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Lier Menighetsblad

FRIVILLIGHET - TAKK!

Høstens aktiviteter er allerede godt i
gang, og med den alle dere som gjør
en stor og viktig jobb som frivillig i
de mange og ulike lag og foreninger i
Lier. Denne lederen skal være en stor
og hjertelig TAKK til dere som bidrar
til å gjøre Lier til en allsidig og vari-
ert kommune å bo i, med muligheter
til å delta i mange ulike aktiviteter,
enten en er barn, ungdom eller voks-
en.

Alle disse aktivitetene er også viktige
møtepunkt for folk. Uten dere fri-
villige som tar ansvar, gir av dere sjøl
og bruker av tida deres til beste for
mange, hadde vi vært et mye fattigere
samfunn. Ganske sikkert hadde vi
sittet enda mer i vår egen stue, foran
vår egen tv og pc enn vi allerede gjør.

Som lokalkirke her i Lier, enten det
dreier seg om Sjåstad, Sylling,

Søndag 3. oktober
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Solveig Ass Kristiansen. Dåp.
Kirkekaffe
Øverskogen samfunnshus kl 11:00
Gudstjeneste ved Ole Johan Stokstad.
Kirkekaffe
Lierskogen kirke kl. 11:00.
Gudstjeneste v/Rolf Sommerseth og
Waldemar Nowak.

Søndag 10. oktober
Tranby kirke kl 11:00
Fellesgudstjeneste i Lier ved Ellen
Martha Blaasvær og Anne Ma Flaten.
Dåp. 

Søndag 17. oktober
Tranby kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Berit Basmo Kvidaland og Anne
Ma Flaten. Nattverd. Høsttakkefest.

Diakoniens dag
Sjåstad kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Ole Johan Stokstad. Dåp. 

Søndag 24. oktober
Tranby kirke kl 11:00
Familiegudstjeneste ved Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak.
Utdeling av 4-årsbok.  Minitrall.  Dåp. 
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Solveig Ass Kristiansen. Nattverd.
Dåp. Kirkekaffe
Sylling kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved
Ole Johan Stokstad. Dåp. Høsttakkefest.
Utdeling av 4-årsbok

Søndag 31. oktober
Sjåstad kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Ole Johan Stokstad, Dåp,
Høsttakkefest. Utdeling av 4-årsbok,
Sjåbagos deltar.

Gullaug, Frogner, Lierskogen eller
Tranby er vi også helt avhengig av dere
frivillige for å kunne gi alle som tilhør-
er kirka et variert og godt tilbud. Bare
vi kommer til noe så alminnelig og
sentralt i alle menighetenes ukespro-
gram som gudstjenesten, er det en
berikelse å kunne forberede og gjenn-
omføre den sammen med frivillige. Det
gir en helt annen mulighet for varierte
gudstjenester enn med de ansatte som
eneste aktører. 

Det er også dere frivillige som gjør det
mulig for menighetene å gjennomføre
mye av arbeidet for og blant barn og
unge, enten det dreier seg om korvirk-
somhet eller andre tilbud. Andre forbe-
reder og gjennomfører samlinger av
ulike slag for voksne. Program fastsett-
es, informasjon gis, sjåfører, kakebakere
og kaffekokere stiller opp. Det gjør også
folk med musikalske talenter og de som
er flinke til å lage til en hyggelig og god
atmosfære rundt aktivitetene. Andre

har et ekstra våkent blikk for den
som trenger et oppmuntrende klapp
på skulderen og noen hyggelige ord. 
Mange bruker også av fritida til å
sitte i menighetenes ulike råd og
utvalg og utøver lederansvar på den
måten. 
Utallige timer blir også brukt av fri-
villige til å ta vare på de husene som
rommer aktiviteter og tilstelninger
for flere hundre i løpet av ei uke. Ja
uten frivillige hadde heller ikke men-
ighetsbladet kommet ut eller i din
postkasse, osv. osv.

Jeg er imponert over alt det dere fri-
villige kan få til og gjør, og sier det
slik som femåringen ville sagt det:
TUSEN MILLIONER, TRILLIONER
TAKK!

