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Lier Menighetsblad

TROSOPPLÆRING, SAMARBEID
HJEM - KIRKE

”Større rikdom enn hva ord kan
romme, / har du gitt oss gjennom
dåpens gave. / Herre, la vår tro bli
fylt av glede!”- slik skriver Svein
Ellingsen i en mye brukt dåpssalme.
Enten det er et barn, en ungdom eller
en voksen, får den døpte del i Guds
rike med løftet om syndenes forlat-
else, håpet om det evige liv og Jesu
nærvær fra dag til dag.

Fremdeles er det slik at de
fleste i Norge blir døpt som barn. I
2007 var prosenttallet 74 %. Som
kristne gleder vi oss over det. 
Når et barn blir døpt, er det tre part-
er, - foreldre, faddere og menigheten
som forplikter seg til å gi barnet tros-
opplæring. De tre partene står i ulikt
forhold til barnet. Foreldrene har
hovedansvaret for barna og fadderne
står ofte den døptes familie nær.
Menighetens ansvar er å inspirere
foresatte ved å gjøre dem oppmerk-
somme på barnebønner, bildebøker
med bibelhistorie, barnesanger og å
gi dem godt dåpsmateriell i gave.  

Menighetens oppgave er
også ved ulike tiltak å vise at barna

Søndag 21. mars
Gullaug kirke 11:00 v/Kristiansen.
Nattverd. Dåp. Gullaug minikor deltar 
Sjåstad kirke 11:00 v/Bugge og
Søbstad. Nattverd. Dåp. 
Tranby kirke 11:00
Fasteaksjonsgudstjeneste v/Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak. Dåp.
Konfirmantene deltar.

Palmesøndag 28. mars 
Frogner kl. 11:00 Gudstjeneste v/Ellen
Martha Blaasvær og Reidun Søbstad. 

Nøstehagen kl. 15.00. Gudstjeneste
v/Ellen Martha Blaasvær og Anne Ma
Flaten.
Tranby kl. 11:00 Gudstjeneste v/Rolf
H. Sommerseth og Anne Ma Flaten. 

Skjærtorsdag 1. april 
Gullaug kirke kl. 11.00 v/Blaasvær og
Flaten. Nattverd.
Frogner bofellesskap kl. 15.
v/Blaasvær og Flaten
Frogner sykehjem kl. 16.00 v/Blaasvær
og Flaten

har sin selvskrevne plass i trosfelles-
skapet i kirken. Jesus sa at barnets tro
er et forbilde for den voksne. 
I trosopplæringen i menigheten har det
siden 1970-tallet vært arbeidet langs to
linjer. Den ene er avgrensede tiltak for
et spesielt alderstrinn. Utdeling av
”Barnas kirkebok” til 4-åringer er det
mest kjente ved siden av konfirmant-
tiden for 14/15 åringer. Den andre linj-
en er kontinuerlige tiltak fra uke til uke
så som barnegospel o.l. Trosopplæring
er det viktigste av alt arbeid i menig-
heten.  ”Den kirke som ikke overlever-
er, overlever ikke”, er det sagt. 

Ved innføring av nytt religi-
onsfag i grunnskolen (nå ”r-l-e”) ble det
klart at hjemmene og den norske kirke
må være mye mer aktiv for å følge opp
dåpsbarna. Menighetene i Lier får
mindre oppslutning enn vi kunne
ønske når vi inviterer til tiltak som for
eksempel ”utdeling av Barnas kirkebok”
eller nylig ”Lys våken” for 10/11 åring-
er. I Frogner menighet var oppslutning-
en siste år 35 % ved utdeling av fireårs-
bok og 15 % ved ”Lys våken” arrange-
mentet. I 2003 satte kirken sentralt det
ambisiøse målet å nå 70 % av de døpte.
Bare når det gjelder konfirmanttiden er
vi i nærheten av den prosentandelen. 

