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Lier Menighetsblad

Tenn lys!

Vi er inne i den mørkeste tiden av
året. Det betyr også at det er tid for å
tenne lys. Rundt omkring i de tusen
hjem tennes det mange lys. På kirke-
gårdene tennes det lys. Noen har
kanskje sett at vi i høst har fått et nytt
og flott lystenningssted i Sjåstad
kirkestue. For mange av oss gir det å
tenne lys gode assosiasjoner. Et ord-
tak sier at det er bedre å tenne et lys i
mørke, enn å forbanne mørket.

Det å tenne lys er en symbolhandl-
ing. En symbolhandling som også
kan lære oss noe om praktisk handl-
ing i livet. Mange ganger kan våre
praktiske handlinger være lyspunkt
for dem rundt oss.

Både her i lokalmiljøet vårt, og ute i
verden finnes det mange lystennere.
Lystennere som gjør en innsats for

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

Søndag 12.12 - 3.s. i advent
Gullaug kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved
Ellen Martha Blaasvær. Dåp. Nattverd
hvis det ikke er dåp.
Øvre Hval kl. 16.00 Julevandring fra
Frogner kirke ved Lisbeth Olsbye
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved
Rolf Sommerseth og Reidun Søbstad.
Dåp.
Sjåstad kirke kl. 18.00 Sjåbagos og Sjåts
synger julen inn
Tranby kirke kl. 16.00 og 19.00.
Hennumusikkens julekonserter.

Søndag 19.12 – 4. s. i advent
Heggtoppen kl. 11.00 v/Kristiansen
Frogner kirke kl. 18.00 Konsert Frogner

kirkekor m.fl.
Tranby kirke kl. 18.00 ”Vi synger julen
inn” med menighetens kor.
Sylling kirke kl. 18.00 Lysmesse v/
Stokstad og Søbstad, konfirmantene del-
tar

Julaften – 24. desember
Frogner sykehjem kl. 11.30
v/Kristiansen
Nøstehagen bo- og omsorgssenter kl.
13.00 v/Kristiansen
Frogner kirke kl. 13.00, kl. 14.30 kl.
16.00 Familiegudstjenester  v/Blaasvær
og Flaten. 
kl. 13.00 Knut Hansen, tuba. Mari
Lysenstøen trompet kl. 14.30 og kl. 16.00
Gullaug kirke kl. 15.00
Familiegudstjeneste v/Kristiansen. Bjørg
Ødegaard deltar med fiolin elever
Tranby kirke kl. 14.30 og kl. 16.00
Familiegudstjenester v/Kvidaland og

sine medmennesker.  Vi synger i en av
våre adventssanger: ”Tenn lys for dem
som gråter og dem som trøster dem.”

Noen får masse oppmerksomhet for sin
innsats, og veldig ofte er det fortjent.
Men det finnes så veldig mange flere
som gjør en innsats i det stille, og ikke
får noen offentlig takk og oppmerk-
somhet. Det kan for eksempel være et
besøk hos naboen eller et oppmuntr-
ende ord til noen som trenger det.

Jeg har lyst til å si takk til alle de som
gjør en stor og viktig innsats i det
skjulte. Selv skulle jeg ønske at jeg var
mye flinkere til å tenne lys for dem som
gråter og dem som trøster dem. Det er
veldig lett å bli med på offentlige
hyllester når noen har fått en fortjent
pris, og det er ikke noe galt med det.
Men det er veldig viktig at vi ser og
husker dem som gjør en innsats i det
stille.

Jul handler om å feire ham som kom
som Lys for verden. Vi tenner ofte
masse lys. Og vi sender hilsener til
hverandre i form av gaver og julekort.
Er det noen du kan gi en ekstra opp-
merksomhet i år? Jeg tenker ikke på å
gi dyre gaver, men en liten opp-
muntring for at vedkommende er en
lystenner i det stille. Det kan være et
kort, en telefon eller kanskje et besøk.

Når vi tenner et lys, skinner det også
ofte tilbake. Ofte kan det være van-
skelig å ta imot takk og gode tilbake-
meldinger. Men tar vi imot det lyset
andre tenner for oss, kan det også
være at vi får skinne tilbake. Det kan
bli en god sirkel av slikt.

Tenn lys! Våg å være et lys for hver-
andre!

