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En av høstens debatter har handlet
om hvorvidt det er mulig å snakke
med de døde. Foranledningen var en
uttalelse fra prinsesse Märtha Louise,
som i et intervju skal ha sagt at ”det
er ikke vanskelig å komme i kontakt
med de døde, heller, på samme måte
som med englene”. For meg er det
ikke helt klart hva prinsessen mener,
og på grunn av sin posisjon, gikk
hun heller ikke inn i debatten. Men
det gjorde mange andre, og det mest
spennende er jo for så vidt ikke hva
prinsessen mener, men spørsmålet
som reises: Er det lett, eller i det hele
tatt mulig, å komme i kontakt med
de døde? 

Jeg tror det er mange som snakker til
de døde. Ved graven til en av våre
kjære eller ved bildet av den som er
gått bort, kan vi fortelle om det som
skjer og føre en slags indre samtale
med vedkommende. Å leve med de
døde i minnene våre er en naturlig

Søndag 07.11 - Allehelgensdag
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved
Ellen Martha Blaasvær. Solist Jan Kristian
Hverven.
Sjåstad kirke kl. 11.00
Minnegudstjeneste ved Berit Basmo
Kvidaland og Reidun Søbstad, Sang v/
Paul Chr. Justad. 
Frogner kirke kl 18:00
Minnegudstjeneste ved Ellen Martha
Blaasvær. Minnegudstjeneste. Frogner
kirkekor deltar
Tranby kirke kl 18:00Minnegudstjeneste
v/ Berit Basmo Kvidaland og Nowak.
Sang ved Tranby Kantori.
Sylling kirke kl 18:00Minnegudstjeneste
ved Ole Johan Stokstad og Reidun
Søbstad

Søndag 14.11 - 25.s.e. pinse
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved
Solveig Ass Kristiansen. Dåp. Kirkekaffe.

Barnesamling. 
Barnas Helg 13. november kl. 10.00 - kl.
15.00 og 14. november kl. 16.30
Sjåstad kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved
Ellen Martha Blaasvær og Dag Rønning,
Konfirmantjubileum
Tranby kirke kl 18:00 Kveldsgudstjeneste
v/ Einar Øritsland og Nowak. Nattverd.

Søndag 21.11 - Siste s. i k.året
Gullaug kirke kl 18:00 Gudstjeneste ved
Ellen Martha Blaasvær. Nattverd
Tranby kirke kl 11:00
Familiegudstjeneste ved Kvidaland og
Flaten. Dåp
Sylling kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved
Ole Johan Stokstad og Reidun Søbstad,
Dåp. Konfirmantjubileum
Lierskogen kirke kl. 19:00 ”Dette tror
jeg på”. Pål André Grinderud og Bondi-
gjengen. 

og alminnelig del av sorgen, og noe
som handler om vårt liv på denne siden
av døden. Å prøve aktivt å ta kontakt
med de døde gjennom spiritisme eller
åndemaning eller hva det måtte kalles,
er noe annet. 

I følge kristen tro er ikke de døde til-
gjengelige for oss. Å dø er å bli til intet,
gå tilbake til jorden, gå ut av tiden. ”Av
jord er du kommet, til jord skal du bli.”
Det er hardt og brutalt, men det er også
godt og naturlig. Vi mennesker er for-
gjengelige, vi er endelige, vi hører jord-
en til og vi går tilbake til den når vi dør.
Samtidig lærer vår kristne tro at vi også
i døden på forunderlig vis blir bevart
hos Gud. Bare Gud kan kalle til live det
som er dødt. De døde hviler fram til
oppstandelsens morgen, slik det også
sies: ”Av jorden skal du igjen oppstå.” 

Kjernen i vår kristne tro er forsoning-
en. Vi er kalt til å forsone oss med livet,
og med våre vilkår som mennesker i

verden. Vi er kalt til å forsone oss
med oss selv, med hverandre og med
Gud. Vi rår ikke over liv og død. Vi
rår ikke med de døde. Det kan være
vondt å se i øynene, men det er også
befriende. De døde skal få hvile i
jorda. Vi skal sørge over dem, men vi
skal la dem få hvile i fred. 