Menigheten har et utvikl-
ingspotensial for å informere bedre.
Invitasjon sendes nå som regel i post-
en til hjemmene ut fra kirkens med-
lemsregister. Det er et stort frem-
skritt. 
Tiltakene bør heller ikke være for
sporadiske, men gå jevnt og trutt fra
år til år slik at det blir kjent. Dessuten
er det mange aktiviteter for barn og
ungdom. Foreldre og foresatte er
nødt til å prioritere for at ikke barna
og familielivet skal bli klemt i stykker
av tidsklemma. 

Men kirken vil gjerne
utfordre flere foreldre og faddere (og
besteforeldre) til å bli med de små
barna og motivere de større til delta
på de avgrensede trosopplæringstil-
takene. Vi vil også gjerne invitere til
mer samarbeid. Siden hjem og kirke
faktisk har overtatt et stort og viktig
ansvar fra skolen, og begge parter har
forpliktet seg på dåpsdagen, gjelder
dette mye.  

”Vi deler tro og undring,
kristne tradisjoner og verdier, opplev-
elser og felleskap, håp og kjærlighet.
Visjonen er å være en raus og tydelig
kirke der barn og unge lever livet i
tro, håp og kjærlighet.”  (Plan for tro-
sopplæring, Kirkerådet jan. 2010) 

Sokneprest Solveig Aass Krisitansen

Lederartikkel
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Layout: Kjetil Mørk Sveaas
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Livet” - Maleri i Haug menighetshus
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Annonseansvarlig: Anne Brit Hagby 
an-hagb@online.no
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menighetsrådene i Lier kommune
og utgis gratis til alle husstander.

Søndag er kirkedag

Lier menighetsblad er også å finne
på: www.menighetsbladet.no

Lierskogen kirke kl. 19.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste
v/Sommerseth og Nowak. Nattverd.
Kveldsmåltid.
Brattromvn. Bofellesskap kl. 11.00
Gudstjeneste v/Sommerseth,
Fuglerud og Nowak
Liertun kl. 12.00
Nattverdsgudstjeneste v/Sommerseth,
Fuglerud og Nowak
Sylling kl. 18.00 v/Bugge og Søbstad.
Nattverd. Kveldsmåltid i kirkestua

Fortsettes på side 3
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Lys våken i Frogner kirke
mars 2010

Det er ingen som kjenner kirken sin
bedre enn barna som har overnattet
der! I ”Lys våken programmet” lør-
dag 6. til søndag 7. mars, overnattet
en glad gjeng barn og voksne i
Frogner
kirke. Som
bildene viser
var stem-
ningen på
topp.
Opplegget
vekslet mell-
om undervisning, lek og konkurrans-
er både inne og ute. Gjengen grillet
pølser ute nedenfor kapellet i isende

kaldt vinternattsvær. Kvelden ble
avsluttet med akekonkurranse i natte-

mørket ned fra Val
gård, før alle samlet
seg til avslutning i
kirken. Selv om det
var kaldt ute, så var

det godt og varmt nede i
soveposene inne i kirke-
rommet. 

Lys våken pro-
grammet er et tilbud
til barn i 11 års
alderen eller som går
i 5. klasse. Målet er
at de skal bli kjent
med kirken sin på en
praktisk og barne-
vennlig måte, som
en del av den nye

dåpsopplæringsplanen.

Tekst og foto:
Asle Kristiansen

Figurer fra den
gamle altertavl-
en i Frogner
kirke

I nordre sideskip i
Frogner kirke henger et
skap med tre utskårne
trefigurer. Det er rester
etter den gamle alter-
tavlen i barokk stil som ble
anskaffet etter gjenreisningen
av Frogner kirke i 1694. I
kirkens skrifter er den omtalt
som en altertavle med «et
fullkomment stort krusifiks
af Contrafeji udi». Figurene
ble i mange år oppbevart på
Norsk Folkemuseum, men i
forbindelse med restaurering
og bygging av nytt sakristi i
1989, ble de tilbakeført til
kirken. 