Ole Johan Stokstad

Lederartikkel
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på: www.menighetsbladet.no

Nowak
Lierskogen kirke kl. 15.00
Familiegudstjeneste v/Sommerseth og
Rønning.
Sylling kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste v/Stokstad og
Søbstad
Sjåstad kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste v/Stokstad og
Søbstad

Juledag - 25. desember
Frogner kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste v/Kristiansen og
Flaten. Bjørg Ødegaard – fiolin.
Nattverd. Dåp.
Tranby kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/Kvidaland og
Nowak. Dåp.
Sylling kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/Stokstad og
Søbstad, Dåp. 

Fortsettes side 3
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Tårnagenthelg!
På NRK Super denne julen vises det
en ny BarneTV-serie om
”Tårnagentene”. Fire barn har en
hemmelig klubb oppe i et kirketårn
og her skjer det spennende ting. Som
en oppfølging av TV-serien arranger-
es det i januar måned 2011
Tårnagenthelger over hele landet der
8-åringene inviteres til sin lokale
kirke. Her skal de oppleve å være
tårnagenter i kirken. Å  utforske
kirken, bibelen, kirketårnet og
kanskje andre hemmelige rom i kirk-
en, er noe av det som vil skje.
Agentene vil i løpet
av tårnagenthelgen
løse oppdrag og
mysterier, de vil få
en egen agentkode
og på søndagen vil
alle som kommer
til kirken får vite

hva agentene har funnet ut. 

Alle tårnagentene bor hjemme denne
helgen, men de vil være sammen både
lørdag og søndag. Agentene møtes i kirk-
en lørdag ettermiddag og holder på til litt
utpå lørdagskvelden. Søndag treffes de til
gudstjeneste og kirkekaffe (kirkebrus!).
Foreldre, søsken og venner inviteres til
gudstjenesten som selvfølgelig er en
Tårnagentgudstjeneste!

I Lier vil 8-åringene i Sylling bli invitert
til Tårnagenthelg 8. og 9. januar 2011. I
Sjåstad og Tranby blir det helgen 29. og
30.januar og i Frogner blir det
Tårnagenthelg 5. og 6. februar. Alle 8-

åringer som er med-
lemmer i kirken vil få
brev i posten med
invitasjon til
Tårnagenthelg. Andre
er også velkommen til
å bli med.

Henrik
Aasland ny
kirketjener i
Frogner

Stillingen som
kirketjener i
Frogner etter
Margrethe
Elvsveen er endret
og utvidet noe.
Lier kirkelige fell-
esråd har nå 4
kirketjenere og en
kirkegårdsarbeid-
er. I stedet for kun
å ha ansvar for hver sine menighets-
kirker, arbeider de mer og mer som et
team som fordeler arbeidsoppgavene
seg i mellom. Det nye er at den nytil-
satte kirketjeneren både skal være
arbeidsleder for kirketjenerteamet og
ivareta de ordinære kirketjeneroppgav-
ene. 

Henrik Aasland eier og driver gården
Haugerud, rett på oversida av Frogner
kirke. I forbindelse med endringer i
gårdsdriften var det behov for arbeid
utenfor gården, så at kirketjenerstill-
ingen ble ledig, passet godt. Henrik er
alt i sving som kirketjener, og de andre
i teamet uttrykker stor tilfredshet med

at nettopp Henrik
Aasland er tilsatt. ”Han
passer til oppgaven og vi
ser fram til å samarbeide
i team med han” sier
arbeidskollegene når vi
treffer dem i en spise-
pause i kirkestua på
Frogner. 

Menighetsbladet ønsker
den nytilsatte kirketjener
og arbeidsleder vel-
kommen i staben og vil
komme tilbake i et sen-
ere nummer med en et
fyldigere intervju. 

Tekst og foto: Asle Kristiansen

Fortsettelse av Søndag er kirkedag:

2. juledag – 26. desember
Sjåstad kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier v/Stokstad og
Søbstad. Ingeborg Soot synger. Dåp
Brattromveien kl. 11.00 Andakt 
Liertun kl. 11.45 Andakt

Nyttårsaften – 31. desember
Tranby kirke kl. 23.15
Fellesgudstjeneste i Lier v/Blaasvær og
Søbstad

Nyttårsdag – 1. januar
Frogner kirke kl. 16.00
Fellesgudstjeneste i Lier v/Blaasvær og
Flaten. Nattverd. Dåp. Sang ved
Ingeborg Soot.

Søndag 2. januar
Gullaug kirke kl. 11.00 v/Kristiansen
og Flaten. Dåp. Juletregang. Kirkekaffe
Tranby m-hus kl. 18.00 Julefest. 

