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Lier Menighetsblad

Biskopen og de unge

I skrivende stund har vi nettopp lagt
bak oss bispevisitasen i Frogner og
Tranby. Det har vært innholdsrike
dager sammen med biskop Laila
Riksaasen Dahl. Biskopen utøver sitt
tilsyn med menighetene ved å se oss,
styrke oss ved forkynnelse og rådgiv-
ning og ha møtepunkter i lokalsam-
funnet. I etterkant sitter vi igjen med
mange fine opplevelser, og med en
grundig visitasberetning som gir oss
noen føringer for det videre arbeidet
for kirken i Lier. 

På vegne av biskopen hadde jeg spurt
de tre ungdomsskolene om hun
kunne komme på en spørretime på
hver av skolene. Hun var hjertelig
velkommen, og ungdommene møtte
henne med gjennomtenkte og godt
forberedte spørsmål. Det handlet om
personlige ting i forhold til hennes liv
som kristen og som biskop, og om

Søndag 21. februar
Gullaug kirke kl. 11.00 v/Blaasvær og
Flaten. Nattverd. Dåp.
Sjåstad kirke kl. 11.00 v/Bugge og
Søbstad. Nattverd. Dåp.
Tranby kirke kl. 11.00 /Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak.
Nattverd.

Søndag 28. februar
Tranby kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier v/Solveig Aass
Kristiansen og Anne Ma Flaten. Dåp.
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00
v/Sommerseth og Rojhan Pedersen.

Fredag 5. mars
Frogner menighetshus kl. 19.00

Kvinnenes internasjonale bønnedag
v/Olsbye og Kristiansen.

Søndag 7. mars
Frogner kirke kl. 11.00 v/Blaasvær,
Kristiansen og Flaten. Dåp. Årsmøte
etter gudstjenesten.
Lierskogen kirke kl 11.00
Familiegudstjeneste v/Berit Basmo
Kvidaland, Joar Morten Flatland og
Waldemar Nowak. Utdeling av 4-års-
bok.  Minitrall synger.  Dåp.
Sylling kirke kl. 18.00 Ung Messe
v/Bugge og Søbstad. Nattverd.

Søndag 14. mars
Frogner kirke kl. 11.00 v/Blaasvær og
Flaten. Frogner minigospel deltar.

hva kristen tro er. Spesielt var ung-
dommene interessert i hva biskopen
mente om aktuelle samlivsspørsmål,
om klimautfordringene, om tro og tvil,
om hvordan vi kan vite om Bibelen er
sann og om hun trodde på himmel og
helvete. Og det handlet om hennes
egne erfaringer med Gud, hva hadde
hun sett og opplevd?

Biskopen svarte åpent og ærlig på alt
hun ble spurt om, og jeg ble imponert
over hennes evne til å være direkte og
tydelig i møte med ungdommene.
Samtidig gjorde det inntrykk å merke
hvordan de unge faktisk lyttet og kom
med mange oppfølgingsspørsmål til
henne. I spennet mellom tenåringene
og denne godt voksne damen ble det
bygget en bro av felles undring over liv-
ets store spørsmål. Biskopen er et ånde-
lig menneske, hun snakker gjerne om
livet med Gud, og det var dette de unge
utfordret henne på. 

For noen tiår siden ble det slått fast at
vi levde i en post-moderne tid. Det
innebærer blant annet at verdier og
ulike tankesett lever likeverdig side
om side, og at klimaet for tro og
åndelighet er mer demokratisk og
individuelt, – det er opp til hver og
en hva man vil tro og mene. Friheten
i dette er det mye godt å si om. Men
det kan også medføre en utrygghet,
ikke minst for barn og unge som
savner tydelige meldinger fra menn-
esker som faktisk tror og mener noe
om de store spørsmålene i livet. 