Skapet er laget av daværende
sløydlærer Odd Bergill etter
spesifikasjoner fra riksantik-
varen. Figurene forestiller
Kristus og evangelistene
Lukas og Markus. Figurene er
skåret med overdrevne form-
er og dramatiske bevegelser.
Kristus er gjengitt med lende-
klede. Markus har en løve ved
sin fot, mens Lukas har en
okse.

Tekst og foto: Asle Kristiansen

Fortsettelse av Søndag er kirke-
dag: 
Langfredag 2. april
Frogner kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste v/Kristiansen
og Flaten
Tranby kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste v/Kvidaland
og Nowak

Påskedag 4. april
Frogner kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/Kristiansen og Flaten. Nattverd.
Dåp.
Tranby kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/Kvidaland
og Nowak. Nattverd.
Sylling kirke kl. 11.00 v/Bugge
og Søbstad. Nattverd. Dåp.

2. påskedag 5. april
Sjåstad kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier
v/Kvidaland og Søbstad,
Nattverd, Dåp.

Søndag 11. april
Frogner kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/Blaasvær
og Søbstad. Utdeling av 4-årsbok.
Gullaug minikor deltar.
Tranby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Kvidaland og
Flaten. Dåp.
Lierskogen kirke kl. 19.00
”Dette tror jeg på”  Som skrevet
står……. v/skuespiller Svein

Tindberg.. 

Søndag 18. april
Frogner kirke kl. 11.00
v/Kristiansen og Nowak.
Nattverd. Dåp.
Tranby kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/Blaasvær
og Nowak
Sylling kirke kl. 11.00
v/Sommerseth og Søbstad. Dåp.
Barnas Misjonsdag.

Søndag 25. april
Frogner kirke kl. 18.00 og kl.
20.00 Samtalegudstjeneste
v/Kristiansen, Christoffersen og
Flaten.
Tranby kirke kl. 17.00 og kl.
19.00 Samtalegudstjeneste
v/Kvidaland og Ringsevjen.
Sjåstad kirke kl. 11.00
v/Sommerseth og Søbstad.
Nattverd. Dåp.

Søndag  2. mai 
Frogner kirke kl. 11.00 og kl.
13.00 Konfirmasjon
v/Kristiansen, Christoffersen og
Flaten
Tranby kirke kl. 11.00 og kl.
13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Kvidaland, Flatland og Nowak.

Med forbehold om endringer.
Følg med i avisen eller på kirkens
hjemmeside www.lier.kirken.no.

“Som Skrevet Står”; Lierskogen
kirke søndag 11. april kl 19

Svein Tindberg leser, forteller og leker
med tekster fra Bibelen. ”Historiene jeg
forteller er historier jeg tror på. Det blir en
kveld hvor jeg i tillegg til tekster også for-
teller fra min, teatrets tilnærming til tekst-
ene - tar publikum litt med “bak kulissene”. Jeg lover en kveld
med fine tekster, men også mye latter”. Entre 150 kr
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FROGNER

DØPTE:
Daniel Pierre Hovet
Synne Myrabø Herbro
(Bragernes kirke)
Emil Bostad Bjørkli
(Kongsberg kirke)
Maren Mathisen Hagen 

DØDE:
Reidun Johanne Olsen
Else Mimmi Jacobsen
Gunvor Solli
Mimi Agnete Hushovd
Ellen Marie Helgerud
Nils Foss

TRANBY

DØPTE:
Mikkel August Steen
Vilhelmshaugen
William Eklind
Julie Bergmann-Johansen
Frida Lien
Noah Czeremuga Vebner

DØDE:
Margit Hagedal
Einar Camillo Gjerstad
Mary Opsal
Rakel Nordal

SYLLING  

DØDE:
Torunn Gulbrandsen,
Borghild Bekken,
Kirsten Kornerud

SJÅSTAD

DØPTE: 
Julia Meland-Tangen

DØDE:
Aage Kristoffersen,
Kjell Arne Wamstad

Slektersgang
Tekst og foto v/Elisabeth Thomte
Edvardsen

Søndagene inviterer til gudstjeneste. Men
hvor er det kristne budskapet i hverdag-
en? Hjemme hos Liv B Larsen for
eksempel!

