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Lier Menighetsblad

Å GJØRE EN FORSKJELL.

Pakistan er i sommer rammet av den
største naturkatastrofen i landets hist-
orie med flom og oversvømmelse som
har gjort millioner av mennesker
hjemløse. Vi er igjen blitt minnet om
den store forskjellen mellom den rike
og fattige del av verden; noe vi stadig
blir konfrontert med gjennom media.
I sommer var også Lier i alle norske
medias lys da ventemottaket på
Lierskogen brant ned. I Lierskogen
kirke har det som kjent vært åpen
kafe for beboerne på ventemottaket
hver tirsdag i over to år. De som har
deltatt i dette arbeidet, er blitt person-
lig kjent med mange av beboerne. Selv
om hensikten med kafeen har vært å
skape et fristed, og om mulig få bebo-
erne en liten stund til å tenke på noe
annet enn den vanskelige situasjonen
de er i, har dette arbeidet likevel gitt
de som har stått for det, en eksistensi-
ell opplevelse av hvor vanskelig og
urettferdig livet kan være. De fleste

Søndag 5. september
Tverken sportskapell kl. 12.00
Pilegrimsseminar v/Biskop Laila
Riksaasen Dahl, prost Ellen Martha
Blaasvær og sokneprest Soveig Aass
Kristiansen.
Frogner kirke kl. 19.00
Konfirmantpresentasjon v/Kristiansen
og Bratsberg.
Lierskogen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Sommerseth. Dåp.
Sylling kirke kl. 11.00
Konfirmantpresentasjon v/Stokstad og
Bratsberg.  Dåp

Søndag 12. september
Lier Bygdetun kl. 11:00
Fellesgudstjeneste i Lier v/Berit Basmo
Kvidaland. Kulturminnedagen

Søndag 19. september
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Ellen Martha Blaasvær
Sylling kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved
Ole Johan Stokstad, dåp
Tranby kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Berit Basmo Kvidaland, Dåp.
Misjonsaksjon

Søndag 26. september
Gullaug kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Rolf H. Sommerseth
Sjåstad kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Ole Johan Stokstad, dåp
Tranby kirke kl 18:00
Familiegudstjeneste ved Berit Basmo
Kvidaland.
Søndag 3. oktober
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste

beboerne er unge og har mistet all kon-
takt med familie i hjemlandet. De er
”ureturnerbare”, men har ikke gode nok
grunner til å få asyl. De lever med
antagelig urealistiske håp og drømmer i
en ørkesløs venting på diverse mottak i
måneder og år om kanskje å få bli i det
rike landet Norge.  Mange er fra de fatt-
igste land i verden som Kongo, Burundi
og Eritrea.

Aftenposten har i sommer hatt en
artikkelserie kalt ”De store spørsmål-
ene”. Jan Egeland som både har vært
generalsekretær i Røde Kors og nød-
hjelpskoordinator i FN, tar opp som sitt
store spørsmål det umoralske i at vi i
den rike delen av verden bidrar så lite
som vi gjør for å avhjelpe verdens nød.
”Adjø solidaritet? Hver dag dør 27.000
barn under 5 år. Historien vil dømme
oss knallhardt for å ha latt dette skje”,
sier han.

Å skape en mer rettferdig verden er en
enormt viktig politisk sak. ”Det er
samme hvilket politisk parti vi støtter,

bare vi bråker”, sa en deltager på semi-
naret i Lier i sommer om trivselsøko-
nomi.  FAO under FN har gående en
internettkampanje ”sinne mot sult”.
Men de fattige i verden er ikke bare
yrkespolitkernes ansvar. Alle er for-
pliktet til å hjelpe. Jan Egeland opp-
fordrer til å støtte de store humani-
tære organisasjonene mye mer enn
folk flest gjør. ”Humanitær hjelp er
spektakulær effektiv. Vis meg en
annen virksomhet offentlig eller privat
som oppnår mer krone for krone. De
som lever i det bekvemme Vesten bør
gi 5 % av inntekten. De virkelig rike
må gi mye mer.”, sier han.  Det gamle
bibelske idealet er å gi tiende.
Misjonsorganisasjonene har alltid
også drevet humanitært arbeid. 

Håpløshet gjør oss handlingslammet.
Vi må se etter håpstegn. Det er et
håpstegn at hvert enkelt menneskes
bidrag gjør en forskjell. 