Søndag 9. januar
Frogner kirke kl. 18.00 Gudstjeneste
v/Kvidaland og Søbstad. Nattverd. 
Lierskogen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Blaasvær og Rønning.
Dåp.
Tranby m-hus kl. 16.30.
Barnejuletrefest.
Sylling kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
v/Stokstad og Søbstad, Dåp.

LOPPER
Frogner menighetshus.

Vi tar imot lopper 
kl. 17.00 - 19.00
mandag 10. januar

Ikke hvitevarer og TV.
Møbler o. lign. etter avtale 
med Bjørg N. Hellem

32 84 56 05  
480 73 269
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Døpte
Frogner
Vincent Tsolis Friberg, Linnea
Dammyr, Iver Olsen, Marius
Laache Rudningen, Amelia
Løvli-Nilsen, Olai Ringdal, 
Emilie Holm Hammer, Milla
Lopez, Charlotte Hellumbråten
Jarlev

Tranby
Tiril Marie Martinsen, Iver
Paulsen Heien, Signe Børseth
Karlsen

Sylling
Christoffer Rodian-Thorsrud,
Marie Rodian-Thorsrud

Sjåstad
Dina Sofie Bakken Kjenner,
Oscar Hegge Larssen, Frida
Hegge Larssen, Marcus Larsen
Ask

Vigde
Frogner
Solveig Løvli og Sindre Nilsen

Sjåstad
Carina Larsen og Tor Kristian
Ask

Døde
Frogner
Erwin Eduard Christian
Görlitz, Henning Røtter, Arne
Hermod Syvertsen, Gunvor
Paulsen, Oskar Julius Green

Tranby
John Egenæs, Ingrid Ringnes,
Alf Arvid Evensen, Ingrid
Louise Ege Hære, Terje
Tharaldsen, Einar Sigvald
Jagland

Sylling
Astrid Hansen, Solveig Udnæs

Sjåstad
Anna Mehren, Gunvor
Tollefsen

Slektersgang
Den hellige dugnadsånd
v/Elisabeth Thomte Edvardsen

Sylling menighetsråd og orgelkomiteen
kaller på giverglede og dugnadsånd i
bygda. Det er nødvendig med en stor-
slagen kronerulling for å skaffe midler
til nytt orgel.

Sylling kirke er et vakkert kulturminne –
en staselig bygning, restaurert og verne-
verdig – utenpå og inni. Helt til vi nevner
orgelet – da hyler de hvitkalkede veggene
majestetisk, frenetisk – se i nåde til meg!
Og nettopp det har orgelkomiteen tenkt
til å gjøre. For Sylling trenger orgelbrus –
til hverdag og fest!

Hvorfor nytt orgel?
Allerede i 1996 uttalte Tunsberg kirke-
musikalske råd at orgelet i Sylling kirke
ikke egnet seg til sin hovedoppgave: ”å
lede menighetens sang.” ”I fullt verk gir
det mer skrik enn varme,” heter det i rap-
porten. Kantor Jørn Fevang og domkantor
Arne Rodvelt Olsen anbefalte den gang å
bygge nytt orgel. 

I august 2010 var orgelkonsulent Abram
Bezuijen på befaring for å vurdere orgelet
på nytt. Han konkluderte som ovennevnte
kantorer: ”Jeg er helt enig med rapporten
og har bare en konklusjon, nytt orgel i
Sylling kirke.” Han sier videre at det
nåværende orgelet er et fremmedelement
som ikke passer sammen med kirkens
interiør, og at det bærer preg av å være et
billig instrument. Restaurering er altså en
utelukket mulighet, og et billigere elek-
tronisk orgel er avskrevet som et ikke-
alternativ. Det måtte eventuelt fornyes om
få år og anses å være lite egnet for kirke-
musikk (omskrevet i menighetsbladet tid-
ligere).

Kronerulling
Menighetsrådet er kjent med at både
organister og kantorer sammen med
andre musikere som spiller og synger i
kirken beklager det dårlige instrumentet.
Derfor vedtok de å fremme saken om nytt
orgel til Lier Kirkelige Fellesråd.
Kirkesjefen antyder at kostnadene vil
beløpe seg til 3 – 4 millioner kroner. Og i
det siste vedtaket fra Fellesrådet heter det
at Sylling menighetsråd sammen med
orgelkomiteen bør skaffe til veie ca 15 %.
Det er store summer for en liten bygd.
Men å bygge et kvalitetsorgel nå, som kan
vare i minst 100 år, vil likevel være både
god og forsvarlig økonomi, hevder menig-
hetsrådet.
Så er jo også Sylling kjent for å brette opp
ermene og ta i et tak når det gjelder.
Idrettshall og idrettsbane er glitrende
byggverk tuftet på frivillighet.
Menighetsrådet håper engasjement og
givervilje kan bidra til at vi får nytt orgel i
kirken så snart som mulig og oppfordrer
både bedrifter og privatpersoner til å
kjenne sin besøkelsestid.