Døden er og blir en del av livet vårt.
Den kommer noen ganger seint, og
noen ganger så altfor tidlig. Den
fører sorg og savn med seg. La oss
trøste hverandre ved å være der for
hverandre vi som lever. La oss søke
trøst i gode minner, men også passe
på at vi vender oppmerksomheten
mot dem som lever. Og la oss søke
trøst hos Gud og i Guds kjærlighet,
som er sterkere enn døden. 

Ellen Martha Blaasvær

Lederartikkel
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Søndag 28.11 - 1.s. i advent
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Blaasvær og Kristiansen. Dåp.
Lysvåken
Sjåstad kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Ole Johan Stokstad og Reidun
Søbstad. Lysvåken
Tranby kirke kl 18:00 Lysmesse
v/Kvidaland og Nowak. 
Lierskogen kirke kl. 16.00
Julegrantenning og julevandring
v/Sommerseth og Nowak.

Søndag 05.12 - 2.s. i advent
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Solveig Ass Kristiansen. Nattverd.
Dåp. Barnesamling. Sprell levende
Skattekiste for 2-åringer kl. 16.00

Tranby kirke kl 11:00 Gudstjeneste
v/Blaasvær og Nowak.  Dåp
Lierskogen kirke kl. 18.00.
Julekonsert med Lierskogen
Blæseorkester

Fortsettes neste side



Lier Menighetsblad - nr. 8 2010   3

Frogner kirkekor på
Kirkesangfestival i
Finland

Sammen med 900 andre sangere har
Frogner kirkekor deltatt på den
tredje nordiske kirkesangfestivalen i
byen Vasa i Finland. Korsang er stort
i Finland og noen av arrangementene
trakk over to tusen deltakere og til-
hørere. 

Femten av korets medlemm-
er ga seg i vei og møtte kol-
legaer fra de andre nordiske
land. En stor kontingent fra
Færøyene med over 70 del-
takere satte preg på samling-
en med kjempeviser og
ringdans. Men de største
kontingentene kom fra
Sverige og vertsnasjonen
Finland. En god gruppe fra
Estland var også med og

viser at de baltiske landene føler slekt-
skap med sine nordiske naboer. 

Det var det Finlands-svenske korfor-
bundet som var vertskap og i Vasa by
er omtrent 30 % svensktalende. Det
gjorde kommunikasjonen enklere. Alle
deltakerne hadde forberedt et felles
program med hjemmefra og pro-
grammet vekslet det mellom konserter,
seminar og samlinger. Med tilbake har
koret mye nytt stoff og impulser som

etter hvert vil bli brukt i eget arbeid videre. 

Det blev mange uforglemmelige stunder, med
salmekvelden i Ylistaro kirke, festkonsert på lør-
dagen og festhøgmesse i Lappfjärds kyrka med sine
tre tusen sitteplasser, som de store høydepunkter,
men også mange, mange minner og møter med
kolleger i verksteder, ved matbord, på bussturer og
utferder, i kveldsprogram, mm. Morsomt var det å
overvære ”psalmeskoi” – lek og humor med salme-
sang for og med skoleelever fra skolene omkring.  

Margrethe Elvsveen,
kirketjener i Frogner
blir pensjonist
Når Margrethe Elvsveen,
kirketjener i Frogner, slutter
etter 11 og et halvt år i tjen-
esten, er det riktig å markere
det. Mange har møtt hennes
rolige og blide vesen både i
sorg og glede og følt seg trygg-
ere fordi hun var der.
Kollegene sier det samme: ”Det
er en egen ro over Margrethe
som får folk til å føle seg vel-
kommen”. 

Vi spør hovedpersonene selv: ”
Hva er det du vil fremheve fra
årene du har vært i Frogner”? 