Lier florerer av aktiviteter tilknyttet kirke
og menighet. Menighets-bladet har ”googl-
et” seg frem til alt fra korsang til diakonre-
laterte tiltak. Midt i blant denne frodighet-
en lever bibelgruppa i Sylling i beste velgå-
ende.

Et samlingspunkt med lav
terskel
I salongen hjemme hos
Larsen sitter latteren løst.
Marit Mørk Enger honor-
erer bibelgruppa for at den
alltid har vært åpen for
ulike synspunkter. De
andre nikker enige fra
komfortable sofaputer. Og
praten som fosser rundt
bordet bekrefter at takhøyden er like høy
som himmelen selv. Foreløpig er det ikke
Bibelen som dominerer. Det er barn og
barnebarn, hverdagssysler og vinterkulde
som er temaer en stund. 

Og jeg lar meg sjarmere av denne aktivitet-
en som har eksistert i over 30 år. Til tider
har det vært så mange som 15 ”tolkere”
med på møtene. Agendaen er enkel; disku-
sjon og tolkning av bibelvers, som regel
neste søndags tekst, eller en bok. Men
evangeliene har også vært under lupen. –
Vi har så ulike livserfaringer, sier Turid
Aatlo Hansen. Hun mener at dette gir
energi i gruppa og får frem tolkninger en
ikke har reflektert over selv.

What’s in it for me?
Det er Olaug Nævestad Østvold som er
først ute med å bedyre hvor viktig det er å
dele sin interesse for Bibelen med andre. –

Det er flott å ha et forum for oss som er
opptatt av kristne spørsmål, fortsetter
Mørk, og for henne er denne bibelgruppa
en forlengelse av sin barnetro.
Hansen synes det er viktig å etablere felles-
skap som er opptatt av det samme som en
selv. Og alle ønsker nye medlemmer vel-
kommen. En besnærende tanke er å etabl-
ere flere grupper kanskje!
Under replikkvekslingen kommer gruppa
også inn på begrepene ”tro” og ”tvil”. Å tro,
betyr jo ikke annet enn nettopp – å tro. De
er enige om at det er godt å kunne tro uten
å hige etter dette moderne ”må vite”. 

”Nogo attåt”
Kirkekaffe i kirkestua, misjonskjelen på
menighetshuset eller kveldsmat hos Larsen
– ”nogo attåt” hører med. Rundt spisebord-
et fortsetter praten – om dett og hint.
Likevel styres ordene tilbake til budskap,
Bibel og kristne verdier. Vanskelige temaer
med totalt fravær av enighet viser at tak-
høyde og terskel har marginer som bidrar
til stor mellommenneskelig toleranse og
anerkjennelse. 

Te, ferske rundstykker og fristende påleggs-
fat sendes rundt sammen med Joh 12,24-
33. Jeg forlater Bibelgruppa i Sylling, går ut
i vinterkvelden, et snev av mørkeredsel
griper meg mellom to lyktestolper med litt
for lang avstand - og jeg tenker: ”Nå er min
sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far,
frels meg fra denne stunden? Nei, til denne
stunden skulle jeg komme.” (Joh 12,27)

Bibeltolkning med ”nogo attåt”

F.v.: Bernt Hansen, Turid Aa Hansen, Marit M Enger, Olaug N Østvold, Liv B
Larsen

Søkerliste soknepreststilling i
Sylling og Sjåstad:

Det er 6 søkere til soknepreststillingen: 
Büchler, Alfred (53), sokneprest i
Gerstetten i Tyskland
Kvalvaag, Per (48), sokneprest i Tydal i
Stjørdal prosti
Onshuus, Karen (47), sykehjemsprest i Oslo
Ragnarsson, Sigurdur (58), sokneprest i

