning
diakon Walding kunne ønske ca. 180
personer velkommen til dette bandet
som har gledet så mange mennesker
både i inn- og utland. Det var meget
dyktige musikere som trakterte
instrumentene helt fantastisk.
Instrumentene var: piano-kontrabass-
klarinett/saxofon-trompet-trombone-
banjo og trommer. Negro Spiriuals,
hymns og et stykke av Grieg swingte
seg med spillegleden inn i alles
hjerter. Hver av musikerne hadde
solospill av høy klasse. Det var
tydelig at dette var noe publikum
satte stor pris på. Bandet måtte ta et
ekstranummer før de rundet det hele
av og takket for seg med et ønske om
å komme igjen til neste år. Det er mye
som taler for at det vil bli arrangert en
slik konsert også til neste høst.

Magnolia Jazzband i Konnerud kirke
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Tekst: Knut Johansen
Foto: Bjarne Jullum

Stiftelsen har som mål å:
-Sikre og bevare Konnerudgruvene
-Gjøre disse tilgjengelig for
allmennheten
-Samle og bevare gruvemateriell
-Bygge opp et museum rundt
Konnerudgruvene.

Stiftelsen har i dag:
-Lokomotiver fra forskjellige gruver
og anlegg i Norge
-Diverse vogner og spormateriell
-Fire museumsbygg.
-Ulikt gruveutstyr fra forskjellige
gruver og anlegg i Norge.

Stiftelsen Konnerudverket
Postboks 9026 Konnreud
3006 Drammen.
Telefon 32886940
Email: gruver@konnerud.no

Konnerudverkets venner står for
restaurering,  sikring og oppbygging
av bygninger og gruver slik at det kan
stå frem som gruvemuseum. Dersom
du ønsker å bli medlem eller har
spørsmål ta kontakt.

Konnerud gruver ble drevet i
perioden fra 1729 og til 1913. Det var
en stor arbeidsplass med over 350
arbeidere. Mange var tyskere med
erfaring fra bergverksdriften i
Tyskland.

Det er stiftelsen konnerudverket som
står  for restaureringen og
gjenoppbygging av gruvene, og
anleggsområdene rundt. Stiftelsen har
som mål å sikre og bevare
Konnerudgruvene.

De viktigste mineralene var sølv, zink,
kobber og bly. Det var sølvet som var
mest lønnsomt. Men på 1800- og 1900-
tallet var det størst interesse for zink.

Konnerudgruvene rangerer blant de
10 meste interessante gruvene i
verden, med sine forekomster. Det er
nå registrert 123 ulike mineraler.
Konnerudgruvene ligger i
Konnerudkollen. Inngangen til
hovedstollen, Kontaktstollen, ligger i
Baklia. Her finner du Museumet,
Vaskeriet, egen Lokomotivstall, og
utstiling med mineraler m.m. Det er
også hit du kan komme med gruvetog
når sporet blir ferdig.

Dersom du ønsker å ta en tur på
egenhånd er veien åpen hele året. Det
er ikke mulig å komme inn i gruvene
uten følge med guide, men området
kan ellers fritt benyttes.

Stiftelsen Konnerudverket
Stiftelsen Konnerudverket ble
stiftet 29. april 1991 sammen
med støtteforeningen
Konnerudverkets Venner.
Bakgrunnen til dannelsen av
ovennevnte er det arbeide
som ble utført i Grubeutvalget
i Skoger Historielag fra 1975
og frem til ovennevnte dato.

Gruvemuseet

Inngang til gruven
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Konnerud Gruver
Konnerudgruvene er i dag et museum
som er grunnlagt på de gamle
gruvene i Konnerudkollen som har
sin historie tilbake til 1500 tallet.
Ordinær gruvedrift ble først
tilrettelagt i 1729 av parti-
sipantselskapet "Det jarlsbergske
Sølvhaltige Blye- og Kobberværk".
Driften av gruvene har foregått frem
til nedleggelsen i 1913.
Museet har sitt tilhold ved nedre stoll
kalt "Kontaktstollen" og området
"Vaskeriet". Her vises et tverrsnitt av
den historie som var fra de forskjellige
driftsperioder sammen med innsamlet
gruveutstyr fra andre gruver / anlegg
i Norge.

