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Kritikk, takk!

Filmen ”Kongen av Bastøy” har gått
på norske kinoer denne vinteren. Det
er en sterk og rystende skildring av
guttehjemmet på Bastøy utenfor
Horten i 1915. Hjemmet var en for-
bedringsanstalt for unge gutter som
ikke skikket seg vel i skolen og sam-
funnet for øvrig. Det kunne være
barn som kom fra fattige forhold
med foreldre som ikke kunne ta vare
på dem, eller barn som var blitt tatt
for tyveri. Eller som rett og slett
hadde lærevansker som ble tolket
som ulydighet. Oppfatningen var at
streng disiplin og hardt arbeid skulle
gjøre guttene til gagns mennesker. 

Filmen er bygget på faktiske hendels-
er, og skildrer et opprør som startet
som en reaksjon på overgrep og mis-
handling, og som endte med at staten
satte inn et panserfartøy og 150 sol-
dater mot guttene. Regissøren Marius
Holst har jobbet i 10 år med dette
temaet, intervjuet tidligere Bastøy-
gutter og skapt et viktig filmdrama av
en historie som ikke må glemmes. 

Søndag 10.04 - 5.s. i faste
Gullaug kirke kl 11:00 Gudstjeneste 
Tranby kirke kl 11:00
Fasteaksjonsgudstjeneste. 

Søndag 17.04 - Palmesøndag
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste 
Tranby kirke kl 11:00 Gudstjeneste 
Øverskogen samfunnshus kl. 13.00
Gudstjeneste 

Tirsdag 19.04 Nøstehagen bo- og
omsorgssenter kl. 15.30
Andakt og nattverd 
Torsdag 21.04 - Skjærtorsdag
Gullaug kirke kl 11:00 Gudstjeneste . 

Lierskogen kirke kl. 19:00.
Skjærtorsdagsgudstjeneste 
Liertun kl 12:00 Nattverdsgudstjeneste 
Sjåstad kirke kl 18:00 Gudstjeneste
Kveldsmåltid i kirkestua.

Fredag 22.04 - Langfredag
Sylling kirke kl 11:00
Pasjonsgudstjeneste 
Tranby kirke kl 11:00
Pasjonsgudstjeneste 
Frogner kirke kl 18:00 Gudstjeneste 

Søndag 24.04 - Påskedag
Tranby kirke kl 11:00
Høytidsgudstjeneste

De som opprettet guttehjemmet gjorde
det sikkert med de beste hensikter.
Filmen viser et årlig besøk av styret for
hjemmet, med gode mennesker som
interesserte seg for guttenes ve og vel.
De lyktes allikevel ikke i å se hva som
faktisk foregikk og hvordan guttene
egentlig ble behandlet. Vi ser hvor van-
skelig det er for barn og unge å varsle
og bli trodd når voksne trår over grens-
er.  

Verden har heldigvis gått framover
siden den tid. I dag har vi en annen
forståelse av hva dårlige oppvekstvilkår
kan gjøre med et barn, og mye har
skjedd både i pedagogisk og psykolog-
isk innsikt. Barns rettigheter har fått
større oppmerksomhet. Allikevel er vi
ikke sikret mot å trå feil. Stadig hører vi
om saker som avdekkes der barn og
unge har lidd overlast, ofte over lang
tid. Hvorfor har ingen sett eller grepet
inn før?

Den ettertanken jeg ble sittende igjen
med etter å ha sett ”Kongen av Bastøy”,
er at ethvert system trenger kritikk.
Enten det er hjemmene våre, skoler,
barnehager, institusjoner eller kirkens

arbeid for barn og unge, trenger vi
kritiske blikk og tilbakemeldinger på
det vi gjør. Det er viktig med åpenhet
og innsyn og stadige samtaler om
gode grenser og rutiner. 

Filmen fra Bastøy har et tragisk tema.
Håpet i filmen er mennesker som ser
hverandre, - samholdet mellom gutt-
ene, solidariteten og viljen til å melde
fra på vegne av andre, selv om det
har sin pris. 

Overalt trengs det engasjerte med-
mennesker. Bare ved at alle og enhver
tar ansvar for å se og si ifra kan vi
hjelpe hverandre slik at barn og unge
har det trygt og får gode muligheter
for vekst og utvikling.  

Derfor, - krit-
ikk, takk! Også
til kirkens virk-
somhet. 

Ellen Martha
Blaasvær

Lederartikkel
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Søndag er kirkedag

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

Sjåstad kirke kl 11:00 Gudstjeneste 
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste  

Mandag 25.04 - 2. påskedag
Frogner kirke kl 20:00 Gudstjeneste 

Søndag 01.05 
Gullaug kirke kl 11:00 Gudstjeneste 
Sylling kirke kl 11:00 Gudstjeneste 
Tranby kirke kl 17:00 og 19.00
Samtalegudstjeneste 

Lørdag 07.05
Tranby kirke kl 11:00 og 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Frogner kirke kl 11:00 og 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste Tranby
kirke kl 13:00

Fortsettes neste side
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Festlig i Frogner
(foto Alf Kristian Hol, tekst Elisabeth
T Edvardsen)

Maria Budskapsdag 2011 ble spesi-
ell. Festgudstjeneste, kirkekaffe og
orgelkonsert sto i kø for å hylle det
nye orgelet i Frogner kirke. 