Tiltak
Det er flere tiltak som skal settes ut i livet
for å skaffe midler. Både julemesse og
loppemarked skal arrangeres etter hvert.
Men i tillegg satses det på givertjeneste via
giroer i menighetsbladet og kollektbøsse i
kirken. Ellers kan det hende du kan få
kjøpt din egen orgelpipe – stas det! Og
har du noen innspill til hvordan vi kan
håve inn penger, er det bare å ta kontakt.
Vi vil ikke lenger være bekjent av å ha et
så dårlig instrument i kirken at vi
skremmer bort dyktige musikere – og så
er det da stusselig dere å følge datteren
sin, kledd i hvite ”bløtkake-gevanter”,
oppover kirkegulvet til skrikende toner av
Mendelssohn – nei - vi vil ha orgelbrus
som kan klinge like varmt og engasjert
som bygda selv!

Vi vil på denne måten si en varm takk til alle vi har samarbeidet med
gjennom det siste året! Hjertelig takk til både lag, foreninger, kor,
korps og enkeltpersoner som på forskjellige måter har gjort en 

innsats i menighetene våre!

Vi ønsker alle i Lier en velsignet julehelg
og godt nytt år!

Vennlig hilsen
menighetsrådene og de ansatte i Frogner, 
Sjåstad, Sylling og Tranby menigheter
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TANKER VED JULE-
KRYBBEN

Hvert år møter blikket vårt det
samme, i utallige utforminger og
variasjoner: Stall, krybbe, mor med
nyfødt barn, far i bakgrunnen, lysende
stjerne, gjetere, sauer. Ingen barselstue
i verden er fremstilt så mange ganger
og på så mange måter. Intet annet
motiv har fått tilsvarende innpass som
pynt i de tusen hjem.

Vårt øye møter juleevangeliet. Og vårt
øre møter det: ”Det skjedde i de
dager…”

Hva sier julens fortelling oss i våre
dager? Den roper ut:

Det er noen der! Tilværelsen rommer
en åndelig dimensjon; Gud finnes!
Juleevangeliet forteller at vår verden
ikke er en tilfeldighet, og at livet ikke
har oppstått på en slump. Det inne-
bærer at heller ikke vi skyldes en
slump. Vi er en del av en Gud-villet
verden. Det finnes en som har alt i sin
hånd.

Julens fortelling har mer å si:

Det er noen her! Barnet i krybben er
her! Her i vår verden! Han er ikke her
bare som et barn, men som en som

har levd sitt
liv, gjort sin
gjerning, dødd sin død – og -  opp-
stått fra de døde! Barnet i krybben er
Gud som ble menneske! Han er med
oss alle dager. Han som sonet vår
synd vandrer med oss, lider med oss,
gir hjelp til livsmestring og håp over
våre liv. Juleevangeliet er budskapet
om en Gud som elsker oss så høyt at
han ga sin Sønn.

I julen utfordres vi til å tro det! Vi
kalles til å knele ned ved julekrybben
og undrende ta dette inn:

”Nå møtes jord og himmel i barnet,
lagt på strå.”.
(Salmer 1997 nr 2)

Gledelig jul!

Laila Riksaasen Dahl
Biskop i Tunsberg

AndaktFra Hagerup til Vivaldi:
Julekonsert med Lier Kammerkor og
gjester.

Lier Kammerkors tradisjonsrike jule-
konsert arrangeres i år lørdag 18.
desember kl. 18.00, i vakre Sjåstad
kirke i Lier.
Koret byr på musikk som spenner fra
Inger Hagerups adventsvers til deler av
Vivaldis storverk Gloria.  Med seg på
konserten har koret en rekke spenn-
ende musikalske gjester.  Blant annet
flere dyktige ungdommer fra musikk-
linjen ved St. Hallvard videregående
skole, og profesjonelle musikere fra
Drammen og Oslo.
- Årets julekonsert blir noe utenom det
vanlige, sier dirigent Petter Bjaarstad.
Men han lover at konserten blir minst
like vakker og stemningsfull som den
pleier å være.  Han oppfordrer alle til å
ta turen til Sjåstad kirke den siste lør-
dagen før jul.  Ta en pust i bakken og få
ro i sjelen før den siste juleinnspurten. 