Beste hilsen
Berit Basmo Kvidaland
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Søndag er kirkedag
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på: www.menighetsbladet.no

Lierskogen kirke  kl 11:00
Familiegudstjeneste v/Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak.  Lys
Våken.  5-klassinger deltar.

Søndag 07. november-
Allehelgensdag
Frogner kirke kl 18:00
Minnegudstjeneste ved Ellen Martha
Blaasvær. 
Tranby kirke kl 18:00
Minnegudstjeneste ved Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak.
Tranby Kantori.. 
Sjåstad kirke  kl. 11.00
Minnegudstjeneste ved Ole Johan
Stokstad
Sylling kirke kl 18:00
Minnegudstjeneste ved Ole Johan
Stokstad
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“Vandring på jorden
med himmelen som
tak”. – Med Biskop
Laila på pilegrimstur
til sportskapellet på
Tverken. 

Du trenger ikke dra til Spania eller
Trondheim for å gå på
pilegrimstur. Forskjellen
på en vanlig søndagstur og
en pilegrimsmarsj er om
du har en himmel over,
svarte biskop Laila
Riksaasen Dahl til deltak-
erne på et kåseri om pile-
grimstradisjoner etter
gudstjenesten på sports-
kapellet på Tverken søn-
dag 5. september.

Frogner menighet hadde invitert til
pilegrimsmarsj fra Landfallhytta til
Tverken på høstens første gudstjeneste
på Tverken og hadde fått med seg bis-
kopen til arrangementet.   En godt fylt
kirke deltok i gudstjenesten og mange
ble igjen for å høre på kåseriet ”
Vandring på jorden med himmelen
som takr” og delta i samtalen etterpå. 

En pile-
grimsmarsj
har disse tre
elementene i
seg: Det er
en himmel
over. Med
det menes at
naturen
omkring oss
er Guds
skaperverk
og Gud bryr
seg om vår
vandring
gjennom
livet. Det
andre er at Jesus møter oss på denne vandringen
både i sorger og gleder. Og for det tredje så møter
vi Den hellige ånd gjennom det fellesskapet vandr-
ingen fører oss inn i. 

Musikk av Frederic Chopin 
” ORD OG TONER” KONSERT . Tranby menighets-
hus. Søndag 24.okt. kl. 18.

I år er det 200 år siden den polske komponisten
Frederic Chopin ble født - av mange regnet som
tidenes største komponist for klaver. Pianistene
Sondre Ringsevjen og Håvard Ringsevjen
(begge har vært pianister i Lier TenSing) skal
fremføre et variert repertoar – både fra Chopins
mer kjente og sjeldnere fremførte verker.  
Petter W. Moen og Tranby Kantori skal synge
noen sanger av Chopin.

Petter er sannsynligvis godt husket fra den siste julekonsert med
Hennumusikken og gudstjeneste på juleaften i Tranby kirke ifjor.
Petter studerer nå på operalinjen ved Norges musikkhøyskole med
Torgun Birkeland som lærer.  Han har sunget rollen Remendado i
Bizets «Carmen» på folketeateret under Oslo operafestival og skal
synge Alfred i «Flaggermusen» i regi av statens operahøyskole. 

Alle er hjertelig velkomne!
Kollekt til Tranby menighets Sang-og Musikkutvalg. 

Storebror
Nordstoga
kommer til 
Lierskogen kult-
urkirke søndag
17. oktober.

Aasmund Nordstoga er ute
med ny plate: ”Friaren”. Og
nok en gang triller anmelderne
terningen som igjen lander på
femmere og seksere! 
Etter at han i 2009 ble nomin-
ert til Spelemannsprisen og
opplevde å ligge 12 uker på
VG-lista 
med albumet ”Ein visefugg”,
har han nok en gang samlet en
rekke gamle og populære viser.
Med seg på konserten har han
med seg musikerne Linn
Korssjøen og Åsmund Reistad.