Solveig Aass Kristiansen

Lederartikkel
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ved Solveig Ass Kristiansen
Øverskogen samfunnshus kl 11:00
Gudstjeneste ved Ole Johan Stokstad
Lierskogen kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste v/Rolf H. Sommerseth.
Dåp.

Søndag 10. oktober
Tranby kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Ellen Martha Blaasvær. Dåp.
Fellesgudstjeneste i Lier

Søndag 17. oktober
Sjåstad kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Ole Johan Stokstad.
Høsttakkefest, utdeling 4årsbok
Tranby kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Berit Basmo Kvidaland, Nattverd.
Høsttakkefest. Diakoniens dag



Lier Menighetsblad - nr. 6 2010   3

Med hjertet fylt av vel-
kommen
(tekst Elisabeth Thomte
Edvardsen/foto Svein I Edvardsen)

Det var sånn vi følte det vi som var
til stede da Ole Johan Stokstad ble
innsatt som ny sogneprest i Sjåstad
og Sylling søndag 22. august.

Blå himmel og varmegrader en sen-
sommer verdig! Sylling kirke badet i
sol. Nykalkede vegger skinte om kapp
med feststemte mennesker som ble
kalt til innsettelsesgudstjeneste denne
augustsøndagen.
Og selv om det
hadde vært plass til
flere sognebarn,
fyltes kirkebenkene
likevel opp av alle
oss som har ventet
spent på å få hilse
den nye preste-
familien velkomm-
en.

Innsettelse
Syng for Herren,
hele verden lød det fra forsamlingen
da inngangsprosesjonen toget frem
mot koret. I gudstjenesten leste men-
ighetsrådsleder fra Sjåstad, Anne Lise
Johansen, biskop Laila Riksaasen
Dahl sitt kallsbrev. Menighetene ble
oppfordret til å ta sin nye prest godt i
mot, og be for ham.

Prost Ellen Martha Blaasvær deltok
også i gudstjenesten og ønsket Ole
Johan velkommen.

- Det er en gave å få lov til å lyse vel-
signelse, sa Blaasvær og forsatte med

en oppfordring til oss alle om å holde
fokus på det som bygger opp og det å
tale vel om hverandre.

Søndagens prekentekst var hentet fra
Matt 12, 33-37. Og nypresten på preke-
stolen tok oss med inn i fariseernes og
de skriftlærdes verden – de som hadde
alt det ytre i skjønn orden – ikke så
ulikt Norge 2010? Og presten utfordret
oss nok til å tenke etter hvordan det
står til på innsida hos oss!

- Hva er hjertet ditt fylt opp av? –
undret han – Og hvor stor plass lar vi
Gud få?

Hjertene ble i
hvert fall fulle
av glede denne
søndagstimen
– og riktig
oppløftende
følte nok men-
igheten seg da
Sylling sangkor
under ledelse
av dirigent
Anne-Lise
Solheim tone-

satte og ba lyset skinne. ”Shine your
light” fikk glassmaleriene i vinduene til
å funkle og sjela til å stråle og kanskje
gåsehuden til å stritte. Og da ”you raise
me up to more than I can be” tryllet
frem sitringen på nytt, ble innsettelsen
av Ole Johan en ramme hvor velkomst
og nåde fikk stor plass i hjertene våre.

Kirkekaffe
Så godt som hele forsamlingen trengte
seg sammen i kirkestua. Etter åndelig
føde, må ganen få sitt. Begge menig-
hetsrådene hadde sørget for rålekre
konditorkunster og et ukjent antall

kaffekanner. Og igjen favnet koret oss med
repertoar som kalte på de gode følelsene.
Ingeborg Soot kilte oss i øret med ”Vårsøg”
og talerne og velkomstene florerte. Ulla
Ordfører bedyret bl.a. at Lier er en kom-
mune med omsorg for kirken og overrakte
Lier i ord
og bilder i
bokform.
Søren
Falch
Zapffe,
leder i Lier
Kirkelige
Fellesråd,
forærte en
guidet
busstur med Arne Christoffer Karlsen.
Zapffe mente nemlig at lokalkunnskaper er
et must for å kunne tjene på best mulig
måte.

Laila Stensen var ikke vond å be denne
gangen heller. Hun ønsket gjerne den nye
prestefamilien velkommen til menighetene
i Sjåstad og Sylling. Om hun ville være føre
var vites ikke, men beskjeden var klar:

- Hvis det er noe galt, er vi flere som pleier
å si fra, uttalte den ikke ukjent frittalende
damen fra Meren.

