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Lier Menighetsblad

BARN OG KIRKEN
- OM INKLUDERING OG

INVOLVERING

I løpet av tre helger i januar og feb-
ruar har 8-åringer fra hele Lier inn-
tatt kirkene våre og utforsket de fra
bunn til topp. Men de har gjort mer
enn å gjøre seg kjent med kirkerom
og historie knyttet til det. De har ikke
minst satt sitt preg på gudstjenestene
disse helgene! De har deltatt med
drama, sang, bønner, lystenning, ved
å være kirkeverter og klokkere og
enda mer.
Andre helger i løpet av vinteren er
det litt eldre barn som erobrer kirk-
ene og til og med overnatter der.
Eller det er yngre barn som har blitt
spesielt invitert til andre samlinger
og gudstjenester.
Jeg opplever det som et stort privi-
legium som prest å få være sammen
med barna disse helgene! Det samme
gjelder for alle de andre, både ansatte
og frivillige, som deltar på disse
samlingene og gudstjenestene i de
forskjellige menighetene i Lier. 
Jeg opplever at jeg i løpet av disse

Fredag 4. mars
Frogner menighetshus kl. 19.00
Kvinnenes internasjonale bønnedag.
Nattverd. Kveldsmat.

Søndag 6. mars - Søndag før faste
Lierskogen kirke kl 11:00
Fellesgudstjeneste for hele Lier ved
Solveig Aass Kristiansen og Frida M.
Rojahn. 

Søndag 13. mars - 1.s. i faste
Sylling kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved
Ole Johan Stokstad. Dåp, Nattverd
Gullaug kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Solveig Ass Kristiansen. Sang ved

Sverre Moe. Dåp. Årsmøte for menig-
heten etter gudstjenesten. 
Tranby kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Berit Basmo Kvidaland. Årsmøte
etter gudstjenesten.
Frogner menighetshus kl. 18.00 Års-
møte for Frogner menighetsråd.

Søndag 20. mars - 2.s. i faste
Tranby kirke kl 11:00
Familiegudstjeneste ved Berit Basmo
Kvidaland. Dåp
Sjåstad kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Ole Johan Stokstad. Dåp, Nattverd.
Årsmøte etter gudstjenesten.
Frogner kirke kl 17:00

dagene får et lite blikk inn i hva barna
tenker om Gud, om Jesus, om tro, om
noen av spørsmålene de stiller seg, og
jeg får mine tanker utfordret i møte
med deres tanker og spørsmål.

Kirkens tro og tradisjoner er gamle. De
har blitt overlevert fra èn generasjon til
den neste. Vår kirkes tradisjoner ved
alle overgangene i livet med dåp, kon-
firmasjon, kirkelig vigsel og jordfestelse
har gitt en sammenheng og en ramme
å forstå livet vårt innenfor. Om det for-
blir slik avhenger av om troen og tradi-
sjonene blir våre på en slik måte at de
gir mening. 
For at det skal bli slik sier ”folk” til meg
at de må oppleve at det kirken har å
komme med angår deres eget liv og at
de blir møtt av kirken på en måte som
gjør at de kjenner seg inkludert – både
barn, unge og voksne. Dette er en sunn
utfordring å få for kirken!

Den beste måten å kjenne seg inkludert
på og få tilhørighet til noe er gjennom
deltakelse og involvering, og selv kunne
være med å reise aktuelle problemstill-
inger. Kirken er ingen annerledes arena
på den måten enn andre arenaer.

Derfor har kirken de siste årene sats-
et systematisk på å inkludere barn og
unge i kirkens virksomhet og vil fort-
sette å gjøre det. Inkludere dem på en
slik måte at de ikke bare skal høre,
men oppleve at de selv har noe å
bidra med i den kirken og menighet-
en de tilhører! 
Vi som er gitt ansvar i den lokale
kirke, ønsker samtidig at disse møt-
ene gir oss verdifull tilbakemelding
og nødvendig korreksjon i måten vi
er lokal kirke på. For det er i sam-
spillet med hverandre – både barn,
unge og voksne – at vi gjør kirken til
et godt og meningsfullt sted å være -
også i framtida.