Om konsertene
med gruppa
”Trispann” - som
de tre kaller seg -
sier Aasmund:
”Eg vil  svært
gjerne få pub-
likum til å syngje

med, og ”Friaren” har kanskje
ein enda større allsongfaktor
enn forgjengaren. Truleg sit
fleire av songane, Prøysen og
Jens Gunderssen så vel som
fleire av folkevisene, enno fast
i det norske, kollektive med-
vitet”.
Vi ønsker velkommen til en
morsom og underholdende
aften i Lierskogen kulturkirke
søndag 17 oktober kl. 19:00.
Billetter á 250 kr kan kjøpes på
Statoil-stasjonen på Lierskogen
eller i Servicetorget, Lier råd-
hus. 

Biskop Laila Riksaasen Dahl og ektefellen Arne
Willy Dahl deltok i pilegrimsmarsjen til

Sportskapellet på Tverken søndag 5. september
2010.

Tranby Kantori
innviterer til
sangkafe
torsdag 14.10. kl.19.
Her blir det allsang
og enkel bevertning.

Hjertlig velkommen

Lier sentrum
Moderne, solrik leilighet på ca. 50 m2 +  bod i 
3. etasje i Frogner menighetshus blir ledig. Heis.
Balkong. Fjernåpner. Kr. 5.500,- pr. mnd. +
strøm. Depositum. Ikke røker. Nærmere oppl.:
Anton Wego tlf. 32 84 10 57 / 980 58 276

Loppemarkedet
Frogner menighetshus 
Til alle dere som var med på å gjøre en stor jobb
denne gangen også, slik at vi fikk et godt resultat. 
Vi fikk inn ca. kr. 80.000 brutto, Det er mer enn i
fjor. 
Hjertelig takk!  Hilsen Loppekomiteen.
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Døpte

Frogner
Markus Ekholt Lygrell, Emma
Thoresen, Fabian Bjørn-Haugen, Elias
Gulbrandsen Kortnes, Ada Guddal, 
Laurits Giæver, William Dahlgren-
Hovland, Filip Tanum, Tom Mikolaj
Alfred Andersen, Sofie Engeset

Tranby
Emil Sekkeseter-Johansen, Malene
Lien Bruget (Bagn kirke), Emilie
Tilley Christensen, Heidi Funner
Eknes, Stine Løvåsdal, Magnus
Strandos Gravdal, Peder Opsahl Moe,
Jacob Martinius Lie Birkelund
(Heddal Stavgkyrkje)

Sylling
Matheo Lothe-Lyngås, Sunniva
Gulbrandsen Nuven, Jonas Bagroen
Knutsen, Tallak Syrdahl Nugera,
Cenneth Hogstad Treffen

Sjåstad
Oliver Hårberg Tharaldsen, Liv
Ingvalda Stave Kristoffersen

Vigde
Frogner
Monica Andersen og Otto Petter
Paulsen, Benedikte Bogen Nyborg og
Terje Trygsland Olsen, Anne Cathrine
Lie og William A. McEwan, Therese
Halle og Ole Peder Isene

Tranby
Martine Mathisen og Roberto Jeiny
Guerra Carvajal, Helle Gurandsrud og
Lars Sigurd Edvardsen, Tone Sørensen
og Kristoffer Bergan, Ann Mari Steen
og Hans-Vegard Sørli, Karina Danson
og Halvor Tjomsland, Hilde Merethe
Jacobsen og Joakim Røise, Andrea
Yasna Salas og Lars Cock Jensen

Sjåstad
Anne Mette Vinther og Erik Lindell,
Marit Louise Haugen og Tore Hansen

Sylling
Hanne Settevik og Roy Røine

Slekters gang fortsettes på side 5

Slektersgang
Arbeidsmøte
Tranby menig-
hetshus

Vi besøkt Tranby
Menighetshus en dag i
september for å se til at
årets julemesse på Tranby
er i rute.Damene vi fant
da holder det i gang nest-
en året rundt Oppstart i
januar og salgsmesse i
november. I år er det onsdag 24. og
torsdag 25. Ca 30 stk, deltar og flere
over 90 år er veldig aktive. Da messa
avvikles er alle selgere og salget går
godt også.

Hvor har vi havna?
v/ John W.Jacobsen og Håvard Rype.