Entré kr. 150,-  for voksne. Barn under
16 år gratis. Billetter fåes kjøpt på
Servicetorget i Rådhuset, eller ved inn-
gangen.

LiungGjengen
Frogner kirke tir.14.des. kl.18.30
YO-YO-BAND og Up With Downs

spiller så taket letter! 
Still opp og hør gjengen.

Kollekt ved utgang.
Arr. Frogner menighetsråd 

Julekonsert
Frogner kirke søn.19.12. kl.18

Cecilie Schilling, sopran
Runi Wold Kristiansen, harpe

Frogner kirkekor
kantor Anne Ma Flaten

Bill. Kr.150/b.gratis
Arr. Frogner kirkekor 

Saxofonkonsert
Søn. 6.feb. kl.18 med kvartetten

TETRIS
Sist vart konserten avlyst pga sykdom,

men denne gangen
satser vi på et stort publikum. 

Fire topp musikere :
Siw Sønstebø, Hilde Glesne, Åshild

Henriksen og Ragnhild Tornes.
Bill. Kr.150/b. gratis

Utearealet på Sjåstad
Kirke.

Ingen som har besøkt Sjåstad
Kirke denne ettersommeren/høst-
en kan ha unngått å se forandr-
ingene av utearealet.

Dalen ned mot hovedveien er
ryddet for kratt og sådd til, og det
samme er gjort med skråningen
mot vest hvor det også er drenert.
Nedre del av kirkegården har fått
et belte på
2-3 m som en fin avgrensing mot
dalen. Denne er også  tilsådd.
Det er plantet busker og trær ved
kirkestua og Hoffgaards gravsted.

Nytt tregjerde med portstolper, fint til-
passet kirken i materiale og farge, har
kommet på plass.

Det er også satt opp 4 sorte lyktestolp-
er mellom kirken og kirkestua.
En riktig ansiktsløftning har det blitt
og vi er veldig fornøyd med resultatet.

Jorun Fuglerud



AKTIVITETER I FROGNER
MENIGHET

Torsdag 9. desember
Formiddagstreff kl. 11:00 -
13:00 Frogner menighetshus.
Lucia-program ved skoleklasse.
Ønsker du skyss kan du ringe
diakon Lisbeth Olsbye tlf. 957
29 600 eller 32 22 07 37

Tirsdag 14. desember
Frogner kirke kl. 18.30
LiungGjengen, YO-YO-BAND
og Up With Downs spiller så
taket letter! Still opp og hør
gjengen. Kollekt ved utgang.
Arr. Frogner menighetsråd

Søndag 19. desember
Frogner kirkekor inviterer til

Julekonsert kl. 18.00 i
Frogner kirke
Gjestesolister: Cecilie
Schilling, sopran. 

Runi Wold Kristiansen, harpe.

Tirsdag 28. 
Juletrefest kl. 17.00 i Frogner
menighetshus.
Både barn og voksne er hjerte-
lig velkommen.

AKTIVITETER I TRANBY
MENIGHET

Søndag 2 januar. 
Julefest på Tranby
Menighetshus kl.18. 
Gang rundt juletre.  Foredrag
fra en reise til Kina. 
Bevertning.

Søn. 9. januar 2011, kl. 16:30
Barnas juletrefest, Tranby men-
ighetshus.Kaker og drikke,
leker, gang rundt juletreet og
pose til barna. 

Søndag. 16. jan. kl 19.00
Henrik Syse kommer til
Lierskogen kirke. Tema:
”Veier til det gode liv”. Fri
entre. Kaffe og kaker

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 

KONFIRMANT-
AKSJONEN 2010

HURRA!!! 64000 kron-
er  til skoleprosjekt i
Bangladesh. Ny inn-
samlingsrekord da kon-
firmanter på Tranby og
Lierskogen gjennom-
førte den årlige kon-
firmantaksjon i Tranby
menighet søndag 19.09.
Tranby menighet og
Buskerud krets av
Norges KFUK-KFUM vil uttrykke en varm takk til giv-
ere, konfirmanter og alle andre som bidro til det flotte
resultatet og den gode stemningen. Pengene skal gå til
Savar YWCA, en lokal KFUK enhet i Bangladesh.
Målet deres er å kjøpe tomt og bygge skole slik at 300
nye barn i Savar får mulighet til skolegang. 