Møtet mellom biskopen og de unge
var en påminnelse for meg om at
også i vår tid spør vi etter den store
fortellingen. Unge mennesker vil ha
frihet til å tro og mene det de vil,
men i de rette sammenhengene lytter
de også gjerne til dem som vil dele en
fortelling om meningen med livet. La
oss sørge for at de ikke mangler tyde-
lige voksne og eldre som vil by på seg
selv og dele sin erfaring! 

Ellen Martha Blaasvær
Prost i Lier

Lederartikkel
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Søndag er kirkedag

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

Nattverd.
Tranby kirke kl. 11.00 v/Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak.
Nattverd. Årsmøte etter gudstjenest-
en.
Lierskogen kirke kl. 19.00
v/Sommerseth. “Dette tror jeg på”. Ja
hjerne det! v/ Terje Sagvolden.

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

”En bispe-
visitas setter
kirken på
dagsorden i
lokalsam-
funnet”, sier
biskop Laila
Riksaasen
Dahl ved
avslutningen
av et omfatt-
ende visitas-

besøk til Tranby og Frogner menig-
heter nå i februar. 
Hun har møtt frivillige og ansatte,
vært på skolebesøk til alle de tre ung-
domsskolene i kommunen, besøkt

institusjoner og hatt møter med kom-
munens ledelse. Hun har hatt gudstjen-
ester i Frogner og Tranby, og hun har
vigslet en ny diakon til tjeneste. At
kirken er synlig til-
stede viser at kirkens
Herre, Gud selv, er til-
stede med lys og håp i
verden, og at vi er for-
sonet med Gud.  
Besøket ble avsluttet i
et fullt besatt Tranby
menighetshus. I sine
til nå førti bispe-
visitaser, hadde hun aldri sett flere til
avsluttende kirkekaffe enn i Tranby. 
At kirken er viktig i lokalsamfunnet har
vi sett klare eksempler på i det siste.
Den triste kirkebrannen i Hønefoss har
vist at kirkehuset er viktig for mange
enkeltpersoner. På Lierskogen har
kampen for å bevare og fornye et kirke-
hus som var truet av nedleggelse,
mobilisert frivillige til en enestående
dugnadsinnsats for kirka si. Dette viser
at mange har et sterkt eierforhold til sin
lokale kirke. Det er noe forunderlig
med dugnadsinnsats. Det utløser
handling hvor folks ulike kompetanse
blir etterspurt. Det er noe eget med
kirketilhørigheten når den kommer inn
både i hjerte og never. 

Stor frivillighet i kirkene i Lier
Bispevisitasen synliggjør det store arbeid som gjør-
es av frivillige i kirkene i Lier. I Frogner er det over
200 personer som er registrert med ulike frivillige

arbeidsoppgaver. De driver
menighetshuset, har eldre-
treff og ungdomskafé, er
aktive i ulike kirke- og
misjonsforeninger, deler ut
menighetsblad, driver kor
og barne- og ungdomsar-
beid. 
I Tranby har de arbeidsmøte
hver 14. dag hvor et 40 tall

samles til produksjon av håndarbeidsvarer som
loddes ut og selges på den store julemessa for men-
ighetshuset. I julemessa alene er over et hundretalls
personer i sving hvert år. Fra julemesse og loppe-
marked skaffes inntekter på kroner 200.000 til
menighetens arbeid. Hele uka igjennom er det akt-
iviteter i gang ved menighetshusene i Lierbyen og
på Tranby. I dugnadsgjengen på Lierskogen kirke
har 85 personer vært innom i høst og vinter. 
Vi ser at terskelen til å delta i ulike arrangementer
er lav via de aktiviteter som finner sted. Det er inn-
sats og trofasthet. På Tranby holder fredagskaféen
åpen hver fredag unntatt Langfredag. Her tilbys
mat, ferske aviser og en prat. Her kan mennesker
treffes, og personer i livskriser bli tatt vare på. 
Oppfordringen går videre til alle om å bli med i det
berikende fellesskapet som dugnadsarbeid er.  
Tekst: Asle Kristiansen, 
Foto: Alf Kristian Hol og Asle Kristiansen