Det var i Lierskogen kulturkirke det
foregikk denne søndagskvelden. Et
kåseri om hvorfor Lierskogen ligger
der den er og hvorfor det er som det er
der. De starta med de første gårdene
som er fra ca år 1050, beliggenhet og
hva gardsnavnet kom av. Flere gårder
kom til men det tog noen hundre år. 
Jacobsen og Rype tok kartet frem og
fulgte elver og veier og spesielt veier har
lang historie over Lierskogen. Det har
også gruvedrift og bergverk. I området
har det vært granitt, malm, vismutt,
kalksteinbrudd og pukkverk. Det siste
kjenner vi godt til. Lierskogen har
gjennom tida hatt mange butikker,
kjosker, meieri og bakeri. Dette fikk vi
se i bilder og mange kjente seg godt
igjen her.

Til slutt kom de inn på kulturlivet i
grenda og vi fikk hilse på mange gamle
musikkforeninger igjen. Flere gamle
historier ble fortalt og noen historiske
betraktninger som  eks. i 1947 ble første
jente med i guttekorps på Lierskogen
og hvorfor det ble hetende Kuba  på
noe av området?

VELKOMMEN TIL 
KUNSTUTSTILLING FOR
HOBBYKUNSTNERE

Frogner menighetshus
Lørdag 30. okt. kl. 11.00-17.00
Søndag 31. okt. kl. 12.00-17.00
Salgsutstilling
Egen avdeling for julekrybber
Kafeteria
Arr: Frivillige medarbeidere,
”Husklubben” i Frogner menighet

Bilde fra et arbeidsmøte med noe av det som
laget til årets julemesse. Fra venstre Johanne
Gundersen, Ingeborg Haverstad, Irene Aune,
Randi Lyngås og Ragnhild Kraft. Foto: Bjørn
Tovsrud

John W.Jacobsen viser et bilde der tårnet blir heist
på plass på Lierskogen kirke. 

UTDELING AV FIREÅRSBOKA, 
FROGNER MENIGHET.

Det skjer på en enkel gudstjeneste søndag 17.okt.
kl.17 på Frogner menighetshus. Frogner
Minigospel vil  delta med sang. og etter gudstjen-
esten er det  saft, kaffe  og litt å spise ”Barnas kirke-
bok” er en fin høytlesningsbok med bibelfortelling-
er, andre fortellinger og sanger. Vi inviterer til
utdeling av boka to ganger i året, og nå gjelder det
alle barn som bor i Frogner menighet og som er
døpt juli – des. 2006. Barn som ikke er døpt, kan
også få boka .  Barna får brev med invitasjon, men
det kan likevel være noen på grunn av flytting eller
ved en feil ikke får brev. Ta kontakt med Frogner
menighetskontor 32 22 02 32 hvis dere synes det
drøyer med å få invitasjonen eller møt opp på men-
ighetshuset 17.okt.        
Hilsen undervisningsutvalget, Frogner menighets-
råd.



Håvard Svendsrud, 
trekkspill
Frogner kirke
Lørdag 16.okt. kl.18

Det er ekstra
morsomt å
få besøk av
Svendsrud.
Sist sommer-
en 2010
spilte han
inn en ny cd
med klassisk
musikk her i
kirken.
Musikeren
fra Modum har i mer enn 10 år vært
sterkt etterspurt og brukt musiker i tv
og radio, som solist og i samspill med
orkestre  Han har vunnet en mengde
priser i inn- og utland, vært Nores
kulturambassadør i Venezuela og turn-
ert i USA og Europa. I dag er han
frilansmusiker, og er den mest etter-
spurte musiker på sitt instrument.
Bill.kr.100/b.gratis
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EN GUD SOM SER.

Noen tenker med en gang på overvåk-
ing og kontroll med en slik beskrivelse
av Gud. Mange husker fremdeles den
strenge og oppdragende sangen fra
søndagsskolen to generasjoner tilbake:
”Vær forsiktig lille barn hva du gjør –
for vår Far i himlen ser alt som her på
jorden skjer”.  Nå synger vi heller:
”Her er min hånd, hva vil du jeg skal
gjøre.” Jesus har vist oss at Gud er
kjærlighet og nåde, og det får vi ikke
tak på hvis våre tanker om Gud går i
retning av at han er som et over-
våkningskamera satt opp for å avsløre
mennesker som gjør gale ting.  