Gruveturer
På "Kontaktstollen"'s nivå er det
mulig å komme inn 700m. Her kan en
se driften fra siste periode 1905 - 1913
med styrtsjakter, lastestasjoner,
faringer og bergrom. På nivå
"Hovedstollen" eller "Wedels eies
stoll" kan en se driften fra første
periode 1730 - 1770 med sjakter /
bergrom og fyrsatte stoller. Turer i
disse områder skjer med guider som
forteller om driften av gruva og de
sosiale forhold til arbeiderene.

Gruveparken ved "Vaskeriet"
Fra They's stoll og parkeringsplass vil
jernbanen føre deg inn til "Vaskeriet"
og videre inn 500 m til Konnerud-
gubbens hall, på samme trasé som i
1912.
Området rundt "Vaskeriet" har mye å
by på av historie og geologi med de
gamle berghallene fra siste
driftsperiode.

Gruvedrift
Hvordan malmen ble sprengt ut og
ført til viderebehandling.
De fleste arbeidsoppgaver som
tilhørte grubedriften bar tyske
benevnelser. Selve grubene hadde

også som oftest tyske navn. Og at det
var trange tider med forhåpninger til
en nyåpnet grube ser vi av navnene
"Gottes Hulfe in der Noth", og "Gott
mit uns".

I de eldste tider ble malmen sprengt
ut ved at man tente bål ved /  eller på
fjellet . Heten ble stor og fjellet varmt .
så ble det slått vann på og fjellet
sprakk opp. Det ble således mulig å
hugge ut det løse fjellet. Så var det å
fyre opp igjen. Både til dette arbeidet
og til å fyre oppunder for
malmsettingen i senere tid var det
bruk for trekull og lakterved .

Lakter - utledet av det Bøhmiske
lachten (å måle), er et bergverksmål.
Målet har variert litt gjennom tidene,
men i 1724 var det ca . 4, 4
kubikkmeter .

Fra 1700 årene og fremover ble
malmen tatt ut ved at fjellet ble

sprengt i stykker med svartkrutt og
hakket løs.

De første grubene ble sprengt ut som
ganske smale ganger uten at de ble
avstivet med treverk. Dette bevirket
tilsist at det ble farlig å arbeide i dem.
Da man så fant ut at de måtte
avstives, var det ikke plass til dette,
og i 1735 var man redd for at flere av
grubene skulle styrte sammen.

Luften ble etterhånden også så dårlig
at arbeidernes helse var truet. I 1751
ble det derfor oppført en støttemur i
wedels eie fra bunnen og opp.
Avstivningen med bjelker ville ikke
holdt da dette ikke kan skje i dybder
under 10 m p.g.a. fjelltrykket .
For å få frisk luft ned ble det anlagt
sjakter som ga kunstig trekk. Den
heldige beliggenhet av grubene i åsen
ga jo anledning til dette .

Stiftelsen Konnerudverket

Steinknuser fra sølvgruvene på Kongsberg
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Malmen ble bragt opp av grubene ved
hjelp av tredehjul. 2 eller 4 mann dro
malmen opp. Det var også gjebler
(hestevandringer). Hver dro et
tannhjul rundt . Disse hjalp også til å
få vannet ut av grubene. Det var i
1751 et forsøk på å få laget vannhjul
som ved hjelp av kraftoverføringer
skulle drive grubemaskineriet.
Vannhjulet er et overfalshjul , d .v.s. at
vannet ble ledet i en renne til toppen
av hjulet der det falt ned på skovlene
og fikk hjulet til å rotere .

Hjulet skulle skaffe en dobbelt rekke
sammenhengende stokker kraft. Når
den ene rekken gikk frem, gikk den
andre tilbake. Kjeden gikk fra
vannjulet til grubeåpningen. Her ble
den via en liggende korsform over
åpningen gjort vertikal, og satte
pumpene i bevegelse. Dette vannhjul
var bestemt å ligge ved
Eskerudgrinna, det er ved den
nåværende Asken.

Men det var som oftest smått med
penger. Man måtte oppgi dette også
og la det gå på gammeldags vis. Ved
Nikkerudgrubene ble et slikt system
brukt senere, og rester av dette var
lenge å se.