Velkommen til Dagfinn Bugge
Tekst Elisabeth Thomte Edvardsen

Frode er trygt overbrakt til Stokke. To
avslutninger ble markert for ham, en i
Sjåstad og en i Sylling. Og nå ønsker vi
vikarprest Dagfinn Bugge hjertelig vel-
kommen til bygda.
- Som vikarprest kommer jeg til å gå
inn i alle kirkelige handlinger, men vil
ha et spesielt fokus på konfirmantar-
beidet og gudstjenester, sier Bugge i en
mail til menighetsbladet. 
Han antar at det kommer til å bli noen
vigsler og begravelser også. Han for-

klarer at det nødvendigvis må bli
noen prioriteringer i og med at
han innehar en vikarprestestilling
i Mjøndalen i tillegg til Lier.

På vårt spørsmål om hva han for-
venter seg av kollegaene og de
arenaene de har felles, svarer
Dagfinn:
- Jeg ser frem til et fint og inspir-
erende samarbeid, og håper vi
sammen kan løse prestetjenesten i

vårt distrikt.

Vi er nysgjerrige på hvordan Bugge
opplevde sin første gudstjeneste i
Sjåstad søndag den 7. februar, men for-
står at det ikke ble den helt optimale
opplevelsen.
- Jeg fikk omgangssyke rett før guds-
tjenesten. Så det kan vel ikke kalles en
pangstart, sier Bugge. Han registrerte
likevel mange hyggelige mennesker
som han dessverre ikke turte å hilse på.
– Jeg håper å få anledning til det senere,
kvitterer vikarpresten vår og er glad for
at han kom seg gjennom gudstjenesten

på et vis.

Budskapet denne søndagen var Jesus
som livsledsager. – Jeg hadde fokus på
vår livsvandring, forklarer Bugge og
fortsetter: - Noen ganger bestiger vi
prektige fjelltopper der vi kan nyte
utsikten og livet. Men de fleste hverdag-
er leves livet i lavlandet, og da trenger
vi Jesus som følgesvenn.

Tilslutt bekrefter Bugge at han ikke
kommer til å delta i menighetsrådene,
men ønsker å knytte kontakt med med-
lemmer for å kunne ivareta spesielle
situasjoner. Han oppfordrer menighets-
rådene til å støtte opp om de gode
tradisjonene som eksisterer. – Jeg håper
at gudstjenestene kan være et samlings-
punkt og et sted med stor takhøyde,
avslutter presten vi har på lån. 

Menighetsbladet ønsker deg veldig vel-
kommen Dagfinn Bugge.

Foto: Dagfinn Bugge og Thea Øyen deler
ut nattverd. Anita Fossum

Mange deltok på møte for frivillige medarbei-
dere i Frogner og Tranby på Lierskogen kirke

Møte med ungdomsskoleelver på Tranby,
Lierbyen og Stoppen ungdomsskole
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FROGNER

DØPTE:
Maria Paulsen Ask, Sander
Thoresen, Emma Sofie
Langeland, Wilhelm Sæther
Kristiansen, Jenny Gåsemyr,
Mathias Gåsemyr, Anna Helene
Naustdalslid (Oslo), Simen
Bredesen Hørthe, Petter Søfting
Øra, Rasmus Wøien Olsen,
Helene Skar

DØDE:
Thomas Norup, Maien Olivia
Labråten, Boris Radovcic, Ottar
Svendsrud

TRANBY

DØPTE:
Alma Opsahl Godø, Elise
Westhoff, Fredrik Hovinbøle
Hagen, Sofie Blindkilde Larsgaard,
Nicolay Roald-Aas, Magnus
Drøpping  (Vardåsen kirke),
Caspian Elias Mehl Lohne

DØDE:
Terje Emanuel Brurberg, Orvar
Kjendseth, Arne Ferdinand
Eriksen, Edith Danielsen,
Borghild Sture

SYLLING  

DØDE:
Torger Havikhagen, Hans Rabben,
Anna Jørgine Østtun

SJÅSTAD

DØPTE: 
Tobias Aleksander Johannessen
Floen (rettelse)

DØDE:
Karin Lund Avdal

Slektersgang Maria
Johansen er
fra Oddevall.
Hun er 14 ½
år, og dette
året konfirm-
ant i Sjåstad
kirke. Maria
er aktiv leder i
Sjåbagos.