I barneoppdragelse og undervisning,
på arbeidsplasser og i dagliglivet i det
hele, er vi blitt gjort oppmerksom på
at det er viktig å se hverandre. Både
barn, ungdom og voksne vokser som
mennesker når de blir sett og bekreft-
et, når gode egenskaper og handlinger
blir lagt merke til, og det gis tilbake-
meldinger når det ligger til rette for
det. Å overse andre og være likegyldig
kan skape utrygghet og ødelegge selv-
tilliten.

I Bibelen er det Hagar som gir Gud
navnet: ”Du er Gud som ser.”
(1.Mos.16,13).  Hun var Saras trell-
kvinne, og i berettiget sinne rømte
hun ut i ødemarken fordi Sara
behandlet henne dårlig. Men der ville
verken hun selv eller barnet hun vent-
et, greie seg lenge. Da åpenbarte en
engel seg for henne, ba henne reise til-

bake til Sara
og profeterte
om barnet hun ventet. Hun opplevde
ved dette sterkt Guds omsorg. Da ga
hun Gud navnet: ”Du er Gud som
ser.”

Jesus viste folk i sin samtid at det
navnet var sakssvarende. Jesus så folk
– disiplene, Sakkeus, kvinnen ved
brønnen, enken i Nain.  Og i Jesu
lignelse om den bortkomne sønnen
står det: Da han enda var langt borte,
fikk faren se ham… Antagelig hadde
faren vært ute og sett etter sønnen sin
hver dag siden han dro hjemmefra.

Vår Gud er en Gud som ser til oss og
våker over oss til beste for oss. Han
har omsorg for oss og vil oss vel.
Kanskje er det med oss som med trell-
kvinnen Hagar, at vi legger best merke
til  Guds omsorg når vi møter mot-
gang og har det vanskelig. Da ber vi til
Gud. Han både hører og ser oss da. Vi
må ikke gi opp, men være tålmodige.
Også vi kan få erfaringen å bli sett av
ham. Vi kan for eksempel oppleve det
ved å bli minnet om et bibelord som
sier noe rett inn i vår situasjon, eller
ved at et medmenneske ser oss og
hjelper oss. Det tunge
blir lettere å bære.
”Selv når du sier at du
ikke ser ham, ser han
din sak. Bare vent på
ham!” Job35,14

Solveig Aass Kristiansen

AndaktFortsettelse av Slekters gang

Døde

Frogner
Per Sigvard Skarstad, Inger Knutsen,
Kristine Skarstad,  Øyvind Bekkeland,
Hilde Alice Skovgaard, Bjørn Nilsen

Tranby
Håkon Finsrud, Alfhild Bergliot Juvik,
Aase Maudal, Thorleif Moen

Sylling
Arne Lier

Sjåstad
Reidun Oline Mørk, Håkon Hansen
Sætra

TAKK
Vi takker hjertelig for all deltakelse og
bidrag til en stor gave ifm. Reidun
Oline Mørks død og begravelse.
Pengegaven deles mellom Sjåstad sani-
tetsforening og barne- og ungdomsar-
beiedet i Sjåstad kirke.
Marit Mørk Enger og Tormod Mørk.

MEDARBEIDERFEST I FROGNER
MENIGHET

Menighetsrådet vil gjerne takke for
hjelpen DU bidrar med ved å invitere
til medarbeiderfest på Frogner menig-
hetshus søndag 24. oktober kl. 18.00.