Neuskaupstadur på Island
Stokstad, Ole Johan (34), ungdomsprest i
Bø i Telemark
Urianstad, Anniken (47), daglig leder Frogn
frivillighetssentral

Det vil bli gjennomført intervjuer i uke 10.
Ansettelse er planlagt til bispedømmeråds-
møtet 28. april. Tiltredelse for ny prest er
planlagt til 15. august. 
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Dine hender er fulle av blomster.
Hvem var det du tenkte å gi dem til?
Mine blomster var plukket til Jesus.
Graven fant jeg tom. Han var ikke der.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Dine lepper er fulle av sanger.
Hvorfor denne glede, hvor kom den fra?
Fra den grav der hans legeme hvilte – 
han stod opp, og verden ble fylt med
sang.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Dine øyne er fulle av glede.
Si, hva har de sett for å få slik glans?
De har sett Herren Jesus! Han lever!
Han gir livet mening og lys hver dag.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Nei, det trengs ingen blomster til graven!
Jesus, du stod opp og du bor blant oss!
Våre øyne er til for å se deg.
Hendene er til for å tjene deg.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Tekst og melodi: 
Marcello Giombini 1970
Oversatt: Lars Åke Lundberg, Anders
Frostenson 1973/
Svein Ellingsen 1976

PÅSKEDRYSS

Påsken er    
håpets og gledens tid,
lyset og livet og våren blid,
krokus som titter på deg og meg,
lerken som jubler og koser seg. 

Påsken er    
stillhet og undrings tid;
omsorg og nærhet det trenger vi;
trygghet og glede med ro i sinn;
frisk luft og mosjon og rosekinn.

Påsken er 
Livets oppstandelsestid.
Graven er tom – derfor synger vi;
Jesus, du lever i evighet.

Påsken er
derfor det beste vi vet.

Synnøve Solbakken Johansen

Påskesalme

Påskedikt

Vårfest i Frogner 
Frogner kirkeforening og Frogner
kirkekor fortsetter tradisjonen med å
ha felles vårfest og konsert på Frogner
menighetshus søndag 11. april. Målet
er å lage en hyggelig tilstelning for
hele menigheten med god bevertning
og god sang. Samtidig vil kirkeforen-
ingen ha noen årsmøtesaker

Festen starter søndag 11. april klokk-
en 18. Kirkeforeningen stiller med
maten og koret med det musikalske.
Forfatteren Anne Kristin
Aasmundtveit fra Det Norske
Bibelselskap kåserer. Tema: Guds to
bøker (bibelen og naturen)

Vi spør kordirigent kantor Anne Ma
Flaten (bildet til høyre)  hva koret byr
på. 

- Frogner
kirkekor
har for
tiden ca 20
medlemmer
og øver på
menighets-
huset hver
torsdag. Vi
fokuserer
for tiden på sangbare korverk og
sanger som ikke tar så lang tid å øve
inn. Det gir sangglede og trivelige
øvingskvelder og koret har et
kjernerepertoar som gjør at vi kan
opptre oftere. Det er alltid hyggelig
for et kor. På vårfesten skal vi ta fram
noe av det koret liker å synge og da
tror jeg publikum også vil hygge seg. 

Lier
Ten
Sing
Ten Sing
er en stor
gruppe
med ung-
dommer
som
synger.
Ved siden sang og musikk, er også
Ten Sing en sosial møteplass. I gruppa
får man som regel flere nye venner.
Lier Ten Sing er en stor gjeng med
ungdommer, der i blant noen av årets
konfirmanter. Det er et veldig godt
miljø der, alle blir inkludert og tatt
vare på.
Lier Ten Sing er en del av Norges
KFUK/KFUM og holder til på Tranby
menighetshus. Før selve korøvelsen
har vi forskjellige undergruppe-øvels-
er som man kan velge å være med på.
Dramagruppa vår holder til nede i
kjelleren. Vi har mye morsomt opp-
legg, og øver på dramastykker til
framføring. Dansegruppa lager felles-
dans til vår hovedkonsert, og danser
til andre sanger vi synger. Minikoret
er en liten gruppe, rett og slett en
mindre versjon av hovedkoret. Bandet
er som regel ute og øver alene mens
koret lærer stemmer under Ten Sing
øvelsene. Bandet sin oppgave er å
akkompagnerer sangene vi synger
under konsertene. Teknikkgruppa
setter opp alt det tekniske utstyret, f
eks mikrofoner, som vi trenger både