De utsprengte masser ble sortert,
skeidet, (scheiden = skille). Den første
skeiding fant sted inne i gruben i
forbindelse med at store steiner ble
slått istykker for å bli heist opp i
vogner eller tønner. skeidingen
utenfor gruben ble utfort av yngre
grubearbeidere, sakalte vasskarryss. I
tillegg ble en nøyaktigere sortering
foretatt. Noe var nesten ren malm og
kunne gå rett til smeltebytten, noe ført
til viderebehandling ved pukkverket ,
for derefter å få behandling i røstehus
for smeltingen fant sted.

Disse innretninger lå som perler på en
snor fra Ekholt og nedover langs
elven. Noe malm kunne slås istykker

på en slik måte at den uholdige stein
helt skilte lag. Forskjellige slags
hammere og meisler ble brukt til dette
arbeide. Det som ikke fantes verdig til
bortkjøring ble liggende igjen som
store steinhauger etter "berghaller"
som det heter på grubespråket. Disse
ligger enda under åsen. Hele sletten
ved Myrehagen er fylt opp av stein fra
Oran gruber. Disse går 100 m innover
i grunnen.

Heiseverk fra gruben "Gott mit uns"
Dette Spillverket ble drevet av
menneskekraft. To mann dro et
håndspill som drev en snelle rundt.
Rundt denne snellen gikk en wire til
to vogner som gikk på to parallelle
skinner. Når den ene vogn ble fyldt
nede, var den andre oppe ved
spillverket for tømming. Den ene
vogn holdt således likevekt med den
andre, slik at bare malmen i vognen
tyngde når mennene drev spillverket
rundt.

Vaskeriet
Et malmknuseri og vaskeri ble anlagt i
1905. Wedels eie sto full av vann, og
for å nyttiggjøre seg av dette ble det
laget en gang (stoll) fra bunnen av
gruben horisontalt frem til vaskeriet.
Dette lå i skrånende terreng for å
nyttiggjøre vannets fallkraft til de
forskjellige vaskeprosesser. Inntil
ganske nylig er slike malmknuserier
bygget på samme måte.

Stiftelsen Konnerudverket

Gruvetog
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Tekst: Knut Johansen
Foto: Bjarne Jullum

Skigruppa på Konnerud er en aktiv
gruppe med nesten 100 aktive og
nesten like mange voksne entusiaster
som sørger for at anlegg og løyper
samt treningsutstyr er på topp.
Fjorårets kjempeinnsats når det
gjelder anlegg og hovedlands-rennet i
2002 har gitt et meget bra grunnlag
for skigruppa. Skigruppa arrangerer
mange flotte skirenn i regi av KIL og
det flotte skianlegget og løypene i
marka. Skigruppa er også sterkt
medansvarlige for Worldcup –
arrangementet i Drammen.Vi kan nå
tilby 5 FIS-godkjente løyper fra Sprint
til 7, 5 km og regner med å kunne ha
en godkjent 10 km senere i år. Vi har
et robust og effektivt
snøproduksjonsanlegg og vi har gode
treningsmuligheter.

Konnerudrenn i 2003/2004
Onsdagsrennet
Første renn 14/1-2004
7 - 8 renn

Montebelloløpet 25/1 - 2004
KM Sprint 28/2 - 2004
Vekterstafetten 21/3 - 2004
Klubbmesterskap 28/3 - 2004

Vi har nettopp avsluttet (21/11 – 23/
11) en snøsamling på Brennabu med
70 deltagere (inkl foreldre og søsken)
under kjempeflotte forhold.

Treningsgruppe 8-9 år
Gruppa består i dag av ca. 35 gutter
og jenter.
Treningsdager: Tirsdager kl. 18.00.
Oppmøte med Konnerudhallen.
Om høsten er treningen variert med
mye lek for rekruttgruppene.
Vinterstid lærer de grunnleggende
ting for å kunne ha glede av skigåing.
Mye av treningen består i lek.
Alle er velkomne!
Trenere: Øystein Karterud og Erik
Gustavsen

Treningsgruppe 10-11 år
Gruppa består i dag av ca. 15 gutter
og jenter.
Treningsdager: Tirsdager og
torsdager kl. 18.00.
Oppmøte ved Konnerudhallen.
Om høsten er treningen variert med
løping og skigang med staver.
Vinterstid lærer de grunnleggende
teknikk for klassisk og skøyting, men
også her er det mye lek i treningen.
Alle er velkommen!
Hovedtrener:
Wenche Thunes Tlf: 32 88 75 52