Det er mandag
og Sjåbagos

øvelse, Maria er i full sving med minst 50
barn i Sjåstad kirke. Jeg har gjort avtale
med henne og får noen tilmålte minutter
i sakristiet.

Hva er din beste kirkeopplevelse,
Maria?
Maria nøler, og sier litt beskjedent:
Kanskje er det litt dumt, men jeg synes
avskjedsgudstjenesten for Frode var så
fin. Ikke fordi jeg var glad over å bli
kvitt Frode, men fordi det var så mange
flotte innslag. Frode sin tale var morsom
og engasjerende, Sjåbagos hadde fullt
trøkk, 3 barnedåper, fine taler og nydelig
saxofonspill. Jeg liker gudstjenester som
ikke er så høytidelige, men som likevel
gir meg noe meningsfullt. Derfor synes
jeg det er supert når Sjåbagos deltar –
det er jo verdens beste barnekor!

Hva synes du om konfirmanttiden din
så langt?

Den synes jeg har vært veldig bra, men
det blir uvant uten Frode. Jeg gleder
meg til å møte Bugge fordi jeg har hørt
mye positivt om han. Jeg syntes dessuten
det er fint at vi møter konfirmanter fra
Egge.

Konfirmantene får oppgaver i
forbindelse med gudstjenester, som å
ønske folk velkommen, tekstlesing og en
del andre praktiske oppgaver.
Konfirmantene deltar også på Skrik-
aksjonen. Det er bra, for da kan vi hjelpe
mennesker som har det vanskelig.

Selv om det er mye vi skal lære,
er det gøy å være sammen med jevn-
aldrene,– spesielt i pausen. Jeg gleder
meg spesielt til konfirmantturen. Jeg
håper bare den ikke kolliderer med
Sjåbagosturen, for jeg vil være med på
begge deler.

Jeg skulle ønske at de som ikke
velger å konfirmere seg i kirken kunne
tenke seg om flere ganger, for de går
glipp av så mye. Jeg ønsker meg også
flere gudstjenester som er spesielt rettet
mot barn og ungdom. Disse gudstjenest-
ene bør ha et program som fenger ung-
dom, mye sang (gjerne rap) og musikk.

Slik avslutter den positive konfirmant-
en som snart skal på tensing kurs i
Bergen, og gjerne vil være med på å
starte tensingkor i Sjåstad.

Tekst: Jorun Fuglerud
Foto: Anita Fossum

Min beste kirkeopplevelse

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
2010

Fattige i møte med ekstremvær

Tirsdag 23. mars går konfirmanter, unge og
voksne fra menighetene i Lier med bøsse.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter
søkelyset på fattige mennesker i møte med
flom, tørke og ekstremvær. 

En høstnatt i 2007 ble familien Tran i
Vietnam vekket av at vannet bare steg og
steg inne i huset deres. Mamma Tran Thi
Thu Thuy, pappa Tran Viet Dung og deres
fem barn måtte flykte fra hjemmet sitt i hui
og hast. 

Trygg hems
I september 2009 ble Vietnam igjen ram-
met av storflom i kjølevannet av tyfonen

Ketsana. Men denne gangen slapp familien
Tran å flykte fra huset sitt. Denne gangen
stod de rustet til å møte flommen. 