under øvelser og til konserter. PG-
gruppa, programskapning, setter opp
programmet til konserter og opplegg-
et til sosiale arrangementer. Video- og
bildegruppa er for øyeblikket ikke så
veldig aktiv, men de tar bilder og
filmer av og til.
Det er flere arrangementer i tillegg til
øvelsene. Vi har undergruppeturer,
utenlandsturer og ØM (Øvelses og
Miljø-weekend) som koret arrangerer
selv. Vi har mulighet til å dra på for-
skjellige kurs, turer og festivaler som
samler Ten Sing-grupper i Buskerud
eller fra hele Norge. På ØM tilbringer
vi en helg på en skole hvor vi har
øvelser, undergruppeaktiviteter og
sosialt opplegg. ØM har vi minst en
gang hvert halvår, og vi bruker øvels-
ene her til å øve på sanger til konsert.
Øvelsene fremover nå og ØM skal vi
bruke vi til å øve til Lier Ten Sings
hovedkonsert.
Lier Ten Sings hovedkonsert skal i år
være 18. april på Union scene i
Drammen. Det blir kor, drama,
danseinnslag og band på scenen, og vi
ønsker selvsagt alle velkomne. 
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Lier Bilgjennvinning as

Etablert 1970

Bildeler, bilgummi, vrakpant

Tlf. 32 84 23 00

Gravstener
Stor utstilling, 

omsliping, navne-

tilføyelser og bolting.

Fire generasjoners erfaring.

3400 Lier 
Tlf. 32 84 00 48 - 32 84 07 95

Blomster til begravelse
Vi leverer alt av sorgbinderi 
og kondolansebuketter.

Se vårt utvalg på 
www.mestergronn.no 
eller ring vårt kundesenter på 
grønt nummer 800 80 111 
for profesjonell veiledning.

Dronninggt. 17, Drammen 
(v/sykehuset)
Egen parkering

32 83 38 20 
- hele døgnet www.busk-beg.no

Alt i elektrisk anlegg, tyverivarsling 
og brannvarsling

YIT  AS
Kjellstad Næringssenter, 3400 Lier

Tlf. 32 84 26 00

Tollbugata 21, Strømsø
Haugesgate 24, Bragernes

Solbergsenteret, Nedre Eiker
Vestsidevegen 5B, Lier

24t: 32 80 75 80

www.jolstad.no 

Det er kun lov å gjøre
trykk fra bladet etter til-
latelse. 

Vi tar imot lopper 
1. mandag i hver måned 

kl. 17.00 - 19.00.
Unntak:

I april blir det mandag 12.
Ikke hvitevarer og TV.

Møbler o. lign. etter avtale
med 

Bjørg N. Hellem
32 84 56 05  
480 73 269

LOPPER
Frogner 

menighetshus.

AKTIVITETER I
FROGNER MEN-
IGHET
Torsdag 8. april
Formiddagstreff kl. 11.00
- kl. 13.00 i Frogner
menighetshus
Vi synger “våren inn”
med Leif Birkeland!

Torsdag 6. mai
Formiddagstreff kl. 11.00
- kl. 13.00 i Frogner
menighetshus
Inger Anne Kleppaker
“Tiffanyengler - mer enn
glassbiter”

AKTIVITETER I
TRANBY MENIG-
HET

Tirsdag 23. mars
Tranby menighetshus kl.

17.00.  Kirkens
Nødhjelps Fasteaksjon.
Dør til dør aksjon på
Tranby og Lierskogen.

Onsdag 7. april.
Tranby menighetshus kl.
11.00.  Åpent hus.
Underholdning av Toril
+ Kjell.