Treningsgruppe 12-13 år
Gruppa består i dag av ca. 15 gutter
og jenter
Treningstider: Tirsdager og torsdager
kl. 18.00.
Oppmøte begge dager ved
Konnerudhallen.
Vi har også noen rolige og hyggelige
langturer på lørdager, neste planlagte
tur er 29. november kl 10.00 fra
Konnerudhallen.
Frem til snøen kommer vil vi drive
allsidig og variert trening med
målsetning om å legge et best mulig
grunnlag for vinteren.
Tirsdager legger vi hovedvekt på
klassisk stil. Vi har med staver. Fra kl
19.00 - 19.45 har vi styrke- og
bevegelighetstrening inne i
Konnerudhallen.

Torsdager legger vi hovedvekt på
skøytestil. Fra kl 19.00-20.30 har vi
basistrening på Konnerud skole, her
legger vi vekt på basisferdigheter
som beveglighet, spenst, hurtighet,
koordinasjon mv.
Hovedtrener.:
Terje Amundsen Tlf: 32 88 64 16

Treningsgruppe 14 +/- år
Gruppa består i dag av ca. 20 gutter
og jenter.
Treningsdager: Tirsdager og
torsdager kl. 18.00.
Oppmøte ved Konnerudhallen.
Om høsten er treningen variert med
løping / intervall og skigang med
staver.  Det blir også noen økter med
rulleski. Vinterstid lærer de
grunnleggende ting for å kunne ha
glede av skigåing.
Hovedtrener.:
Øystein Sjurseth  Tlf: 32 88 47 73
Ass trener:
Harald Bergmann

Kontakt oss:
Har du lyst til å være med eller andre
spørsmål til Skigruppa i Konnerud
Idrettslag ta kontakt med:
Arne Madsen Tlf: 32 88 68 06
eller e-mail: arnemadsen@c2i.net

Skigruppa har egne sider på internett
som følger opp med nyheter,
terminlister, resulater, reportasjer og
bilder fra diverse arrangement.
Følg med på:
http://www.konnerud.no/ski/

Skigruppa i Konnerud
Idrettslag er den eldste
aktiviteten i KIL. Gutter og
jenter på Konnerud har med
andre ord gått organisert på
ski i over 75 år. Kanskje ikke
så rart, når vi ser det flotte
skiterrenget som vi har rett
på utsiden av stuedøra.

Skigruppa
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SKALSTAD LANDHANDEL HAR JULEBUTIKK

Konnerudverkets Venner
ønsker vel møtt til
julebutikk på Skalstad
gamle Landhandel.

Vi baker lefser og julebakst og
selger håndlagede julegaver,
kornnek og nyhugde juletrær.

Vi har åpent lørdag og søndag
Kl. 11 - 16 og onsdager kl. 16 -
20.

Åpningstid fra: 29/11 -
21/12.

Velkommen til en rolig og lun atmosfære i en travel førjulstid.
For trettende året på rad arrangerer Konnerudverkets venner julebutikk på Skalstad gamle
Landhandel. Den 6/12 reiser gutta til Gulsvik i Hallingdal for å hogge årets juletrær. Dagen etter kan
trærne kjøpes på Konnerud med ferskvaregaranti. Som alltid er dette en populær førjulstradisjon og
trærne går unna som varmt hvetebrød. Butikken drives bl.a. av Anne Marie Bergeli, Grethe Hansen,
Jorun Stubberud Larsen, Mette Skui Olsen, Anne Marie Portaas, Jorunn Thomsen og Berit Valstad.

“Jul på Konnerud”
Tegning av Oscar Hauge -91
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Program i Skoger kirke i
desember

21.12  kl.19.00  Vi synger julen inn

Julaften      kl. 16.00  Gudstjeneste

1. juledag   kl.11.00   Gudstjeneste

Program i Konnerud kirke i
desember

21.12     kl.19.00  Julekonsert med
ungdomskoret "ATTENTION"

23.12    kl.22.00   Konnerud Sangkor,
Sverre Moe og Jorun Skaar synger
julen inn.