Det er mange oppgaver som må gjøres
i en menighet. Oppgaver det er utrolig
viktig å få hjelp til. Oppgaver der en
hjelpende hånd er nødvendig.
Oppgaver som blir lettere fordi vi er
mange som deltar. Oppgaver som ville
stått ugjort hvis ikke DU var med.
Oppgavene er mange og varierte: gå
med menighetsbladet, klokker, kirke-
vert, være med i styrer/råd/utvalg,
drive barnekor, konfirmantledere,
smøre mat til formiddagstreff, hjelpe til

ved loppemarked og andre arrange-
menter for menighetshuset, være men-
ighetens representant i eksterne samm-
enhenger, ha barnesamlinger, bake
kaker, lempe utstyr, lede
bibelgruppe/lag/forening, gå med dåps-
hilsner og drive ungdomskafè for å
nevne noe. 
Vi sender heller ikke i år ut invitasjon
til hver enkelt. 

Medarbeiderfesten er for alle dere
medarbeidere som har lyst og anled-
ning, vi håper det blir mange.
Menighetsrådet ønsker å takke for
hjelp i det mangfoldet av oppgaver som
utføres. Program: allsang, underhold-
ning, noe godt å bite i, utdeling av opp-
muntringsprisen m.m.



AKTIVITETER I FROGNER 
MENIGHET

Fredag 1. okt. kl. 13-19
Lørdag 2. okt. kl. 11-17
Frogner menighetshus
BRUKT- OG ANTIKKMESSE
Entrè: Kr. 30.00 – Under 12 år gratis
Varierte stands, også med frimerker, kort,
mynter, musikkinstrumenter
Kafeteria.

Torsdag 14. oktober
Frogner menighetshus kl. 11.00 – kl. 13.00.
Formiddagstreff
Domprost Per Frick Høydal gjester oss.
Ønsker du skyss kan du ringe diakon Lisbeth
Olsbye tlf. 957 29 600 eller 32 22 07 37

Tirsdag 19. oktober
Frogner menighetshus kl. 19.30.
Fellesskapskveld v/Anfin Skaaheim. Tema:
Vitnesbyrd om tro (Hebr. 11 og 12)

AKTIVITETER I TRANBY 
MENIGHET

Onsdag 6. oktober
Tranby m-hus kl. 11.00.  Åpent hus. Besøk
fra Kirkens Bymisjon i Drammen.

Torsdag 14. oktober
Tranby m-hus kl. 19.00.
Sang og kaffe ved Tranby Kantori

Lørdag 23. oktober
Samling på Tranby menighetshus for 4-åring-
er.

Torsdag 28. oktober
Tranby m-hus kl. 18.00.
Planleggingsmøte. 

Gravstener
Stor utstilling, 

omsliping, navne-

tilføyelser og bolting.

Fire generasjoners erfaring.

3400 Lier 
Tlf. 32 84 00 48 - 32 84 07 95
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Bildeler, bilgummi, vrakpant
www.lierbil.no

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 

Pilegrimskveld i Frogner 
menighetshus
Tirsdag 2. november kl.19 – 2130
Foredrag ved professor Trond Berg
Eriksen: ”Livet som vandring”
Informasjon om fellesvandringer,
samtale og enkel bevertning.
Kveldsbønn.

Velkommen!
Arr.: Pilegrimsutvalget/Frogner 
menighetsråd

SORGGRUPPE
- Et sted å samtale om sorg og savn
-
Oppstart ny sorggruppe
Ta kontakt med Lisbeth Olsbye,
diakon, Tlf.:  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
Tirsdag og torsdag kl. 10 - 14
Onsdag 10 - 13
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 nesten to
timer fikk
forsamling-
en del i
Lierskogens historie de siste 1000
år. Avslutningen ble viet
Lierskogen kirke. ”Først begynte
det som bedehus. Så ble det kapell.
Deretter kirke. Så nå blir neste fase
Katedral. Da blir det mye dugnad,
godtfolk”

En hjerneforsker og romforsker
diskuterte. ”Gagarin så ikke noe til
Gud i verdensrommet” sa hjerne-
forskeren: ”Så Gud finnes ikke”.
”Jeg hører hva du tenker” sa rom-
forskeren: ”men
jeg ser ikke noe
til tankene dine
heller”:

En kvinnelig prest
ville gjerne gjøre
noe med matrest-
ene fra menig-
hetsfesten og gikk til noen arbeid-
erbrakker. ”Men jeg vil høre om de
kan litt bibelhistorie. Spør om de
vet hvem Pontius Pilatus er” Og
slik ble det: ”Er det noen som vet
hvem Pontius Pilatus er? Mora
hans er her med lunsjen”

RLE faget lærer om de ulike religi-
oner fra 1 kl av. Forvirringen kan
til tider være stor. En 6 åring kom
en dag hjem og spurte: ”Mamma,
er jeg en musling?” Hun mente
selvfølgelig muslim og mamma
måtte forklare henne at ”nei da, du
er døpt og er kristen”. ”Åja” svarte
hun glad og fornøyd og løp ut igjen
for å leke.