Som én av
mange familier
i nærområdet
har familien
Tran fått støtte
av Kirkens
Nødhjelp til å
bygge nytt og
flomsikkert hus
i mur og
betong. I stuen
er det en hems i
taket. Her kan
familien lagre
matvarer, og
når vannet
stiger på ny, er veien til trygghet kort. 
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Tran Thi Thun Kim (5) viser hvor-
dan familien kan klatre opp på
hemsen når flommen rammer. 
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”Å møte
hver-
andre”

Vi står alle i en større historisk sammen-
heng, Bibelens tekster forteller oss det.
Alle er vi født med samme menneske-
verd og menneskerettigheter. Dette er
grunnpilarer i samfunnet vårt. Og mange
av oss har det godt og ser med forvent-
ning lyst på morgendagen – opplever å få
bruke oss selv i møte med andre og
utvikle våre evner, ja, har tanker om en
god fremtid sammen med våre nære.

Men det er også mange av oss
som ikke våger å tenke på morgendagen,
som i perioder i livet kjenner på ensom-
het og isolasjon. Å bli oppfattet som ann-
erledes enn andre, og ikke oppfylle krit-
eriene for vellykkethet, er tungt. Man får
behov for å bygge mur rundt seg og sitt
liv - som en beskyttelse. 
I søken etter et fellesskap kan vi oppleve
utestengelse, fordi vår livsførsel, tro og
meninger er annerledes.

Som mennesker er vi slik laga at
vi trenger å tro på oss selv, få håp over en
fastlåst livssituasjon og kjenne oss betyd-
ningsfulle og elsket. Vi trenger å tro på
egne muligheter og ressurser. Det er ikke
bare materielle ting vi lengter etter. Det
er relasjoner som kaller på vår lengsel
mer enn noe annet.  Å være i et god fell-
eskap med andre mennesker gir næring
til vår tro og vårt håp. Slik kan håps-
dimensjonen stimuleres og troen styrkes.

Evangeliet gir alle mennesker
aksept. Vi er alle elsket for den vi er, ikke
for hva vi presterer. Jesus var et tydelig
eksempel, ikke snever i sin praksis og sitt
møte med mennesker. Da Jesus sto fram
utfordret han samtidens menneskesyn.
Han var tilgjengelig for alle, og med en
særlig forkjærlighet for de som falt uten-
for. Slik lærte Jesus oss om menneskets
ukrenkelige verdi og verdighet. Han
inkluderte dem som var utenfor inn i
fellesskapet og møtte hvert menneske
som et medmenneske.

”Å, spreng med din kjærlighets varme
de murer vi reiste i frykt,
og hjelp oss å møte hverandre
i kjærlighet, åpent og trygt”

”Salme nr. 711”

Lisbeth Olsbye
Soknediakon

AndaktMekaniske toner i Sylling
Både organisten og menigheten i
Sylling har lenge drømt om nytt
orgel i kirken. Menighetsrådet (MR)
vil ikke drømme mer – nå skal det
handles.

På januarmøtet i MR ble det derfor
vedtatt å arbeide for anskaffelse av
nytt orgel innen 2013. Det er viktig å
ha en tidsramme og en plan, sier leder
i MR Dan Cato Fagernes til menig-
hetsbladet. 

Mekanisk orgel

På møtet redegjorde nestleder i MR
Ingeborg Soot for saksgangen som har
fulgt orgelet i Sylling. Hun bekreftet at
temaet ”orgel” har versert i minst 12
år I denne perioden er det samlet inn
ca 60.000 kroner, men der er langt
igjen til de millionene som et nytt
orgel vil koste.

Soot kan vel sies å være mer enn mid-
dels interessert i musikk, og snakket
varmt og overbevisende om at Sylling
kirke trenger et mekanisk orgel Det er
selvfølgelig langt mer kostbart enn et
elektronisk orgel, sa Ingeborg, men
sett i et profesjonelt lys er hun ikke i
tvil. Skal vi få dyktige kantorer til å
ønske seg til Sylling, er valget enkelt.
Argumentene hennes om lydbilde, og
ikke minst det å trekke til seg gode
fagfolk avgjorde saken. MR vedtok
enstemmig å arbeide for anskaffelse
av et mekanisk orgel innen 2013. 