Julaften    kl.14.00 og 16.00
Gudstjenester

1. juledag   kl.11.00   Gudstjeneste

2. juledag   kl.11.00  Gudstjeneste

Kirkeprogram for advent
og jul

Foto: Thor Henning Wegener
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Lørdag deltok delegasjonen fra
Konnerud og Drammen på
lagledermøtet.  Sammen med
organisasjonskomiteen for OL i Torino
fikk vi alle de deltakende nasjonenes
oppmerksomhet, og fortalte om
hvordan vi har planlagt alt fra trans-
port og innkvartering til selve
rennavviklingen, forteller Kihle.

World Cup Sprint også i 2005
Med Kile i spissen deltok 11 personer
fra arrangøren i sjarmoffensiven på

Profilerte
sprint-renn i
Drammen
Organisasjonskomiteen for
World Cup Sprint i Drammen
26. februar 2004
markedsførte seg under
verdenscup-åpningen i
langrenn på Beitostølen 21.
23. november.  Vi reiste for å
profilere vårt arrangement,
for å lære, treffe andre
arrangører, skaffe oss
kontakter og ha møter med
mennesker vi skal samarbeide
med, sier Geirr Kihle, leder i
organisasjonskomiteen.

Beitostølen. I tillegg til presentasjonen
på lagledermøtet og utdelingen av
informasjonsmateriell, hadde
delegasjonen en rekke møter og
opprettet mange nye kontakter under
verdenscup-åpningen.
- Etter årets suksess er det mange som
vil til Drammen i 2004. Vi har høstet
mange lovord, både fra utøvere,
trenere, ledere og media. Men det må
ikke bli noen sovepute, poengterer
Kihle. Selv om det er bekreftet at

Konnerud IL får tildelt et nytt
sprintrenn i 2005, nærmere bestemt
10. mars, er det ingen selvfølge at
idrettslaget får fornyet tillit i 2006.
- Det er vi veldig ydmyke i forhold til.
Vi må vise at vi kan gjenta suksessen
fra i fjor, og håper drammenserne går
mann av huse for å lage en ny
folkefest. Hold av datoen allerede nå;
26. februar 2004, sier Pål Eskerud,
rennleder og nestleder i
organisasjonskomiteen.

World Cup 2004 skal gjenta suksessen
fra sist vinter.

Det er mindre en 100 dager igjen til
arrangementet og det ser ut som Konnerud
Idrettslag har alt under kontroll.

Tekst: Knut Johansen

Blir det vanskelig å gjenta suksessen, spør vi Nestleder og
Rennleder Pål Eskerud. - Det er alltid en utfording å
gjenta noe som har gått bra. Men vi ser også at det er rom
for forbedringer. Sist vinter hadde vi liten tid til
forberedelser og den ekstra tiden i år brukes blant annet
til markedsføring av arrangementet både lokalt og

innenfor det internasjonale skimiljøet. Vi har også brukt
tid på å lage nye internettsider. Her finner du informasjon
til både deltagere, funksjonærer og publikum. Alt fra de
siste nyhetene til bestillingslister for påmelding og
hoteller finner du på www.konnerud.no/worldcup.

Sist vinter ga også et inntektsmessig overskudd. Skal dette
forbedres med store bilett inntekter denne gang? - Nei,
hele arrangementet er et gratis arrangement for byens
innbyggere. Vi håper på enda større pågang neste år, dette
er en begivenhet også for nærområdene, Lier, Eiker og
byene rundt oss. Vi regner med at alle på Konnerud tar en
tur til byen den 26. februar. Vi har allerede gjort mange
sponsoravtaler. To av hovedsponsorene og 10 av
sponsorene i World Cup lauget er på plass, sier Pål
Eskerud.