- Det er møte med alle menn-
eskene, både kolleger og de en
møter gjennom arbeidet. Det
er et tett og godt samarbeid
mellom oss kirketjenere og
kirkegårdsarbeidere. I begynn-
elsen var vi mer hver enkelt for
oss selv, men over tid har det
utviklet seg mer og mer til et
team. Det samme gjelder for
alle de andre ansatte. 

- Det er en
variert jobb.
Ingen dager
er like.
Samtidig har
vi stor frihet
til å styre
arbeidet selv.

Selv om det noen ganger er
travelt, så er det aldri stress-
ende. Jeg har likt både det
kirkelige, å få delta i gudstjen-
ester og begravelser, og det å få
være mye ute med vedlikehold
av kirker og kirkegårder. Jeg
har alltid likt å drive på ute
med fysisk arbeide. 

Når du trives og er frisk og
arbeidsglad, hvorfor slutter du
da? 

- I grunnen synes jeg, jeg har
vært i lønnsarbeid lenge nok.
Jeg var over 30 år i posten og
nå etter snart 12 år i kirka, så
er det på tide å bruke mer tid
på barn og barnebarn. Jeg er så
heldig å ha begge slag omkring
meg her i bygda, så nå skal det

bli godt endelig å sette dem
først. 

Siste arbeidsdag er Alle
Helgenssøndag 20. november.
Da skal det være kirkekaffe
etter gudstjenesten kl 11, hvor
alle kan hilse på. 

- Ja, det passet veldig bra å
slutte på den dagen. Da tar vi
avskjed med alle som er grav-
lagt i løpet av det siste året og
de og deres pårørende har en
spesiell plass i mitt arbeid. Det
føles veldig meningsfullt at den
siste arbeidsdag er den dagen. 

Et ord til slutt? 

- Det har vært en glede å ha et
særlig ansvar for kirkene og
kirkegårdene. Tenk å ha hatt
som jobb å stelle og ta vare på
Liers flotteste hager! Det er det
de er.  

Tekst/Foto: Asle Kristiansen

Korsholm kyrka

Forts.  av Søndag er kirkedag

Øverskogen kirke kl. 11:00
Gudstjeneste ved Ole Johan
Stokstad og Dag Rønning.
Sylling kirke kl. 18.00 Konsert

Onsdag 8.12 
Amfiet i Lierbyen kl. 19.00
Lysmesse v/Kristiansen og
Bratsberg. Konfirmanter deltar

Julevandring i Frogner
menighet

Ønsker du god gammeldags
julestemning? Bli med barn og
voksne på julevandring fra
Frogner kirke og opp til låven
på nabogården Øvre Hval gård.
Vi går med tente fakler fra park-
eringsplassen ved kirken og opp
den gamle kirkeveien fram til
gården. Oppe på høyloftet frem-
føres juleevangeliet av barna og
vi synger julesanger sammen
med Frogner minigospelkor.
Diakoniutvalget i Frogner serv-
erer oss gløgg og pepperkaker.
Kom til krybben og stallen og
de levende dyra i låven på Øvre
Hval - der er det ekte julestem-
ning! Frammøte søndag 12.
desember kl 16.00 på parker-
ingsplassen ved Frogner kirke
for utdeling av fakler.

Over 1000 mennesker deltok på festkvelden
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Døpte

Frogner
Tom Mikolaj Alfred Andersen,
Mia Sofie Joakimsdatter
Engebretsen, Daniel Fjellsøy,
Filip Tanum, Ingrid Elen Bjørre
Engen (Vestre Spone), Linnea
Dammyr, Vincent Tsolis
Friberg, Iver Olsen, Sander
Hovland Granly, Marius Laache
Rudningen

Tranby
Ariane Livingston Nerland,
Tula Noor Grøterud Eliassen,
Eirik Isak Bækken, 
Vebjørn Dunstan Martin,
Benjamin Røine Jenssen,
Linnea Krossen Owsinski,
Philip Stenseth-Sandal (Asker
kirke)