Investeringsplan

I investeringsbudsjettet til LKF (2010
-2013) står nytt orgel i Sylling oppført
med en million kroner i 2012 og det
samme i 2013. Det forventes imidler-
tid at menigheten selv skaffer til veie
en del av midlene. Til menighetsblad-
et antyder kirkesjef Alf Kr. Hol at nytt
orgel i Sylling vil beløpe seg til et sted
mellom 3,7 og 4,2 millioner kroner. 

Slik jeg ser det, må saken nå fremmes
i LKF. Hvis det blir et positivt vedtak
der, må orgelkomitéen og en orgel-
konsulent legge planer for hva slags
orgel man ønsker seg, avslutter Hol.

Dugnad og felleskap

Orgelkomiteen i Sylling har gjennom
forrige MR periode bidratt til inn-
samling av ”orgelkroner”. Men et mål
om nytt orgel innen 2013 vil kreve et
løft fra bygda. På møtet i MR ble det
derfor lansert tanker om sponsor-
midler og en dugnadsinnsats fra sam-
bygdingene. Dan Cato Fagernes håper
dette kan skape et engasjement blant
Syllings befolkning. Kirken er mye
brukt, spesielt i forbindelse med dåp,
konfirmasjon, bryllup og gravferd. I
slike anledninger setter man pris på
kirkemusikk av høy kvalitet. Han
avrunder med å si at minnerike
stunder med stemningsfull musikk i
kirken bør være en stor motivasjons-
faktor for bygda til å bidra til nytt
orgel.

Tekst: Elisabeth Thomte Edvardsen

  

    

      
      
    
      

    

       
       

       
       
        

  

 
      

      

     
       
       

  
 

 
 
  

 
  

  
 

  
  

    
  

 
 

 
        

yppigere og mer flom?
e fleste forskere er i dag enige om at økn-

ng av kraftig nedbør er tegn på global
ppvarming forårsaket av menneskelige
imagassutslipp. Om det er men-
eskeskapt eller ikke, - virkeligheten er at
et har vært hyppige og kraftige flommer

mange steder, og det er de fattigste som
ammes hardest. Familien Tran må trolig

forberede seg på flere og hyppigere flom-
mer i fremtiden.

Ta godt imot bøssebærerne fra Lier når de
banker på din dør! Du kan også støtte
aksjonen gjennom givertelefon: 820 44 088
(200 kroner) eller via kontonummer 1594
22 87493.

Vi sees 23. mars!
Naturkatastrofer rammer alltid fattige hardest.
Vår innsats 23.mars kan redde liv neste gang 
katastrofen rammer.

Støtt aksjonen!
Givertelefon 820 43 033 (100kr)
Kontonummer 1594.22.87493

(noen lokale variasjoner)
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Lier Bilgjennvinning as

Etablert 1970

Bildeler, bilgummi, vrakpant

Tlf. 32 84 23 00

Gravstener
Stor utstilling, 

omsliping, navne-

tilføyelser og bolting.

Fire generasjoners erfaring.

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

Blomster til begravelse
Vi leverer alt av sorgbinderi 
og kondolansebuketter.

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

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

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

Alt i elektrisk anlegg, tyverivarsling 
og brannvarsling

YIT  AS
Kjellstad Næringssenter, 3400 Lier

Tlf. 32 84 26 00

Tollbugata 21, Strømsø
Haugesgate 24, Bragernes

Solbergsenteret, Nedre Eiker
Vestsidevegen 5B, Lier

24t: 32 80 75 80

www.jolstad.no 

AKTIVITETER I FROGN-
ER MENIGHET

Tirsdag 2. mars
Sangkveld kl. 19.30 i
Frogner menighetshus 

Torsdag 11. mars
Formiddagstreff kl. 11.00 -
kl. 13.00 i Frogner menig-
hetshus
Berit Basmo Kvidaland,
prest Tranby, gjester oss!