Berit Basmo
Kvidaland
Sokneprest.
i Tranby

Lederartikkel

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Mørk Sveaas, 
Mob: 95 17 02 59
Lier Menighetsblad v/Sveaas
Postboks 215, 3401 Lier
E-post: ksveaas@c2i.net
Layout: Kjetil Mørk Sveaas

Henvendelser vedr. distribusjon:
kirkens.service-kontor@lier.kommune
.no eller tlf. 32 22 02 70
Forsidebilde: Anne Ma Flaten på den
nye spillepulten i Frogner kirke, 
Foto: Elisabeth Edvardsen
Gavekontonr. 2260 20 05058 

Annonseansvarlig: ksveaas@c2i.net

Trykk: Lier Kopi & Trykk AS

Lier Menighetsblad eies av
menighetsrådene i Lier kommune
og utgis gratis til alle husstander.

Søndag er kirkedag

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

Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-
årsbok. Frogner minigospel deltar. 

Søndag 27. mars - Maria budsk.dag
Frogner kirke kl 11:00
Orgelinnvielse. Fellesgudstjeneste i
Lier ved Biskop Laila Riksaasen Dahl,
prost Ellen Martha Blaasvær og
sokneprest Solveig Aass Kristiansen.
Kantor: Anne Ma Flaten og Ådne
Svalastog. Nattverd. Dåp. Frogner
kirkekor deltar. 
Frogner kirke kl. 18.00 Konsert ved
kantor Anne Ma Flaten, Anders
Eidsten Dahl og Frogner kirkekor.

Fortsettes på side 2
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Orgelfest i Frogner kirke
(tekst og foto v/Elisabeth Thomte
Edvardsen)

Jeg skjønner jeg har med dedikerte
kunstnere og musikere å gjøre.
Ærverdige Per Egil Hovland og vår
noe nyere Anne Ma Flaten takker
gladelig farvel til ”elektronikken”
som har tjenestegjort som instru-
ment i Frogner kirke den tiden
orgelet har vært til restaurering. 

Restaurering
I over to år har orgelpipene vært
bortreist. Helt til Bergen dro de for å
bli pusset opp og fikset på. Nå er de
snart klare til å bruse for menighet
og konsertpublikum igjen. I tillegg er
orgelet utvidet med tre nye stemmer.
De to organistene blir blanke i øyn-
ene når de forteller meg om de ”to
trompetene.” Og begge er spente på
arbeidet med intoneringen. Det er en
spesialist som bedriver slik pipepleie.
– Hver pipe skal få sin spesielle
stemme, forklarer Hovland og fortell-
er at ballansen mellom pipene er
viktig. – Det er på en måte som de
skal få hver sin dialekt, sier Flaten.

Selve spillepulten er nå plassert nede
i kirkerommet. – Heretter må jeg
sørge for å ha press i buksene, ler
Hovland. Han medgir at det blir ann-
erledes å befinne seg så nærme pub-
likum. Men både han og Flaten synes
det er flott å tre ned fra galleriet. –

Det blir jo mye lettere å fokusere
på det som skjer nede i kirken,
fortsetter Flaten. – Så får vi jo
endelig sett både brudekjoler og
dåpsbarn også.

Orgelfest
Selve innvielsen av det nyrestau-
rerte orgelet blir en todagers
feiring. Søndag 27. mars starter
markeringen med festgudstjen-
este. Biskopen kommer! Frogner
kirkekor kommer! Og gjesteor-
ganist Ådne Svalastog kommer.
Og du kommer vel? For dette er
en fellesgudstjeneste for hele
Lier. Etter gudstjenesten blir det
selvfølgelig kirkekaffe på menig-
hetshuset.

Om kvelden
samme søndag
arrangeres en
orgelkonsert kl 18.
Det er konsertor-
ganist Anders
Eidsten Dahl (bild-
et til høyre) som
skal vise frem
orgelet som kon-
sertinstrument og
Frogner kirkekor
deltar også her.

Stille time
Endelig skal den
”stille timen” til Per Egil Hovland få lov
til å skinne igjen. Den har vært altfor
stille i to år nå. 

Mandag 28. mars kl 20 til 21 gjen-
åpnes timen med Hovland selv og
gjesten denne gang er Arve Moen
Bergset på fele/hardingfele. All
grunn til å få med seg denne
”institusjonen” i Frogner kirke.
Utover våren står det mange gjeste-
navn på menyen, så følg med!