Sylling
Fredrik Friborg Dønnessen,
Eirik Sætre Ødegård

Vigde

Frogner
Camilla Disley og Jens Håkon
Brandal
Kaja Rynningen og Henrik
Westlie Moen
Stine Wendelbo Kornmo og
Ruben Janssen

Døde

Frogner
Liv Valseth, Elsa Holstad, Svein
Eivind Fagerli, Ella Lovise
Laugerud, Sissel Grethe
Bekkedal, Aud Gunhild Aasen, 
Jukka Sakari Seppälä, Knut
Toft, Celine Muggerud
Johnsen, Olav Stampe, Martin
O Egge, Nils Hals, Gunnar
Selbo, Rigmor Johanne Olstad
Arvid Olsen

Tranby
Aud Røed

Slektersgang
SjåTS er servert
(tekst og foto v/Elisabeth T Edvardsen)

Det gror friskt og frodig i fotefaret til
Sjåbagos. Medlemmer som har vokst ut av
verdens beste barnekor danner i disse
dager Sjåstad Ten-Sing = SjåTS.

- Lederne i Sjåbagos spurte meg for lenge
siden om jeg kunne tenke meg å starte et
ten-sing kor, forklarer styreleder Thea Øien.
– Vi hadde jo ikke noe tilbud i menigheten
etter at vi ble for gamle for Sjåbagos. Så sånn
begynte ideen for to år siden. Thea legger til
at det ikke bare er sang og musikk som skal
være rammen rundt det nye koret og får
støtte av dirigenten Frida Hegge Larssen. –
Vi vil ha et sted å få lov til å være kristne
ungdommer, supplerer hun. – Men vi skal
ikke bare synge kristne sanger altså. De som
melder seg inn skal være med å bestemme
repertoaret så klart. De andre nikker enige
til Frida.

Rundt bordet i Sjåstad kirkestue denne tors-
dagskvelden hersker det styremøtetakter.
Sakene bankes én etter én. Logoen diskuter-
es og bestemmes, fargen på kor-genseren
forkastes og mørk lilla blir enstemmig ved-
tatt. Møtedatoer avklares. – Og her blir det
ikke sånn som i Sjåbagos at vi bare øver på
øvinga. Her må vi øve mellom øvingene
også. Det er dirigenten som maner til inn-
satsvilje. Ingen motsigelser observeres.
Med seg på laget har de kateket Helge
Bratsberg som skal fungere som hovedleder,
til tross for at han har passert de magiske 19
år. Han har meldt inn koret i KFUM/KFUK
og beretter om en oppstatsstøtte på kr
5000,-. I tillegg til Helge ønsket ten-singerne
å få med en voksenkontakt. – Og sånn ble
jeg involvert da, sier Mette R. Gustavsen.
Hun deltar også ivrig i debatten ettersom
sakslisten ruller utover kvelden. – Jeg skal
fungere som en støttespiller, forklarer nok

en som har passet de vel 19.

Styremedlemmene bedyrer at de ønsker seg
tilsig av mange medlemmer. SjåTS ønsker å
favne ungdommer fra og med åttende klasse
og opp til og med 19 år. Så her er det bare å
kjenne besøkelsestiden sin folkens. 

Og før den første øvelsen er påtenkt og de
første strofene innøvd, er SjåTS enige om at
de skal vise seg frem allerede på ”Vi synger
og spiller julen inn” i Sjåstad kirke. Frisk
mot! Og så om ikke det var nok, vedtas det
med akklamasjon å opptre i et bryllup ut på
nyåret. Styremøtet forlater agenda og
disiplin et ørlite sekund – det er en kunst-
nerisk pause som kommer til uttrykk – for
det er å synge de vil. – Nå må vi komme i
gang å øve og slutte med alle disse møtene,
deklamerer Frida. Dirigentens tale er klar.

Saft og frukt og småkjeks og kaker og kaffe,
en bønn, entusiasme og engasjement langt
over gjennomsnittet – det er bare å bøye seg
for ungdommelig pågangsmot - og ute falt
den første snøen – for en berusende SjåTS
en torsdagskveld i oktober.