Fra venstre: Per Øivind Mørk, Mariane Oskarsson, Geirr Kihle og Birgitte Simensen-
Berg
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Servicetilbud
Blentenborg Bokollektiv
Blentenborgv. 9
3031 Drammen
Tlf 32 88 40 00

Fredholt Bo- og dagsenter
Gamleveien 9
3030 Drammen
Tlf.32888550

Fredholt Legekontor
Gamleveien 9
3030 Drammen
Tlf.32889000
Konnerud Bo- og servicesenter
Torsbergv. 8

Lokaler / forsamlingshus
Konnerud Bydelshus / kino
Øivind Juul Nilsen
Malmveien 15 v/ Konnerud Skole
Tlf.91312543

Konnerud Sanitetshus
Malmveien 1
3031 Drammen
Tlf.32884216

Skoger Sanitetshus
Mælen 2a
3039 Drammen
Tlf.32880273

Vilmarkshuset
Jørn Bjerkeseth
Tlf.32 88 61 01 / 90 85 12 78

ServicetilbudForsamlingshus

3032 Drammen
Tlf 32 88 82 00

Konnerud legesenter
Torsbergv. 6
3032 Drammen
Tlf.32888100

Konnerud tannklinikk
Torsbergveien 20
3032 Drammen
Tlf.32888850

THORESEN

OVE E.

INSTALLATØR AS
AUTORISERT EL-INSTALLATØR

Nyanlegg og
reparasjoner for bolig

og industri

Tlf.: 32 88 44 04

Fax: 32 88 40 47

Pettersvollen 3
3032 Drammen

- Dette skal gå bra, nok en gang. Vi regner med god
tilbakemelding fra de frivillige som allerede nå gir sine
svar på gjentagelsen fra i fjor. Hvis det er nye
entusiastiske Konnerud og Skoger beboere som ønsker å
være med på dette fantastiske arrangementet, er det bare
å ta kontakt. - Vi skal fylle det nyrestaurerte torget med
både barn, unge og voksne. En folkefest med tilbud til
alle. Det er vårt motto sier Pål.

Pål Eskerud
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Div. foreninger:
Kiwanis Club Konnerud
Øivind Juul Nilsen
Postboks 9001 Konnerud
3006 Drammen
Tlf.91312543

Konnerud Felles organisasjon
Jan-Olav Walding
Tlf.90574583
walding@drammen.kirker.net
Kun møter vedr. arr.

Konnerud Kvinne- og Familielag
Postboks 9069
3006 Drammen

Konnerud Pensjonistforening
Solveig Markussen
Verksveien 1
3031 Drammen
Tlf.32884475

Konnerud Rotary
Helge Djupvik
helge.djupvik@thranesteen.no

S-klubben Konnerud
Postboks 9099
3006 Drammen
Andre foreninger

Sørvangen Næringspark
Richard Fjerdingstad
Tlf.: 32 88 87 00 / 32 88 87 10
Mobil.: 91 54 70 54
fjerdingstad@sorvangen.no

Sørvangen Næringspark
Arild Mathisen
Tlf.: 32 88 87 00 / 32 88 87 03
Mobil.: 99529399
mathisen@sorvangen.no

Borettslag / velforeninger:
Barlindveien-Solvangveien
velforening
Svend B. Wathne
Barlindveien 19
3032 Drammen

Djupdalen Nedre Velforening
Postboks 9045 Konnerud
3006 Drammen
grs@adamsmail.com

Konnerud Hagelag
Edmund Pettersen
Gåserudgt. 5
3032 Drammen

Stigerveien, Thorrudgt. og
Samuelsvoldens Antennelag
Hans Martin Aannestad
Tlf.32884038

Tolerud Borettslag
Øystein Sjurseth
Lensmannstien 14
3030 Drammen
wegener@online.no

Historielag:
Skoger Historielag
Toril Naper Hauge
Stubberudveien 126 a
3031 Drammen

Stiftelsen Konnerudverket
Nils Otto Larsen
Postboks 9026 Konnerud
3006 Drammen
Tlf.32884395  32886940  90500774
90160198
gruver@konnerud.no

Hobby / fritid:
JUBA Klubben
Kent Remi Westergren
Uranusstien 17
3033 Drammen
Tlf.32889958
westergren@sol.no

Konnerud Bridgeklubb
Geir Gunnerud
Mikkelsrudveien 15
3032 Drammen
Tlf. 32885170

Konnerud Familieteater
Tlf.32883773   32886001

Konnerud fritidsklubb
Morten Andreassen
Malmveien 15
3031 Drammen

Konnerud Hagelag
Edmund Pettersen
Gåserudgt. 5
3032 Drammen

Konnerud Musikkorps
Ann M. Olsen
Postboks 9008
3006 Drammen

Konnerud Musikkorps
Odd Olsen
Tlf.32885387

Konnerud Sangkor
Svein Bakkevold
Einerkroken 44
3032 Drammen
Tlf.32 88 58 65
sbakkevo@start.no
Øvelsene er hver tirsdag i
Svensedammen Skoles musikkrom.