Så var det predikanten som for
utfor med bil, men berga seg. Og
sa: ”Hadde det ikke vært for
Herren, så hadde vi vært i himmel-
en nå”

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 19. oktober
I din postkasse: 1. november

!

Prestens 
beste...Broom, Broom

av Jan Erik Larssen

Jesus ba oss
følge han!
Det er ikke
lett, men av
og til er jeg
på sporet !

© Lier Menighetsblad

OVERNATTING I LIERSKOGEN
KIRKE  30.-31 OKTOBER.

For første gang inviteres det til overnatting i
Lierskogen kirke. Muligheten gis til dere
som går i 5.klasse og bor på Lierskogen..
På forskjellige måter vil vi gjøre oss kjent
med Lierskogen kirke. Det blir ulike aktiv-
ieteter, leker, sang og bespisning. Sammen
skal vi også forberede og gjennomføre guds-
tjenesten som skal være i Lierskogen kirke
31.oktober. Under gudstjenesten vil 5.klass-
ingene også få utdelt ”Den levende boka” –
ei bok med utvalgte bibelfortellinger.
Invitasjon kommer i posten i disse dager
med nærmere opplysninger om frammøte-
tid, hva en trenger å ha med seg osv. Er det
noen foreldre som også kan tenke seg å
være med på kirkeovernattingen, er det
hyggelig. 
Vi håper mange har lyst til å bli nærmere
kjent med lokalkirka si og har lyst og anled-
ning til å være med på dette!
Tilsvarende overnatting for øvrige 5.klass-
inger blir det i Tranby kirke 19.-20.februar
2011. 

UTDELING AV BOK TIL 
4-ÅRINGER I TRANBY KIRKE
SØNDAG 24.OKTOBER.

Søndag 24.oktober inviteres de som er født
i 2006 og som bor i skolekretsene Nordal,
Hallingstad og Hennummarka til familie-
gudstjeneste for å få sin 4-årsbok. Minitrall
skal synge på gudstjenesten.
Det kommer invitasjon i posten.
Erfaringsvis når vi ikke alle som skulle hatt
brev, men hermed er alle aktuelle invitert! 
Lørdagen før, den 23.oktober blir det en
samling i kirka for 4-åringene for å bli litt
kjent med kirkerommet, noen av de
ansatte og hva som skal skje under guds-
tjenesten, bla. synge et par av sangene som
vil bli brukt. Vi kommer også til å lage noe
vi kan vise fram under gudstjenesten, og
det blir en enkel servering.
Var det noen (flere enn de vi vet om) som
hadde invitasjon til å få 4-årsboka i
Lierskogen kirke i vår, men som ikke
hadde anledning til å møte da, er dere
selvsagt hjertelig velkommen til å få boka i
Tranby kirke denne søndagen. 
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Kirke- og kirkegårdsnytt

I løpet av høsten/våren igangsettes og fer-
digstilles følgende prosjekter: 
•  Ny forstøtningsmur ved Frogner kapell
•  Oppretting av forstøtningsmur ved
Frogner kirke
•  Oppretting av steingjerdet nord for
Frogner kirke

•  Nye driftsbinger ved Tranby kirkegård
•  Monteringen av orgelet i Frogner kirke
starter i november og er ferdig i løpet av
februar/mars neste år
•  Lysekronene i Frogner kirke henges opp
igjen i september måned
•  Oppgraderingen av Sjåstad kirkegård
fortsetter i 2011
•  Ny driftsbygning ved Sylling kirkegård i
2011