AKTIVITETER I TRANBY
MENIGHET
Onsdag 3 mars.
Tranby menighetshus kl.
11.00.  Åpent hus.
Besøk av tidligere biskop i
Tunsberg bispedømme,
Sigurd Osberg.

Lørdag 6. mars
Lierskogen kirke.  ”Bli-
kjent- med-kirka-dag” for 4-
åringer.

Lørdag 20. mars
Tranby menighetshus
Fasteaksjonsdag for 2. klass-
inger.

Tirsdag 23. mars
Tranby menighetshus kl.
17.00.  Kirkens Nødhjelps
Fasteaksjon.
Dør til dør aksjon på Tranby
og Lierskogen.

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

TRANBY MENIGHETS
ÅRSMØTE

Tranby menighetshus, søn-
dag 14. mars 2010  kl. 12.00.

Menighetsrådets årsberet-
ning.

Regnskap for 2009.
Videre planer.

Enkel bevertning.

Tranby menighetsråd

ÅRSFEST i
Tranby Menighet

Tranby menighetshus, søn
21. mars kl. 18.00.

Underholdning, allsang og
god bevertning.

VELKOMMEN

Vi tar imot lopper 
1. mandag i hver måned 

kl. 17.00 - 19.00.
Unntak:

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

Møbler o. lign. etter avtale
med 

Bjørg N. Hellem
32 84 56 05  
480 73 269

LOPPER
Frogner 

menighetshus.

Frogner menig-
hetshus Lierbyen

Sangkveld !
Tirsdag 2. mars kl. 19.30

i salen 2. etasje
- Kom og syng -
Alle er velkomne 
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Advokat
Liv V. Urdahl MNA

Alminnelig praksis
i Meierigården

LIERBYEN

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

kirkesjef Alf Kristian Hol
mobil: 913 83 678 

prost Ellen Martha
Blaasvær 
mobil: 922 84 822

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

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

vikarprest Dagfinn Bugge
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 

seniorprest Rolf
Sommerseth
mobil: 995 11 520

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

soknediakon Lisbeth
Olsbye (Frogner)
mobil: 957 29 600

Den norske Kirke i Lier 

Juels Petroleumsservice

Juel Fuglerud Transport
Innehaver: Juel Fuglerud 

SkaPbiler - TiPPbiler

Tankbiler - HJullaSTere

3410 Sylling

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

A/S Børresen

Tronstad
3410 Sylling

SKogBRuK

uTMARK - KRAfT

Vakttelefon: 32 89 05 45
Telefonvakt hele døgnet

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

Avd. Røyken

Røyken

Menighetshus

Avd. Hurum

Sætre Blomst

32 79 16 80

Lier, Røyken og Hurum

Begravelsesbyrå

Amtmannssvingen - Lierbyen
Tlf. 03000

Ring din lokale forhandler:

Waal Drammen Olje AS
Jan Hasse Utengen

Fyringsolje, diesel,
parafin eller
smøremidler?

KIRKENS SERVICEKONTOR

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

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

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

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 32 22 02 70

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

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



Bispe-
visitasen
var ordent-
lig fin. Den
sto ikke noe tilbake for de tre
andre visitaser jeg har vært med på
før. Her var smil og alvor. Siden
dette var min siste visitas, så la
meg sammenligne den med histor-
ien om brudgommen som i sitt 75.
år sto og gråt for alteret. Han
hadde vært gift noen ganger før, og
ble spurt om hvorfor han gråt: ”Jo
eg tenkjer på at detta nok er siste
gongen eg giftar meg!”