Fra menighetsrådene overrakte Jacob
Gjevre et par bøker med lokalt stoff. En
kasse med Syllingför (les jordbær fra
Myhrene) ble overrakt Ole Johans kone
Kristin og lille Berit Synøve fikk også en
liten oppmerksomhet.

Den nye presten spurte oss altså hva hjert-
ene våre var fylt av. Denne søndagen var
det mange av oss som fylte dem med vel-
kommen!

Navnet minnelund
Tranby kirkegård har også
en navnet minnelund. Til
nå har det kommet opp
bare en navnplate. Er til-
budet lite kjent? For de
som bor et annet sted og
ser dette med gravstell
som et problem er dette
en bedre måte å hedre de døde på. Du slipper å
feste en grav og du slipper å plante og vanne. Det
eneste er at det settes ned bare urner.

Dan Cato Fagernes, Ellen Martha Blaasvær, Ole Johan
Stokstad, Anne Lise Johansen, Ulla Nævestad, Søren
Falch Zapffe

Sylling sangkor

Hjelp. Hvor har vi havna?

Søndag 19. september
kl. 19:00 inviterer
Lierskogen kultur-
kirke til et spennende
lokalhistorisk foredrag
om Lierskogens
utvikling. I foredraget
vil lokalhistorikerne Jon Willy
Jacobsen og Håvard Rype ta tilhørerne
med på en reise gjennom stedets hist-
orie fra den første bosetningen ved
Ulvenvannet rundt år 800 og til den

begynnende utviklingen av et moderne
tettsted og soveby rundt 1960. 

Foredraget vil være rikt
illustrert med lysbilder fra
1900 og fram til i dag.

Foredraget er ikke uten
humoristiske skråblikk.

Etter foredraget vil John Willy selge et
utvalg av sin bokproduksjon.

Billetter kr. 50 selges ved inngangen.
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Døpte

Frogner
Sondre Renskaug, Jonas Aleksander
Schau, Mia Elise Muldbakken, Bea
Johanne Bolstad-Lind, Luna Ea
Svendsen (Rikshospitalet), Haakon
Sauve Furre, Alexandra von Frijtag
Drabbe Kunzel, Ingrid Vilming,
Adrian Kristiansen, Benjamin Halls
Kulberg, Erling Aleksander Olsen
Tveito, Vilde Sygnestveit Ask, Fanny
Elvira Røine (Røyken), Caroline
Wigant Klemetsdal,  Henriette
Skaprmoen Berntsen, Adam Holen
Martinsen, Eirik Paus Sæther, Signe
Dragsund (Hemsedal), Pia Evita
Bjørgum Tolboe, Augusta Bjørnstad
Kvaksrud,

Tranby
Elias Kvamstrø-Petersen (Asker
kirke), Madelen Øverlier Hegna, Leah
Bondal Kjenner, Marion Eilivsen
Opsahl, Tomine Køllersen, Selma
Opsahl Vidal, Ole Kristian Hennum,
Kristian Wibe Litand, Agate Riiser,
Markus Andersen-Holthe, Kira
Ramina Olsen-Stewart (Kirkelandet
kirke), Malene Lien Bruget (Bagn
kirke), Markus Hovinbøle Lauritzen
(Lenvik kirke), Andrea Sørhus
Thorbjørnsen, Oline Rostrup
Thagaard

Sylling
Julie Olsen Bye, Marie Alexandra
Kristiansen, Isak Flåhagen Opsal

Sjåstad
Thea Aurora Ulsaker Sundt,  Markus
Strand Ask, Madeleine Sandvær
Kristensen (Brønnøy kirke) Alma
Myrland Torgersen

Vigde

Frogner
Stine Sommer Nygaard og Adrian
Rossvoll Tranby,
Nina Nystuen og Eskil Klausen,

Fortsettes på side 5

Slektersgang
Etterlengtet kateket inn-
satt i Gullaug kirke søn-
dag 15. august

”Vi er glade og stolte over å ha fått
deg som ny medarbeider Frogner,
Sylling og Sjåstad menigheter”, sa
prost Ellen Marta Blaasvær til kateket
Helge Brattsberg da han ble innsatt til
tjeneste for konfirmantar-
beid og trosopplæring i tre
av menighetene i Lier.