På bildet f.v foran: voksenkontakt Mette R
Gustavsen, vara/ass. Liv Stenbro Menne, leder Thea
Øien, sekretær Henriette Øien, kasserer Hilde
Lauritsen, dirigent Frida Hegge Larssen, vara Liss
Larsen-Asp. Bak f.v: styremedl. Maria Johansen,
nestleder og PR sjef Andreas Sveaas,
hovedleder/kateket Helge Bratsberg. Vara Ingvild
Hole var ikke tilstede da bildet ble tatt.

”Adventstur” til Sørum
Onsdag 24. november,

Avreise Frogner menighetshus, 
Lierbyen, kl. 12.30

Turen går til Sørum kirke for omvisning,
deretter går turen til Armoen gård, - her
er det en rikholdig utstilling av tre- og
tekstilartikler samt masse julegaver.
Videre går turen til Ålgård gård hvor vi
får servert tradisjonell julemiddag samt
kaffe og kake. Det vil bli lett underhold-
ning og munter musikk av selveste fjøs-
nissen!
For nærmere informasjon og påmelding,
ring 95729600, Lisbeth Olsbye, diakon.

Paal Andre Grinderud 
Lierskogen kulturkirke søndag 21. nov. kl
19.
Velkommen til en ny kveld i serien ”Dette
tror jeg på”.

Paal Andre Grinderud holder foredrag om
sin oppvekst og om livet som har fulgt ham
etterpå.  Tema for hans kveld er - EI
HÅND Å HOLDE I når det går over alle
grenser”. Paal Andre Grinderud er en tyde-
lig stemme i samfunnsdebatten rundt barns
oppvekstvilkår. Han vier mye av sin tid til
veldedig arbeid, spesielt i Blå Kors.

Musikk/sang/allsang ved Bondi-band (bl. a
Gabriellas song). Kaffe og kaker. Fri entre
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Er du god nok?

Da jeg var guttunge spilte vi fotball i
hvert friminutt på skolen. De to beste
fotballspillerne i klassen valgte annen-
hver gang hvem de ville ha på sitt lag, og
til slutt sto det igjen en elev. Han var
dårligst i fotball, og ble aldri god nok til
å bli blant de som først ble valgt ut. Han
kom til slutt med på et av lagene, og ble
plassert i back-rekka, der han sjelden
fikk ballen. Slik var de harde 70-åra…..

Har du noen ganger opplevd følelsen av
å ikke være god nok i ulike sammen-
henger?  Ikke god nok for å komme
med på laget, ikke god nok til å få en
spennende og meningsfull jobb, ikke
god nok og ”vellykket  nok”, slik reklam-
en på TV2 sier vi bør være (men som vi
ikke er). Eller følelsen av å ikke være
gode nok som foreldre, enda vi gjør vårt
beste. Vi er ofte flinke til å sammenligne
oss selv med andre på ulike felt. Da er
det lett å syns at andre er så mye bedre.

Følelsen av å ikke strekke til er det lett å
overføre til vårt forhold til Gud. Er jeg
god nok for Gud, sånn jeg er? Så ramser
vi opp for oss selv alt det ”ukristelige”
med oss som vi mener hindrer oss fra å
kalle oss kristne. Den lista blir ofte lang!

Hva sier så Bibelen om dette? 

I utgangspunktet er ingen av oss gode
nok for Gud, ingen! I møtet med en
hellig Gud som ikke tåler ondskap og

synd, kommer
vi alle til kort. 

Men heldigvis er Gud mer enn bare
hellig! Han er like mye kjærlighet og
barmhjertighet! Og for at du og jeg skal
bli ”gode nok” for Gud, sendte Han
Jesus til jorda.  Når Jesus døde på korset
for deg og meg, åpnet han en ny vei til
Gud for oss. En vei der du ikke trenger å
tenke på om du er god nok, religiøs nok
eller kristelig nok. En vei der du isted-
enfor  utilstrekkelighet kan få tilgivelse,
ny start og oppmuntring til hverdagsliv-
et. Alt dette er gratis, noe vi kan ta imot
helt ufortjent! Bibelen kaller det nåde. 