Søndag 18. april
Union scene kl. 19.00.
Konsert med Lier
Tensing.

Torsdag 22. april
Tranby menighetshus kl.
18.00.  Menighetens
planleggingsmøte.

Frogner
Menig-
hetshus

Velkommen til
Fellesskapskveld!

Tirsdag 6. april kl. 19.30
i salen 2. etasje. 

Besøk:   Grethe Bergersen
Tema:  ”Oppstandelsen”

Kirken i Lier har fått ny
hjemmeside på internett:
www.lier.kirken.no
Her finnes informasjon om det
som skjer i kirkene + mye mer. For
eksempel: Dåp, konfirmasjon,
vigsel og gravferd. Man finner
Den kulturelle skolesekken.
Informasjon om Lier kirkelige
fellesråd, kirker og gravlunder,
ansatte,  menighetshus og
kirkestuer og Lier prosti. 
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Advokat
Liv V. Urdahl MNA

Alminnelig praksis
i Meierigården

LIERBYEN

Tlf.: 32 84 88 10
E-mail: liv@advokat-urdahl.no

kirkesjef Alf Kristian Hol
mobil: 913 83 678 

prost Ellen Martha
Blaasvær 
mobil: 922 84 822

sokneprest Solveig Aass
Kristiansen (Frogner)
mobil: 977 35 867

sokneprest Berit Basmo
Kvidaland (Tranby)
mobil: 917 73 490

vikarprest Dagfinn Bugge
(Sylling og Sjåstad)
mobil:  986 24 619

seniorprest Rolf
Sommerseth
mobil: 995 11 520

kateket Joar Morten
Flatland (Tranby)
mobil: 941 34 884

soknediakon Lisbeth
Olsbye (Frogner)
mobil: 957 29 600

Den norske Kirke i Lier 

Juels Petroleumsservice

Juel Fuglerud Transport
Innehaver: Juel Fuglerud 

SkaPbiler - TiPPbiler

Tankbiler - HJullaSTere

3410 Sylling

Telefon: 32 85 60 83  Mob. tlf. 92 800 500

A/S Børresen

Tronstad
3410 Sylling

SKogBRuK

uTMARK - KRAfT

Vakttelefon: 32 89 05 45
Telefonvakt hele døgnet

Treffes i Lier, Røyken, Hurum og Drammen 
Kommer om ønskes til konferanse hos dere

Avd. Røyken

Røyken

Menighetshus

Avd. Hurum

Sætre Blomst

32 79 16 80

Lier, Røyken og Hurum

Begravelsesbyrå

Amtmannssvingen - Lierbyen
Tlf. 03000

Ring din lokale forhandler:

Waal Drammen Olje AS
Jan Hasse Utengen

Fyringsolje, diesel,
parafin eller
smøremidler?

KIRKENS SERVICEKONTOR

Fosskvartalet, Lierbyen
Mandag - fredag kl. 9 - 15
Tlf: 32 22 02 70
Kirkens.service-kontor@lier.kommune.no

FROGNER MENIGHETSHUS
Klokkersvingen 1, Lierbyen
Man, tir, og tor kl. 10 - 14
Tlf: 32 22 07 33

TRANBY MENIGHETSHUS
Kirkesvingen 7, Tranby
Tir-fre kl. 10 – 14
Tlf: 32 24 21 21

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 32 22 02 70

Kontakt kirkens servicekontor ved behov for
kontakt med kirketjenere, organister eller
andre ansatte.