Representanter fra alle men-
ighetene var til stede og den
nye kateketen ble behørig
ønsket velkommen med
gaver og blomster. Det er et
mangeårig arbeid som ligger
bak opprettelsen av den nye
stillingen, og nå er den der takket være
en god vilje til å finne løsninger hos
kommunens politikere og de kirkelige

råd og ikke minst kirkesjefen.
Konfirmanttallet har gått oppover og
det drives et stort frivillig barne- og
ungdomsarbeid som nå kan finne støtte
i en egen pedagogisk medarbeider. 

”Det er den gode kulturen for frivillig
arbeid det er i Lier som han hadde
merket seg”, sa han, som hadde motiv-
ert han til å søke på stillingen. Helge

Brattsberg komm-
er fra jobb med
informasjon i
Søndagskole-for-
bundet og før det
har han vært
kateket i Sande.
Opprinnelig er
han fra Mælum
ved Skien, så han
trives med og har

erfaring med bynære landkommuner. 

Tekst/Foto: Asle Kristiansen

Pilegrimsdag 5. september
Gudstjeneste og seminar på
Sportskapellet Tverken 

Fellesvandring med
avgang fra Landfalltjern
kl.1030. Gudstjeneste på
kapellet kl.12.  
Preken ved biskop Laila
Riksaasen Dahl. 

Matpause, ta med niste. Det serveres
boller og kaffe. Foredrag ved biskopen

med tema:  Vandring på jorden med
himmelen som tak.  

Merk også: 
Pilegrimskveld i Frogner menighetshus
tirsdag 2. nov. kl.19. 
Foredrag ved Trond Berg Eriksen over
temaet Livet som vandring. 

Alle er hjertelig velkommen! 

Ansvarlig for arrangementene:
Pilegrimsgruppa i Frogner menighet. 
mentet.

Konserter i Frogner
kirke

Håvard Svendsrud, 
trekkspill
Det er ekstra morsomt å
få Svendsrud til Frogner,
for sommeren 2010 hold-
er  han på med  plateopptak i kirken.
Han har vunnet en mengde priser i
inn- og utland, siden 2003 har han årlig
spilt inn CD-er og utgitt læreverket
Trekkspillskolen. I dag er han frilans-
musiker, og er den mest etterspurte
musikeren på sitt instrument.
Lør.16.okt. kl.18 
Bill.kr 100/barn gratis

TETRIS
En ny og spennende
saksofon-kvartett
med dyktige musik-
ere. Siv Sønstebø,
Hilde Glesne, Åshild
Henriksen og
Ragnhild Agate
Tornes. Navnet betyr

brikker som passer perfekt sammen,
noe som gruppen streber mot.
Det blir et variert program, fra Bach til
mer moderne toner, med kvartettstykk-
er og solostykker. 

Søn.19.sept. kl.19
bill kr.100/barn gratis
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Bokhøsten er over oss. En av årets
debutanter, Asle Skredderberget,
har kommet med en krimbok om
en norsk etterforsker som også er
katolikk. I den forbindelse uttalte
forfatteren til en avis at han syntes
det er rart at det er så lite aksept for
å være religiøs i Norge.  
”Jeg pleier å si at i Norge er vi
meteorologister”, sier han, ”vi tror
på vitenskapen og værmeldingen.
Den er vår messe.”

Jeg måtte smile for meg selv da jeg
leste det, og tenkte at der traff du
meg hjemme. For jeg er også med
årene, kanskje, blitt opptatt av å
følge med på værmeldingen, i hvert
fall gjerne én gang i løpet av kveld-
en. Ikke minst i sommer, når det
har vært så skiftende vær, har det
vært interessant å se hva morgen-
dagen vil bringe. Det fungerer vel
som et slags kveldsrituale, en
avrunding av dagen og en forbe-
redelse til morgendagen. Slik sett
kan det gjerne sammenlignes med
en kveldsmesse.  

Men – jeg
vet jo at jeg ikke kan ”tro” på vær-
meldingen. Meteorologene spår
som best de kan, noen ganger rett
og noen ganger feil, enda så viten-
skapelig de går til verks. Så hvis jeg
skulle erstatte kveldsbønnen med
værmeldingen, ble det et forholds-
vis usikkert livsgrunnlag å bygge
på, synes jeg. 

Derfor følger jeg gjerne med på
været. Men troen, i form av tillit og
overgivelse, håp og framtid, knytter
jeg til Gud.