I trua på Jesus er du og jeg gode nok for
Gud!

I Det Nye Testamentet, i Efeserne kap. 2,
vers 8 og 9, står det: ”For av nåde er
dere frelst, ved tro. Det er ikke deres
eget verk, men Guds gave. Det hviler
ikke på gjerninger, for at ingen skal
kunne rose seg”.

Du er god nok!  Ha en super dag!

Helge Bratsberg
Kateket

Andakt

Min beste
kirkeopp-
levelse.
Mitt forhold til kirk-
en har endret seg i
løpet av årene.
Etterhvert som man
blir ”voksen” ser
man annerledes på
kirken og man må ta
en stilling til hvilke
forhold man skal ha
til den. Det er fem tydelige bautaer i
kirkelivet mitt, Konfirmasjon i Sjåstad
ved Sokneprest Bull – en høytidelig og
streng opplevelse – veldig annerledes en
dagens konfirmasjon. Vielse i Frogner
ved Sokneprest Solbakken, og tre fantast-
iske barnedåper på rekke og rad, i samme
kirke og med samme prest. Dette er pri-
vate kirkeopplevelser, nært og eget. Jeg
ble i en av dåpssamtalene med Solbakken

”praiet” til å stille på valg til menig-
hetsrådet i Frogner. Her var jeg
med i to år før jeg av forskjellige
årsaker valgte å søke om fritak.
Etter dette hadde jeg et ordinært
forhold til kirken, benyttet den i
høytider og andre begivenheter. Nå
er jeg inne i en ny periode i menig-
hetsrådet om enn i en annen kirke!
Sjåstad menighet, med Liers flottest
beliggende kirke (også største), et
fantastisk frivillig arbeid og ikke
minst ”Verdens” beste barnekor,

Sjåbagos gir inspirasjon til å yte en inn-
sats. Mon tro om ikke Sjåstad Menighet
er den menigheten i Lier med størst
engasjement pr. innbygger!?

Mine beste kirkeopplevelser er mange,
jeg ser på meg selv som en allsidig bruker
av kirken. Høytidsgudstjenester med
stemning, stillhet og ro,
Familiegudstjenester med unger, trøkk og

Sjåbagos, Gudstjenester en vanlig søndag
– du kommer nært på de andre som
kommer, og ikke minst konserter. Store
og små artister – høytidelig eller uform-
elt. Kort sagt er kirken for meg en tro-,
tradisjon og kulturbærer. Det er viktig at
vi i fellesskap skal kunne bidra til å opp-
rettholde og styrke den posisjonen.

Odd Treffen

Lierskogen Kulturkjerke.
Konsert med storebror
Nordstoga.

Åsmund Nordstoga samla full kirke med
sin visekonsert. Det passa inn i kirka
også. Han støtte ingen, men han la det

også litt fint ann. Åsmund var ikke alene.
Han hadde med sin kone Ingvild
Nordstoga og sin faste gitarist fra turneer
og innspillinger Åsmund Reistad.
Det ble viser om jenter på godt og vondt.
Så kom de over i Åsmund Olavson Vinje
sine Færaminner. Vinje voks opp på
samme gården Åsmund Nordstoga sen-
ere voks opp på. Vinje skulle til
Trondheim for å skrive om kongekroning
i 1861. Men det ble skriving om langt
andre ting fra turen, blant annet jenter og
på denne turen skrev han også ”Nå ser eg
atter slike fjell og daler”. som Åsmund
Nordstoga fremførte uten hjelp fra sin
gitarist. Imponerende gjort og imponerte
gjorde også Ingvild Nordstoga og
Åsmund Reistad.
1 og ¾ time fin underholdning denne
høstkvelden. 