Etter bispevisitas-
gudstjenesten var
det dekket lang-
bord på Tranby
menighetshus. En
person sa: ”Jeg
fatter nesten ikke
at de kunne serv-
ere mat til så
mange”. Jeg kom til å tenke på små-
gutten som svarte følgende da
presten ba han fortelle om da Jesus
mettet 5000 i ørkenen. ”Jo, han
skulle mette 5 menn, og tok 5000
brød og 2000 fisker…”  ”Nå” sa
presten; ”Det var vel ikke helt slik
det var. Neste gang vi møtes får du
fortelle meg den riktige historien”.
Så møttes de, og smågutten var
ivrig; ”Jo, Jesus hadde 5 brød og 2
fisker og disiplene delte ut til alle
5000”. ”Så flott” sa presten: ”men
hvordan kunne Jesus klare dette?”.
Smågutten var ikke i tvil:” Det var
ikke vanskelig. Han brukte bare
restene fra forrige gang!”.

”Pappa, hva er forskjellen på visitt
og visitas?” ”Når farmor kommer
på besøk er det visitt, men når
mormor kommer er det visitas!”

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 9. mars
I din postkasse: 22. mars

!

Prestens 
beste...

Til deg som leser dette…!

Kan du bidra med en pengegave til Lier Menighetsblad? Det du og andre gir, samt
inntektene vi får fra våre faste annonsører, er det som holder liv i bladet vårt. Som
gjør at vår engasjerte redaksjon kan utfolde seg, at ombærerkorpset på 100 person-
er hele 9 ganger i året kan levere deg og andre et rykende ferskt menighetsblad i
postkassa! Vis at du setter pris på det! 
Nytt datautstyr er en helt nødvendig investering i år, vi har ventet i det lengste…
Det koster!
Giro ligger i bladet, eller så kan du betale til bankgiro nr. 2260.20.05058
Betal med en gang da, ellers er det så lett å glemme…! 

På forhånd tusen takk for ditt bidrag  
Hilsen Hege Bjelkarøy, styreleder. 

ÅRSMØTE
SJÅSTAD MENIGHET

onsdag 3.mars 2010
kl. 19.00 i kirkestua.

Program
Årsmøtesaker

Tema
Den nye liturgiformen

v/Prost Ellen Martha Blaasvær

Servering

Sjåstad  menighetsråd ønsker
alle velkommen til årsmøtet.

ÅRSMØTE
SYLLING MENIGHET
Torsdag 4. mars 2010
kl. 19.00 i kirkestua.

Program
Årsmøtesaker
Tema :

Områdeleder Bjørg Irene Karlsen:
Sjømannskirken

og dens arbeid presenteres

Servering

Sylling menighetsråd ønsker
alle velkommen til årsmøtet.

ÅRSMØTE 2010 FROGNER 
MENIGHET SØNDAG 7 MARS

Velkommen til årsmøte og kirkekaffe.

Vi samles i kirkestuen i kapellet rett etter
gudstjenesten i Frogner kirke, som begynn-
er klokken 11.00.

På møtet presenteres menighetsrådets og
underutvalgenes årsrapporter og sentrale
tall fra årsregnskapet for 2009.
Menighetsrådets planer og budsjett for 2010
vil også bli gjennomgått.

Videre vil aktuelle saker i kirken i dag og
tiden fremover sammen med kirkestatistikk
for Frogner menighet 2009 bli presentert.

Det vil bli enkel servering.

Vel møtt! 

LOPPER - Tranby menighetshus
Tranby menighetshus og St.Georg
Gildespeiderne arrangerer bokmesse i sep-
tember og loppemarked i november.Vi tar
gjerne imot bøker, tegneserier,CD LP-plater
og “lopper”. Kan leveres inn på menighet-
shuset når som helst.Møbler kun etter
avtale.Ikke TV.
Kontakttelefon 90 99 29 35

Tranby menighetshus
avholder årsmøte i Peisstua
4.mars -10 kl.1900.
Saker som ønskes tatt opp må
være levert styret innen 26.2.-.’
Styret.

Lierkoret Vice Versa og
Sandvikakoret framfører
Requiem av John Rutter og Bønn
av Gabriel Fauré  søndag 21.
mars i Åssiden kirke. 