Vi gleder oss med menigheten og
organistene i Frogner og ønsker
lykke til med praktinstrumentet og
hjertelig velkommen til de ”to trom-
petene”. Vi håper dere kommer til å

bruse vakkert utover Lierdalen.

Fortsettelse av Søndag er kirkedag
Søndag 3. april - 4.s. i faste
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Ellen Martha Blaasvær. Dåp.
Barnesamling “Sprell levende”
Sjåstad kirke kl 17:00 og 19:00
Musikalen ”Nesten ikke til å tro” v/
Ole Johan Stokstad og Helge
Bratsberg, Årets konfirmanter fra
Frogner, Sjåstad og Sylling deltar
Lierskogen kirke kl 11:00
Gudstjeneste ved Berit Basmo
Kvidaland. Utdeling av 4-årsbok.
Minitrall deltar

Søndag 10. april - 5.s. i faste
Gullaug kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Solveig Ass Kristiansen. Dåp
Tranby kirke kl 11:00
Fasteaksjonsgudstjeneste ved Berit
Basmo Kvidaland. Dåp. 

Gullaug kirke fornyes!

Vi har fått nye
møbler i
Gullaug kirke:
alterbord, lese-
pult og kne-
fall. Vi har
også fått en
vakker båt
som knytter
forbindelsen
til St.Hallvard,
og som kan
fylles med
tente lys.

Har du lyst til
å komme
innom og se? Søndag  3.mars tas møbl-

ene i bruk på gudstjeneste. 
De liturgiske møblene er tegnet av Else

Grethe Sola Holberg, og pro-
dusert av firma Design 3 &
Interiør som før holdt til ved
Lier stasjon, men som nå er
flyttet til Øvre Eiker

Æren for det vakre nye
kirkeinventaret har også kom-
iteen for fornyelse av Gullaug
kirke, Frogner menighetsråd
og Gullaug kirkeforening. 

På bildet ser vi den nye lysbåt-
en til Gullaug kirke. Ved siden
av båten står Else-Grethe Sola
Holberg som har designet de
nye møblene

Tekst: Asle Kristiansen

Per Egil Hovland og Anne Ma Flaten ved
den nye spillepulten
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Døpte:
Frogner
Alvin-Romeo Hansen
Christoffer Winje Borrill
Enea Hjelmeset
Henrik Helmen
Axel Huseby
Linus Mørk Ask
Emil Pettersen Nakkerud
Heine Mørk Ask
Markus Pettersen Nakkerud
Tuva Langerud Odde

Tranby
Tobias Tanderø Kristiansen
Julia Markhus Steinkjer
Ella Marie-Alette Hall
Camilla Roald As
Isabel Helene Schjelderup
Flårønning
Milla Karinen
Olai Abrahamsen Strømsholm

Sylling
Liam Overland Black
Isa Johanne Lütken Furuseth

Vigde:
Sjåstad
Eva Cathrine Øien og Ingar
Opstad

Døde:
Frogner
Erik Allum
Ansgar Einarsen

Tranby
Dagny Jensen
Anne Grethe Marki Huttunen
Grethe Ovenstad
Ketil Kåsin
Thora Karlsen
Marit Stene

Sylling
Per Roar Helgesen
Anna Brotnow
Valborg Nielsen

Slektersgang
Billedcollage fra Tårnagent helgene  i
Frogner, Tranby og Sjåstad kirke

Årsmøte I
Gullaug kirkeforening arrangerer årsmøte
med kirkekaffe søndag 13. mars etter guds-
tjenesten. Sverre Moe synger og Berit Dahl
Soltvedt illustrer fastetidens tema. 

Årsmøte II
Frogner menighet og Frogner kirkeforening
har årsmøte på Frogner menighetshus i
Lierbyen søndag 13 mars kl 18:00. Besøk fra
”Himal-partner”som forteller fra Frogner
menighets misjonsprosjekt. God bevertning. 

HENNING KVITNES I LIER-
SKOGEN KULTURKIRKE
SØNDAG 20. MARS KL 19.
Vår største satsning hittil i kulturkirkas
treårige liv: Henning og bandet ”Gutta i
Bandet” inntar Lierskogen kulturkirke med
konserten de nå har turnert land og strand
rundt med siden i fjor høst. Henning ga da
ut det kritikerroste albumet ”For sånne som
oss” som nådde 1. plassen på VG-lista og sol-
gte til platina. Henning Kvitnes har i en
årrekke vært en av Norges mest folkekjære
artister med over 20 albumutgivelser.