Vi tar imot lopper 
1. mandag i hver måned 

kl. 17.00 - 19.00.
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
MENIGHET

Torsdag 11. november
11.00 – 13.00 Formiddagstreff
Frogner menighetshus. Besøk av
prost Ellen Martha Blaasvær.
Ønsker du skyss kan du ringe
diakon Lisbeth Olsbye tlf. 957
29 600 eller 32 22 07 37

Tirsdag 16. november
19:30 - 21:30 Sangkveld på
Frogner menighetshus
ved kantor Anne Ma Flaten

Trisdag 30. november
19:30 - 21:30
Fellesskapskveld på Frogner
menighetshus
Tema: Vitnesbyrd om tro (Hebr.
11 og 12) v/Anfin Skaaheim

Torsdag 9. desember
11:00 - 13:00
Formiddagstreff

Frogner menighetshus. Lucia-
program ved skoleklasse.
Ønsker du skyss kan du ringe
diakon Lisbeth Olsbye tlf. 957
29 600 eller 32 22 07 37

AKTIVITETER I TRANBY
MENIGHET

Onsdag 3. november
Tranby menighetshus kl. 11 –
13.
Åpent hus.  Besøk av sykehus-
prest Helge Ruud. ”Livssyn og
helse”.

Lierskogen kirke kl. 20.
Jazzkonsert med koret Vice
Versa, tradjazzbandet Norske
Linie, og vokalensemblet Fru
Blom.
Entré kr. 100,-.

Onsdag 1. desember
Tranby menighetshus kl. 11 –

13.
Åpent hus.  Besøk av ordfører
Ulla Nævestad.  Grøtfest.

Gravstener
Stor utstilling, 

omsliping, navne-

tilføyelser og bolting.

Fire generasjoners erfaring.

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

6 Lier Menighetsblad - nr. 8 2010

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 

LOPPEMARKED
JULEMESSEOG

Velkommen til hyggelig julehandel!

Tranby menighetshus
24. og 25. november
Onsdag 24. november kl. 16 - 20
kl. 1800 Minitrall og Tralbagos
kl. 1930 Tranby kantori

Torsdag 25. november kl. 16 - 20
kl. 1730 Gladsangen

Arr. Tranby menighetshus og St. Georgs gildespeiderne

KAFETERIA 
LOTTERI 

BASAR
ÅRESALG 
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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: 951 11 602 

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 Bratsberg
(Frogner, Sylling og
Sjåstad)
mobil: 993 54 449

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



Under
prekenar-
beidet med
teksten av
den rike mann, plukket jeg opp flg:
De eldre testamenterer pengene til
misjonen – for å sikre seg ekte
tårer i begravelsen.

På Lierskogkonserten med Åas-
mund Nordstoga sang han en
vakker aftenbønn ”Sov mi prins-
esse”, men sa at den virket ikke for
datteren Åsne. Jeg kunne fortelle
han og kona om trebarns mora
som helt oppgitt sa: ”Mine barn
sover ikke om natta. De ligger til
ladning”:

Så til hypokond-
erne i blant oss:
Du skal ikke tro
du er syk selv om
du våkner senge-
liggende om
morgenen. (Fra
bispedømmets begeistringsamling)

I en avis ble et diamantektepar
intervjuet: ”De skulle vært inn-
rammet” sa intervjueren. Den
kjente kirkelederen Ludvik Hope sa
det annerledes. Et ektepar han
kjente fortalte at de hadde vært gift
i 40 år, men uten et vondt ord, en
trette eller et sint utbrudd. Da skal
Hope ha svart: ”Fy, for skam!”

Sånn apropos de nye tobakksavgift-
ene; en eldre mann reiste seg og
vitnet begeistret om sin frelse. ”Jeg
kan fortelle dere” sa han ”at jeg har
vært bundet av en fryktelig last. Jeg
har nemlig brukt snus i hele mitt
liv. Men nå har Herren befridd
meg fra dette. Og det beste av alt er
at han har lagt en ny pris i min
munn. Halleluja!” Fra ”Tid for å le
- igjen”.

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 23. november
I din postkasse: 6. desember

!