Lier Menighetsblad - nr. 9 2010   7

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
arbeid med
adventssøn-
dagens
kongeinntog i Jerusalem, leste jeg
om kong Haralds årlige slottsmid-
dag for biskopene. På vei ut sa
kongen at det var vemodig at det
nå var siste gang biskop Bondevik
var med på denne middagen. Da
svarte biskopen fort med denne
replikken, som kongen satte pris
på: ”Jeg kan godt stikke innom en
gang iblant”.

I Lierskogens dramatiske revy om
livet på
Lierskogen kom
denne; Vet du
hva likheten
mellom dagens
30 åringer og
Jesus er? Jo, de
bor hjemme til de
er 30 år. Og når
de gjør noe, er det et under!

Hørt fra benken bak en 4 åring
som vrikka og vrei på seg. Endelig
kom det: ”er det lov å hoste i kirk-
en?”

Vet ikke om prosten pleier å ta
opp haikere. Men en prost tok en
gang opp en haikende omstreifer.
De kom i snakk. Omstreiferen
ville vite hva den andre drev med.
”Kan du se det på meg?” spurte
prosten. Omstreiferen begynte å
gjette: ”Lærer?” ”Nei, ikke
akkurat.” ”ja, da må du vel være
bonde?” ”Nei, ikke akkurat det
heller selv om jeg bor på gård”
svarte prosten og la til ”Du er ute
og kjører med prosten”. Da lød det
fra passasjeren ”Å, hjelpe sæ! Slepp
mæ a!” .     Fra ”Tid for å le -
igjen”.

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 18. januar
I din postkasse: 31. januar

!

Prestens 
beste...

Lier
Tensing
25 år !

Lørdag 27.
november
feiret Lier
Tensing sitt
25 års jubile-
um på
Tranby. Totalt
var ca 150 til-
stede på noe
eller alt i
løpet av
dagen. De fleste kom til den lange
brunchen fra kl 12-14, deretter en 3
timers øving på 11 sanger m/innlagt
pause m/saft og Mariekjeks( i kjent
stil), pause før konserten m/rester fra
lunchen, og så varte konserten fra 18 til
19.45.  11 sanger m/jubileumskoret
som fylte hele koret i kirka, 1 sang av
Lier TS, i sang v/dagens Minikor og

1+1 dans v/dansegruppa, og 5 allsang-
er.  Jubileums koret ble dirigert av 10 av
de tilsammen 11 dirigentene i Lier
Tensings historie. Turid Werrum var
den sjølskrevne leder av konserten og
flettet sangene fint inn i historien til
Ten Sing.  

Foto: Bjørn Tovsrud

Nytt inventar - Gullaug kirke.  
Vil du være med å fornye Gullaug kirke?
Frogner menighetsråd minner om at
gave til nytt alterbord, knefall, lesepult
og ”lysbåt” til bønnelys kan gis på konto
1503.03.99983. Takk for din gave! Og
takk til Kiwi på  Gullaug for velvilje  ved
vaffelsalget til inntekt for kirken utenfor
butikken ! 

Juleklokker

Juleklokker ringer i
min sjel,
ja jubelklokker med, 
for Jesus kom fra
Himmelen ned
med lys og håp og fred

Han tilbyr oss et evig liv
i Himmelens kjønne land, 
så hvordan tror du det vil bli
en evighet så lang?

La juleklokker ringe inn
din jul ennå en gang
la freden fylle sjel og sinn
til jubelklokkers klang

Gledelig Jul!

Synnøve Solbakken Johansen

JULEKONSERT I TRANBY KIRKE

Søndag 12. desember har Hennummusikken
sin årlige julekonsert både kl. 16 og kl. 19.
Foruten kjente og kjære julemelodier har
korpset også noen klassiske perler på repertoar-
et. Tradisjonen tro synger Tranby kantori en
avdeling. Hans Cato Kristiansen og Signe
Åsgard renser strupen og stiller opp igjen til
stor glede for publikum. Operastudent Petter
Moen er årets ønskereprise. Han kan love både O Helga Natt og Dein ist mein
ganzes Herz. Det er med andre ord mye å glede seg til. 

JULEFEST
Tranby menighet

Tranby Menighetshus søndag 
2 januar kl.18

Øyvind Mørk forteller og viser 
bilder fra sin tur til misjons-

prosjekt i Kina.
Gang rundt juletre.

Bevertning 