Billetter à kr 300 i kommunehuset, på Statoil-stasjonen på Lierskogen og ved inngang 
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Hakke tid!

I det siste har jeg hatt det veldig trav-
elt, og vært ganske sliten. Jeg synes
ikke jeg har hatt særlig med tid til å
snakke med Gud, så det har jeg ikke
prioritert. Plutselig i dag kom jeg til å
tenke på dette diktet av Grace
Naessens:

I got up early one morning and rus-
hed right into the day;
I had so much to accomplish, I didn’t
have time to pray.

Problems just tumbled about me and
grew heavier with each task;
Why doesn’t God help me, I wonde-
red. He answered, “You didn’t ask.”

I wanted to see joy and beauty, but the
day toiled on, gray and bleak.
I wondered why God didn’t show me.
He said, “But you didn’t seek.”

I tried to come into God’s presence. I
used all my keys at the lock.
God gently and lovingly chided, “My
child, you didn’t knock.”

I woke up early this morning and
paused before entering the day;
I had so much to accomplish that I
had to take time to pray. 

En forenklet
oppsummering på norsk: Jeg våknet
tidlig en morgen, og hadde så mye å
gjøre at jeg ikke hadde tid til å be.
Problemene ble etter hvert stadig
større, og jeg spurte Gud hvorfor han
ikke hjalp. Han svarte: Du spurte ikke.
Jeg ville oppleve glede og skjønnhet, og
lurte på hvorfor Gud ikke viste meg
det. Han sa: Du søkte ikke.
Jeg prøvde å komme i Guds nærvær, og
prøvde alle nøklene i låsen. Gud sa:
hvorfor banket du ikke? Jeg våknet tid-
lig en morgen, og tok en pause før jeg
startet dagen. Jeg hadde så mye å gjøre,
at jeg måtte ta meg tid til å be.

Den fella jeg gikk i, er det mange som
har gått i før meg. Vi er nok mange
som ber minst når vi kanskje hadde
trengt det mest… Men nå som vi har
fått en liten påminner om denne fella,
kan det kanskje bli lettere å unngå den
framover..?
”Be, så skal dere få. Let, så skal dere
finne. Bank på, så
skal det lukkes opp
for dere.” (Matt. 7,
7)

Helge Saltbones
Rotevatn,
Menighetspedagog

AndaktKjære leser

Liker du det du leser i Lier
Menighetsblad?  Kunne du ønske deg
et enda bedre blad? Det vil nemlig
både redaksjonen og styret! Mye gode

ideer kom frem på årsmøte denne
uken. For å gjennomføre dem må blad-
et ha inntekter som dekker utgiftene!
Vi er heldige som har en stabil giver-
gruppe som år etter år åpner lomme-
boken. I 2010 var det ca 470 givere som
gav gjennomsnittlig 200 kroner hver.
Tusen takk for støtten til dere alle! 
Men kan det være flere av Liers ca 9000
husstander som kunne tenke seg å gi?
Kunne du? Men du glemte giro’en i
fjor? Litt lite penger akkurat da?
Annet?

Bruk giroblanketten som ligger i blad-
et nå! Vår bankgiro er nr.
2260.20.05058!
Støtt Lier Menighetsblad!

Hilsen Hege Bjelkarøy
Styreleder 

Hurra for
SjåTS!

Søndag 13.febr.
hadde SjåTS sin
debut på kvelds-
gudstjenesten i
Sjåstad Kirke. 
Det ble en litt
annerledes gudstjeneste som
de unge tensingerne hadde
mye av regien på.
I tillegg til flere musikalske
innslag som for øvrig låt 
meget bra, deltok de med
dramatisering av dagens tekst
som var lignelsen om vin-
gårdsarbeiderne.
Likedan var de aktive med
tekstlesning og takkebønn.
Det var lagt opp til bønne-
vandring under gudstjenest-
en,

med flere poster rundt om i
kirken hvor man kunne tenne
lys, skrive sin egen bønn og
innta nattverd.
Gudstjenesten avsluttet SjåTS
med vakre ”Jesus is beautiful”.

Vi gleder oss allerede til neste
møte med denne praktfulle
lilla T-skjorte gjengen, som
etter hvert utgjør 25 stk.