Prestens 
beste...

Kaffe og No’te

Levende lys på trappen og en åpen dør
møter meg denne mørke oktoberkveld-
en.
Det er”Kaffe og No’te i kirkestua på
Sjåstad. Møtekvelder spesielt beregnet
på
Voksen ungdom - uten aldersgrense,
blir jeg forsikret om.

Kjøkkengjengen er i full sving med for-
beredelsene. Det er ost, frukt, kjeks,
kaffe og te.
Langbordet er dekket med levende lys.
Etter hvert fylles plassene, og praten
går livlig mens bordets utvalg nytes.
Det er mange tema som er ”oppe”- seri-
øse så vel som trivielle, og med Jan Erik
til stede
sitter kommentarene som et skudd
etterfulgt av den velkjente latteren.

Kari griper ordet, og det er ”samlings-
stund” med dikt og ord til ettertanke.

Hun minner oss på at vi skal bygge lys-
tenningssted i kveld, og gårdskrakken
fra Krødsherrad kjøpt på Godslageret
omdannes til et alter hvor vi legger
steiner og tenner lys.
Stillheten tar oss alle, for det er så enk-
elt og vakkert og så symbolsk. Vi legger
fra oss det som
tynger og tenner lys for veien videre.

Om jeg kan be,
vet jeg ikke
Og ikke om jeg kan
lovsynge
Og om jeg kan tro….
tro?
Men jeg kan tenne
et lys
Det blir min bønn
min tause bønn
- Lars Åke Lundberg

Det er egentlig godt å finne veien hjem
i høstmørket denne kvelden.

Tekst: Jorun Fuglerud, foto:Anita Fossum

LYS VÅKNE  5.klassinger!

Fra lørdag
27.novem-
ber til
søndag
28.novem-
ber arran-
geres det
overnat-
tinger i mange av landets kirker, beregnet
på 11-åringene (5.klassinger).
Arrangementet heter LYS VÅKEN og
arrangeres av Den Norske Kirke og de
lokale menighetene. Under LYS-VÅKEN-
helgen blir det et spennende og engas-
jerende opplegg. I fjor ble dette en stor suk-
sess. I Lier skal Frogner menighet og
Sjåstad menighet arrangere LYS-Våken-
helg 27 og 28.november, mens Tranby
menighet og Sylling menighet arrangerer
LYS VÅKEN-helg i februar.

Alle 5.klassinger i Lier som er medlem av
Den Norske Kirke vil få invitasjon i posten
til å være med på dette spennende arrange-
mentet.

Barnas helg på Froger menig-
hetshus for barn fra ca. 5 år til
ca 12 år. 

Lørdag 13.nov. fra kl. 10-15 er det akt-
ivitetsdag. I år skal vi bake ! . Dessuten
skal vi lære noen sanger , leke, høre
bibelfortelling, ha pølsekiosk, se film
med overraskelse.   

Søndag 14.nov. kl. 16.30: Treff for små
og store. Da vil vi kanskje feire cup-fin-
alen, og i hvert fall presentere det vi
har holdt på med lørdag, og selge kaker
og kaffe/ saft til inntekt for Frogner
menighets misjonsprosjekt i Nepal.
Dessuten vil vår nye kateket Helge
Bratsberg  ha  familieandakt.

Det går an å delta begge dager eller en
av dagene. Pris lørdag kr. 50,-  

Påmelding på tlf. eller sms til 97 73 58
67  -epost:
solveig.kristiansen@lier.kommune.no
eller til Ingjerd Wium Karlsen eller
Nina Oldebråten på øvelsen til Frogner
minigospel.
Påmeldingsfrist tirsdag 9.nov.

VELKOMMEN! 

”Julekurv 2010”
Tre første søndager i advent vil det stå
en julekurv i Tranby og Frogner kirke
samt på menighetshusene. Gavene vil
bli delt ut til noen i Lier kommune som
ikke har det så godt.
Hilsen Diakoniutvalget i Frogner og
Tranby menigheter