Ved bruk av e – post: fornavn.
mellomnavn.etternavn@lier.kommune.no



Tidligere
biskop
Osberg var
gjest på
Tranbys «Åpent hus» forleden. Da
serverte han denne ”klassikeren”
fra Hedmarken: Vi hadde akkurat
lest juleevangeliet og sunget om
englene som daler ned i skjul. Jeg
sto på prekestolen iført en messe-
skjorte som var særlig vid på erm-
ene. Da kommer det fra en liten
tass nede i kirken: “Bæssmor, åffer
ha denna engel`n briller”. Jeg
kunne se mange humrende menn-
esker nedover i benkene, men
bæssmor ble for-
legen og hvisket:
“Hysj, hysj. De æ
presten!” Tassen
satt et øyeblikk
stille og stirret
vantro opp. Så
fikk tvilen over-
hånd. Han ble
urolig og begynte
å gnure på benken igjen:
“Bæssmor, åffer slår´n itte ut med
vengan”.

På skitur forleden plukka jeg med
meg en oppfølger om da Jesus
mettet 5000. En smågutt fra
Gudbrandsdalen sa da han hørte
om de 5000 som ble mette av noen
få fisk og brød: ”Å, dom åt vel godt
med poteter og, tenker je.”

En snørik vinter, slik vi har hatt det
i år på Østlandet, reiste en gubbe
seg på et vitnemøte og sa: ”Det var
en dag je sto og måka snø, da fant
je Jesus.”

Jeg minner på utsagnet fra
Hallingdalen: ”Når det bærer på
skaran i juli blir det ein sein vår.”

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 20. april
I din postkasse: 3. mai

!

Prestens 
beste...

Min beste kirkeopplevelse

Trond Hennum er pensjonist fra 2001,
styreleder i stiftelsen
Tranby Menighetshus
og loppegeneral for
samme stiftelse som
sammen med
St.Georgspeiderne står
for det årlige loppe-
marked. Han er en av de
to som mottok
Lierpostens ildsjelpris
for litt siden. Trond var
i sin tid speiderleder i
over 20 år, og det er her han kommer
inn med sine beste kirkeopplevelser.
En spesiell opplevelse er et vanskelig
valg, men gudstjenestene på de store
speiderleirene var helt spesielle: 12 –
15 000 speidere kommer troppsvis
marsjerende inn på området. En flagg-
borg med hundrevis av flagg som
danner en stor ring rundt det hele er
ikke lett å glemme. Første leiren Trond
var på som leder var i Åndalsnes.
Siden ble det bl.annet på Flisa, Asker
og Notodden. Speiderleiren på
Notodden var spesiell. 10 000 speidere
ble evakuert på grunn av oversvømm-
else. Dette medførte selvfølgelig mye

ekstraarbeid, og med ansvar for sikker-
het for ungene, kunne det leite på for
lederne. Da det hele var over og speid-

erne var trygt tilbake
i leiren , kunne led-
erne puste ut. Det ble
da gitt et godt tilbud
til lederne om å få
være med til mid-
nattsgudstjeneste i
Heddal gamle stav-
kirke. Det ble en god
stille time i halv-
mørke til felles etter-

tanke og avslapping.
Kroppen fikk ro igjen.

Trond har stor tro på speiderbevegels-
en. Barna starter der som aspiranter i 7
– 8 års alder, går så gradene oppover til
de som 14 – 15 åringer kan gå over til
å bli Roverspeidere. De blir glade i
naturen og mestrer den bedre enn de
som ikke får denne muligheten.
Trond er veldig glad for å se hvordan
speiding fortsatt drives på Tranby. 
.
Så ringer det på døra hos Else og
Trond Hennum. De tre yngste barne-
barna kommer på besøk. Nye aspirant-
er til speiderbevegelsen?

Tekst/Foto: Bjørn Tovsrud

Broom, Broom
av Jan Erik Larssen

Av og til får
jeg som for-
tjent. 

Av Jesus får
jeg heldigvis
alltid mye
mer en for-
tjent!
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Trond sammen med barnebarna.

Tranby menighetshus og St. Georg Gilde 
speiderne arrangerer bokmesse i september
og loppemarked i november. 
Vi tar gjerne i mot bøker, tegneserier CD, LP
og «lopper».
Kan leveres på menighetshuset når som helst.
Møbler kun etter avtale. Ikke TV.
Kontakttelefon: 90 99 29 35.

LOPPER 
Tranby menighetshus