Tekst: Jorun Fuglerud
Foto: Christine Menne

STORBAND-KONSERT I
SJÅSTAD KIRKE.

Torsdag 24.mars kl 19.00 er
det klart for swingende
rytmer og flott sang i
Sjåstad kirke. 

Buskerud Storband vil gjeste
vår flotte kirke på vestsiden
av Lierdalen denne kvelden.
Til konserten har storbandet
invitert noen gode musikk-
venner, som er kjent for de
aller fleste i Lier.

Frøydis Grorud, kjent ansikt
i Beat for Beat-bandet og en
fremragende saxofonist. Jan
Erik Larssen, en kjent og
kjær person i Lier er også
med som gjest denne kveld-
en. Som mangeårig medlem
av Oslo Gospel Choir er det

ingen tvil om at storbandet
har fått med seg en dyktig
sanger. Tilslutt har stor-
bandet invitert SjåTS, det
nyeste skuddet på kor i Lier.
Sjåstad Tensing som SjåTS
er forkortelsen for, ble start-
et helt på tampen av 2010 av
noen av de som nå er for
gamle til å synge i
Sjåbagos. På kort tid har de
blitt et utrolig dyktig kor
som bl a har sunget i bryl-
lup og fortiden øver inn
egen musikal.

Menighetsrådet og musikk-
utvalget i Sjåstad kirke
håper dette blir en swing-
ende og flott kveld i vår
vakre kirke og håper så
mange som mulig tar turen
og får med seg god sang og
musikk.



AKTIVITETER I
MENIGHETENE

FROGNER

Tirsdag 8. mars kl. 10.30 –
kl. 11.30 i Frogner menig-
hetshus
Bibelgruppe ved Audun
Tveide

Tirsdag 8. mars kl. 19.30 –
kl. 21.00 i Frogner menig-
hetshus
Fellesskapskveldene. Gjest:
Ole Johan Stokstad. Tema: Å
bøye seg for Gud

Torsdag 10. mars kl. 11.00
– kl. 13.00 i Frogner men-
ighetshus
Formiddagstreff. ”Lier seni-
ordans- Hallingstadtunet”
gjester oss.

Fredag 18. mars og lørdag
19. mars i Frogner menig-
hetshus
Brukt- og antikkmesse

TRANBY

Onsdag 2. mars kl. 11.00 –
kl. 13.00 i Tranby menig-
hetshus
Åpent hus.  Gjest: Prest

Gudbjørn Birkeland ”Espen
Askeladd og andre diktere”.

Torsdag 17. mars kl. 19.00 i
Tranby menighetshus
Sangkveld.

Søndag 20. mars kl. 19.00 i
Lierskogen kulturkirke.
Konsert med Henning
Kvitnes.

Søndag 3. april kl. 19.00 i
Tranby menighetshus.
”Ord og toner”. Ingeborg
Soot og Petter Moen, sang.
Håvard og Sondre
Ringsevjen, klaver.

Onsdag 6. april kl. 11.00 i
Tranby menighetshus.
Åpent hus.  Gjest:  Sanger og
humorist GT-Sara.

Søndag 10. april kl. 19.00 i
Lierskogen kulturkirke.
”Dette tror jeg på”.  Gjest:
Per Anders Nordengen.
”Livsglede, begeistring og
livsalvor”.

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 

Avd. Drammen, 32 84 05 05
Avd. Hokksund, 32 75 63 27

Gi deg tid til å
sørge.

Vi kan alt om
gravstein.

 

Givertjenesten til nytt
orgel i Sylling (nytt):
1503.20.17360
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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.kom-
mune.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

Organister:
Frogner: Anne Ma Flaten: 90 08 01 03
Tranby: Waldemar Nowak: 92 66 46 42
Sylling/Sjåstad: Reidun Søbstad:  97 68 87 32

Kirketjenere:
Frogner: Henrik Aasland: 93 28 87 88
Tranby: Hans Nordal: 99 61 87 11
Sylling: Ingrid Myrene:  99 27 72 19
Sjåstad: Paul Chr. Justad: 98 62 86 44



Her komm-
er de fire
evige spørs-
mål som
aldri vil slippe menneskene og
som vi stadig får større og dypere
anledning til å fordype oss i:
1. Hvor kommer vi fra? 2. Hvor
går vi hen? 3. Hva er meningen
med livet? 4. Hvor er brillene
mine? 