”Bare i håp til Gud er min sjel
stille, min frelse kommer fra ham. 
Bare han er mitt fjell og min frelse;
han er min
borg, jeg skal
ikke rokkes.”
Salme 62, 2-
3.

Ellen Martha
Blaasvær

Andakt

En augustkveld med
trøkk (tekst Elisabeth Thomte
Edvardsen/foto Svein I Edvardsen
Magnolia Jazzband
gjorde det igjen – i
Sylling kirke – for
22. gang – tryllet
frem toner som
bergtok fullsatte
kirkebenker.
Klanger som nest-
en rev malingen av
taket og fikk pub-
likum til å ”shake it loose” blandet
seg med softe fløyelsstemninger
som smøg seg under huden. Dette

er gutter som til de grader skinner
hver for seg – og sammen glitrer de! 
I år hadde de invitert med seg vok-
alisten Tracee Lewis Meyn fra Los

Angeles,
nå bosatt i
Norge.
Sammen
med jazz-
bandet
leverte
hun en
konsert

som kan beskrives som ”and I think
to my self, what a wonderful even-
ing in Sylling kirke.

Fortsettelse av Slekters gang

Elisabeth Weatherup og Trond Inge
Weatherup, Gunn Dordi Ribe Pahr og Inge
Stadheim Elvedal, Grethe-Lill
Vilhelmshaugen og Kjetil Andre Lund, Janne
Haarberg Børmarken og Thor Andre
Hansen, Anne Huseby og Per Halvard
Gjerlaug, Ann Beate Turlid og Stian Wang,
Birgitte Karina Hansen og John André
Codling, Stine Kampenhaug Heibye og
Andre Michael Smith, Irene Thorkilsen
Tandberg og Ivar Andreas Tanum, Lene
Marie Storli og Ola Buarøy, Hilde Thoresen
og Stian Rene Lunden, Anette Breivik
Pettersen og Magne Iversen

Tranby
Hilde Lohne  og Vidar Toftøy-Andersen
(kirkelig velsignelse), Ann Kristin Moon
Schjørlien og Alf Erik Finsrud, Tone Dehnes
Engebretsen og Tom André Engebretsen,
Elisabeth Lyngås og Roger Harry Hansen,
Nina Cecilie Rossing og Ståle Ellingsen

Sylling
Vibeke Hammerstad og Morten Krohn,
Kristin Granli og Stein Schønning Dybvik,
Kristin Østvold og Håvard Lyngvi Sand,
Katrine Flaathen Hallingstad og Svend
Asbjørn Sylling

Døde

Frogner
Andre Pettersen, Kjell Otto Karlsen, Erling
Ruud, Sylvette Lie, Ragnar Grøv, Victor
Erichsen, Arne Frodesen, Aud-Elise Fauske,
Grethe Gjøslien, Harry Egil Eilertsen, Gerd
Lillian Olsen, Bjørn Henning Tangen, Evy
Helene Lyhus, Anders Fjeldberg, Martin
Martinsen, Reidun Helene Didriksen, 
Ragnar Heitmann, Per Smebye, Anna
Naiyoma Sankei, Dagfinn Hilmar Olsen

Tranby
Edith Othilie Haugen, Astrid Wam Auvi,
Karl Otto Fischer, Rolf Pedersen, Agnes
Opsahl, Gunvor Andersen, Arne Dyrkorn,
Oline Engum, Ragnhild Sandland, Rolf
Andersen, Ruth Bergliot Rotefoss, 
Borghild Kristine Bøhler

Sylling
Astrid Kristine Nergaard, Randi Fossen,
Ingeborg Juliussen 

Sjåstad
Alfhild Rugland

Viktig melding til foreldre/foresatte
og besteforeldre:  
”SPRELL LEVENDE” i  Frogner
kirkestue.  

Høsten 2010 er det søndagsskole /
barnesamling i Kirkestua ( kapellet )
følgende søndager: 22.august,
24.oktober, 14.november og
5.desember.
Inger Svele Hornstuen og Kari Isene
Bodnar vil være faste medarbeidere.
De vil bruke opplegget  ”Sprell lev-
ende” - ferskt materiell laget for barn

av Norsk Søndagsskoleforbund med
bilder, sanger, hånddokker og leker. 
Barna ( mellom ca 4 – ca 12 år) kan
enten møte rett i Kirkestua kl. 11.15
( med eller uten foreldre ).
Eller hvis foreldre/ foresatte vil være
med på gudstjenesten i Frogner kirke
som begynner kl. 11, kan barna være
på gudstjenesten til dåshandlingen er
over. Da vil en leder gå sammen med
dem ned til Kirkestua.  
Hvis noen vil vite mer, kontakt Inger
tlf. 98 82 49 40 eller Kari 93 26 86 92.
Velkommen !