Lokale foreninger og lag
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Konnerud sjakkklubb
Helmer Nilsen
Tlf.90937343
Møter tirsdager kl.19.00 (el. tirsdag el.
onsdag kl.17.00)

Konnerud Skolekorps
Jan Mannerud
Postboks 9032
3006 Drammen

Konnerud Ungdomsklubb
Gramsborgveien 3
3032 Drammen
Tlf.32887540

Lovsanggruppe
Elin Finnestrand
Rådyrsvingen 20
3032 Drammen
Tlf.32886865

Minioren
Trine M. Mathisen
Tetenveien 21
3030 Drammen
Tlf.32884866
trine@danvikfhs.no

Tenklubben ALFRED
Bjørn Egeland
Jupiterlia 29
3033 Drammen
Tlf.32889990
bjege@start.no

Menigheter:
Betel Barnegospel
Cristina Alstad
Torrudgt. 8
3031 Drammen

Kongomisjon
Oddvar Larsen
Mehlen 176
3074 Drammen
Tlf.32880190

Konnerud Babtistmenighet
Bjørn Egeland
Torrudgt. 8
3031 Drammen
konnerud@babtist.no

Konnerud Barnegospel
Åse Marit Hovde
Frostjerneveien 19
3032 Drammen

Konnerud Kristelige ungdomsklubb
Anne Eriksen
Postboks 9099
3006 Drammen

Konnerud Minigospel
Jan Lystad
Jupiterlia 23
3033 Drammen

Politiske lokallag:
Konnerud AUF
Vegard Hetty Andersen
Sørskogen 78
3032 Drammen

Sport / idrett:
18. Drammen KFUM Speidergruppe
Jorunn Fosseng
Lenmannstien 3
3030 Drammen

Drammen NMU-speidergruppe
Bente Østvold
Tetenveien 16
3030 Drammen

KIL Skigruppa
Pål Eskerud
Gomperudgata 45
3031 Drammen
Tlf.32 88 63 55 901 49 690
pe@focus.no

Konnerud Hestelag
Postboks 9031
3031 Drammen

Konnerud Idrettslag
Bjørn Dokka
Torsbergveien 23
3032 Drammen
Tlf.32884758
kil@konnerud.no

Konnerud Jæger og Fiskeforening
David Austad
Tlf.41506485

Konnerud Jæger og Fiskeforening
Frode Uno Røste
3090 Hof
kjff@online.no

Konnerud Roverlag (RR - lag)
Blentenborgveien 8
3031 Drammen

Konnerud Småspeiderflokk
Jorun Reinholdts
Sølvreven 32
3033 Drammen

Konnerud Speidergruppe
Sylvia Husemoen
Jerpeveien 9
3030 Drammen

Konnerudmarkas Venner
Postboks 9071
3006 Drammen

Skjelsbekk Korvettlag
Bodil Steen Sofienlund
Ilderstien 17
3033 Drammen

Lokale foreninger og lag
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www.varmeogbad.no

Din Varme&Bad forhandler:

Opp til 300 kroner:

Opp til 500 kroner: Opp til 800 kroner:

I Varme&Bad-butikken
finner du mange lekre
julegaver som setter 
en ekstra spiss på
husets baderom. 
Her ser du noen gode
tips, til nytte og glede
for hele familien.

Ta en tur innom, og se
om ikke du finner noe 
til mor, far eller svigers.
Vi gir deg julebadet – 
akkurat slik du vil ha det!

Rørleggerkjeden
Varme&Bad har 70 
forhandlere over hele
landet.

Mangler du fort-
satt en julegave?

julebad-tips
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Sliten og stresset? Kom
innom og få en bade-engel!
Den gir deg et deilig og
avslappende julebad.
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Åpningstider:
Mandag - Fredag 0700-1630
Lørdag 1000-1400

Bernåsbakken 36 3032 Drammen Tlf.32889090