Turid Werrum – ex kateket i
Tranby fortalte hvordan hun tok
med seg noen fra Bangladesh ut
på et islagt vann. Noe de aldri
hadde sett før.
”Ja, slik var det
da Jesus gikk på
vannet” spøkte
hun for de stor-
øyde besøkerne.
Her en historie
om en original
predikant som
prøvde å bevise sin sterke tro ved
å gå på vannet i den forurensete
indre havn i Langesund.
Predikanten sa med sterk røst:
“JEG TROR - JEG TROR!” og tok
et langt skritt ut fra kaia. Han gikk
rett under, kavet seg opp, og så
kom det: “Ja, var det ikke det jeg
trodde!!” 

Så lenge det finnes eksamener, vil
det være bønn i skolen. 

Men kunnskap er ikke av veien.
Flg. skademelding er hentet fra
forsikringsselskapet IF: ”Jeg vil si
at jeg har 50 % skyld, og motpart-
en 75 %”

”Det er viktig at barn får gå på
skolen, sånn at de skal skjønne at
livet ikke bare er gøy”. Maria 7 år i
Unni Lindells ”Det er fred på do”.

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 22. mars
I din postkasse: 4. april

!

Prestens 
beste...

Grønn gruppe

Flere og flere lokalsamfunn i
verden engasjerer seg nå rundt
samme spørsmål: Hvordan sikre
framtida også for kommende
generasjoner? Det vil si å gjøre
det stedet man bor bærekraftig -
ut fra en nødvendig ny måte å
tenke på. I Lierbyen holder ei
nystartet gruppe inntil videre til
på Frogner menighetshus. Den
er åpen for alle. Neste møte:
mandag 28. februar klokka 18.
Velkommen!     

KVINNENES INTERNASJONALE
BØNNEDAG

Gudstjeneste med nattverd på Frogner
menighetshus fredag 4.mars kl. 19.
Programmet for bønnedagen er i år fra
Chile med tema: ”Hvor mange brød har
dere?” Gudstjenesten er for både menn og
kvinner og for Tranby, Sylling, Sjåstad og
Frogner. Etter gudstjenesten er det
kveldsmat. Velkommen!

Tranby menighetshus

Lopper

Tranby menighetshus og St.Georgs
Gildespeiderne.Vi arrangerer bokmesse i
september og loppemarked i november.
Vi tar gjerne i mot bøker og "lopper". Kan
settes inn på menighetshuset nårsom
helst. Møbler kun etter avtale. Ikke TV.

Kontakttelefon for event. henting:
909 92 935

Oppstart ny SORGGRUPPE – 
Tranby menighetshus
Onsdag 16. mars, kl. 17.30-19.30
For informasjon/påmelding 
ta kontakt med Lisbeth Olsbye, diakon
tlf.: 95729600/32220737
lisbeth.olsbye@lier.kommune.no

LOPPER
Frogner menighetshus.

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

 
 
             Lotteri i Sylling 
 
Lørdag 19. mars sparker vi i gang  
innsamlingen til nytt orgel i Sylling kirke. 
Løp - kjøp - vinn flotte kaker. 
 
Orgelkomiteen er å finne på  
Spar Holsfjorden mellom kl 10 og 16. 
 
Innsamlingsbarometer installeres og vi  
byr på en prat med alle som ønsker  
informasjon om innsamlingen. 
 
Vi håper å se deg i spanderbuksene! 
 
Orgelkomiteen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

 
  

Brukt- og antikkmesse                 i Frogner menighetshus, Lierbyen 
 Fredag 18. mars kl. 13.00 – 19.00 

                    Lørdag 19. mars kl. 11.00 – 17.00 
              Entrè: Kr. 30.00 – Under 12 år gratis 
 Varierte stands, også med frimerker, kort, mynter, musikkinstrumenter 

Kafeteria. 
  http://frogner.menighetshus.no/ 

                  
Onsdag 30. mars
2011, kl 19.00

i kirkestuen.

Ordinære årsmøtesaker.
Tema: Nytt orgel i Sylling

kirke.

Enkel bevertning!
Velkommen!

Sylling Menighetsråd
v/Dan Cato Fagernes