Aktiviteter i Frogner menighet

Torsdag 9. september
Frogner menighetshus kl. 11.00 – kl.
13.00. Formiddagstreff
Sjømannskirken, besøk av områdeled-
er: Bjørg Irene Karlsen. Ønsker du
skyss kan du ringe diakon Lisbeth
Olsbye tlf. 957 29 600 eller 32 22 07 37

Tirsdag 21. september
Frogner menighetshus kl. 19.30.
Fellesskapskveld v/Marianne Kraft.
Tema: Troens paradokser

Aktiviteter i Tranby menighet

Onsdag 1. september
Tranby m-hus kl. 11.00.
Åpent hus.

Fredag 10. september 
kl. 16 – 20 
Lørdag 11. september 
kl. 11 – 16
Tranby m-hus.  Stor bok-
messe.

Søndag 12. september
Tranby m-hus kl. 18.   Menighetens
årsfest.

Søndag 19.september
Tranby m-hus kl. 17.00.  Misjons-
aksjonen. Dør- til dør aksjon
til inntekt for KFUK’s skoleprosjekt i
Bangladesh. 
Lierskogen kirke kl. 19.00.
”Dette tror jeg på”.

Søndag 26. september
Tranby m-hus kl. 16.00.
Gudstjenesteverksted.
Storfamiliemiddag serveres kl.17.00, og
vi går til familiegudstjeneste i Tranby
kirke  kl. 18.00.
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Lier Bilgjennvinning as

Bildeler, bilgummi, vrakpant

Tlf. 32 84 23 00
www.lierbil.no

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 

Brukt- og antikkmesse
i Frogner menighetshus, Lierbyen
Fredag 1. okt. kl. 13.00 – 19.00
Lørdag 2. okt. kl. 11.00 – 17.00
Entrè: Kr. 30.00 – Under 12 år gratis

Varierte stands, også med frimerker, kort, mynter, musikkin-
strumenter, Kafeteria.

http://frogner.menighetshus.no/

KUNSTUTSTILLING for
hobbykunstnere
Frogner menighetshus fredag 29.
oktober – søndag 31. oktober 2010

Er du en hobbykunstner? Kanskje du
holder på med treskjæring, kniver,
maleri, smykker etc.? Vi ønsker at
hobbykunstnere får vise frem noe av
håndverket sitt – derfor blir det
anledning til å få tildelt gratis ”stand”
på menighetshuset ovennevnte helg.
Dette vil bli en salgsutstilling hvor
10% går til menighetshuset. Ønsker
du mer informasjon, så ring Lisbeth
diakon, 95729600.
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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

sokneprest Ole Johan
Stokstad (Sylling og
Sjåstad)
mobil:  

seniorprest Rolf
Sommerseth
mobil: 995 11 520

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

soknediakon Lisbeth
Olsbye (Frogner)
mobil: 957 29 600

kateket Helge Brattsberg
(Frogner, Sylling og
Sjåstad)
mobil:

Den norske Kirke i Lier 

Buskerud Olje AS
I SAMARBEID MED

Juels Petroleumsservice
Vi leverer petroleum, fyringsoljer, 
autodiesel, farget diesel og bensin 
i Lier, Drammen, N. Eiker, Røyken 
og Hurum.

Benytt Deres lokale varmeleverandør siden 1963!

Service på
brenner og

fyringsanlegg
Konkurranse-
dyktige priser
Topp service

Rask levering

Telefon 32 78 77 99

Juels Petroleumsservice 3410 Sylling
Juel Fuglerud, tlf. 32 85 60 83 · 928 00 500
Kjell Fuglerud. tlf. 957 57 442
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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



I alle år har
jeg lært
konfirmant-
ene å gå på
vannet under leiren på Strandheim.
Lynkurs kan bestilles selv om jeg
ikke lenger er med på leiren. En
nøysom vestlending hadde kostet på
seg en liten båttur på
Genesaretsjøen. Men da han fikk
regningen, kom det spontant ”Nå
skjønner jeg hvorfor Jesus gikk”.

Konfirmanten med Downs ville ikke
skille seg ut. Under konfirmasjons-
gudstjenesten var han helt på linje
med de andre. Men etter forbønnen
oppe ved alteret
kunne han ikke dy
seg, snudde seg
mot menigheten,
hevet armen og
ropte begeistret
”YES”, 

På bispedømmets
begeistringsaml-
ing på Heistadmoen ble det fortalt
om 90åringen som ikke ville at folk
skulle skjønne han hørte dårlig. På
gamlehjemmet hvor han var eneste
hane i kurven brukte han denne
taktikken: Hvert 10ende minutt
lente han seg fram og sa: ”Ja, er det
ikke fælt”. Replikken gikk rett inn.
Hver gang. For øvrig er teleslyng og
høytaleranleggene flotte i kirkene
våre. 

Ved setningen ”Det vi har fokus på
blir forsterket”, siterte foredrags-
holderen Liungen Torbjørn
Jaglands; ”Jeg har aldri sagt det før,
men jeg gjentar det gjerne”

Organisten og pianisten Per Tveit
som nå er helt bundet til rullestolen
har en herlig humor. Etter en biltur
med kamerater kom det: ”Nå kan
dere som skal bære, komme  fram”.

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 21. september
I din postkasse: 4. oktober

!

Prestens 
beste...Broom, Broom

av Jan Erik Larssen

Du kan gå
glipp av
den største
gleden ved
å kjøre sla-
låm mell-
om livets
sorg og
smerte!

© Lier Menighetsblad

Frogner kirkekor
starter opp igjen sine øvinger

tor.26.aug. kl.19 
I dag er vi  20 sangere som øver hver
torsdag på Frogner menighetshus fra

kl. 19.-21.30.
Repertoiret  siste året vært en bland-
ing av bibelske salmer i ulike stilarter,
salmer, nye hørbare sanger fra ulike
verdensdeler og noen kjente svisker.
Høstens høydepunkt er septembertur

til Nordisk kirkesangfest i Vasa,
Finland.

Søndag 19.12. er det julekonsert
sammen med sangsolist og harpist.

Har du lyst til å synge i kor ? Da er du
velkommen!

Ta gjerne kontakt med leder Lise
Fredriksen 

eller dirigent Anne Ma Flaten på 900
90 103 eller anne-

ma.flaten@lier.kommune.no
”Det er helse i hver tone”. 

Tranby kantori 

Tranby kantori er menighetens voks-
enkor, og vi er gjeng sangglade kor-
ister som møtes hver tirs på Tranby
menighetshus. Repertoaret spenner
fra folkesanger, pop,jazz, negros til
klassiske verker, Vi har det trivelig
sammen, og har mål og strekke oss
mot. Høstens program blir en sang-
kafe på Tranby menighetshus i okt,
allehelgensgudtj, sang på julemessa, 2
julekonserter med Hennummusikken
og vi synger jula inn med menighet-
ens forskjellige kor.

Vi håper på flere sangglade folk, møt
opp - og hør på om dette kan være
noe for deg.  Vær velkommen.
Oppstart tir. 24 aug., kl 1945- 2200. 
Kontakt: Thoril på nr: 41554890, el
Berit på nr 95247639.

Kulturminnedagen 2010

Tid: Søndag 12.september
KL. 1100-1600
Sted: Lier Bygdetun
Team: Nytt liv i gamle
minner

Program:
Dette er en familiedag med underhold-
ning for enhver smak!  Mye av pro-
grammet har etter hvert blitt en tradi-
sjon, Hennummusikken kommer, det
blir gudstjeneste og annen sceneunder-
holdning Du kan se og være med på
demonstrasjoner og aktiviteter av ymse
slag - for store og små! 
Det er høst og alle som vil kan plukke
epler fra bygdetunets egen eplehage!
Åpen kafe i Heg gjestgiveri med varme

vafler og rømmegrøt
samt mulighet til å
besøke årets sommerut-
stilling på Lier
Bygdetun.

Arrangører: Lier
Historielag, Lier

Bygdetun, Lier Husflidslag,  Lier
kulturkontor i samarbeid med andre
lag og foreninger
(Foto: Gunn Kjæraas)

Tranby menighets
KIRKEFEST

Søndag 12. september kl. 18.00
Underholdning
God bevertning

Alle er hjertelig velkommen!
Arr. Tranby menighetsråd