Festgudstjeneste
Det var et
kvinnesterkt lag
som førte an
denne søndag-
en. På selveste
Maria
Budskapsdag
sto biskop Laila
Riksaasen Dahl,
prost Ellen
Martha
Blaasvær,
sogneprest
Solveig Aass
Kristiansen og
kantor Anne
Ma Flaten i
spissen for ”snorklippingen” av det
nye orgelet. Det var godt at gjesteor-
ganist Ådne Svalastog bidro med en
smule kjønnskvotering.

Allerede under festgudstjenesten fikk
menigheten som i dag talte 187 høre
orgelet som konsertinstrument. Og
det kjentes også godt å bli ledet i
salmesang av et orgel som skinner
både magi og kunst på en gang. Med

dåp, nattverd, innvielse av nytt orgel og
kirkekaffe på menighetshuset ble slutt-
salmen ”nå la oss takke Gud med hjerte,
munn og hender” en ydmyk takkoffer fra
Frogner menighet. En verdig start for det
nyrestaurerte orgelet!

Orgelkonsert
Med festgudstjenesten fortsatt vandrende
i blodomløpet og de nye orgeltonene
fortsatt klingende i øregangene - snek
søndagen seg mot kveld – og igjen opp-
sto det høy partyfaktor mellom gamle
kirkevegger og i splitter nye og restau-
rerte orgelpiper selv om antallet pub-
likummere var litt skuffende. Det er plass
til langt flere enn 77 mennesker i
Frogner kirke!

Konsert-organist
Anders Eidsten Dahl
innførte en ny æra i
bygda denne små-kalde
vårkvelden. Menig-
heter tenker ofte
på orgelet sitt
som ledsager i
salmesangen –
men dette øye-
blikket i mars
løftet alt fra
tyske dimen-
sjonerte kom-
ponister til
svenske lands-
bygder konsert-
publikumet over

i en ny dimensjon. Når ørene favnes av
lyd så myk som kviteseidsmør og klanger
så perfeksjonerte som himmelen selv, ja
da grøsser det både oppover og nedover
ryggen og øyekrokene varsles om en
ørliten tsunami. 
I den stunden de restaurerte pipene
sammen med de helt nye brakte sin prakt
fra galleriet, svingte seg mellom
lysekroner og senket seg over publikum,

ble alle søndagene med erstatningsinstrument og
klangfattige gudstjenester glemt på et blunk. Da
fire av Brahms koraler dust og inntagende inntok
sjel og hjerter ble det nesten litt Nidarosdom-føl-
else i kirkerommet. Det inntrykket forsterket seg
da den røde tråden gjennom konserten Nu la oss
takke Gud ble fremført i en jublende versjon.

Frogner kirkekor stiller nyrestaurerte hver gang, og

stemmene deres trenger verken opphold i Bergen
eller nitidige intoneringer – de virker hver gang
dirigent Anne Ma Flaten hever hendene og leder
an. Stille fløt det myke røster og med Knut
Nystedts Som en soloppgang ble de salmen selv.

- Dette har vært en flott festdag, smiler prosten.
Hun er strålende fornøyd med både
Maria Budskapsdag og orgelet og
gudstjenesten og festen. – Vi fikk til
og med servert orgelbrus under
kirkekaffen, avslutter hun. Hun får
støtte av Aud Pettersen fra Haskoll
som også har tatt turen til Frogner
kirke i kveld. – Nydelige toner,
bedyrer hun og som fast kirkegjenger
er hun tydelig stolt over det nye
instrumentet.

Det er med salighet en tenker at
denne kvelden ble ”Så som i himmel-
en.”

Gjesteorganist Ådne Svalastog

Frogner kirkekor

Restaurerte orgelpiper

Fortsettelse av Søndag er kirkedag

Søndag 08.05 - 2.s.e. påske
Frogner kirke kl 11:00 og 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Lierskogen kirke kl. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Sjåstad kirke kl 11:00
Gudstjeneste ved Ole Johan
Stokstad og Reidun Søbstad.  Dåp
Tranby kirke kl 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
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Døpte:
Frogner
Kelvin Andreas Bruflot
Nordnes
Maria Abelone
Bjørhusdal-Hagen

Tranby
Kristian Wood Stokkenes
Amanda Isabell Säfstrøm-
Stokke
Kristina Brurberg

Sylling
Bastian Enger-johansen
Erle Likvern

Sjåstad
Sigurd Hagen Korsmo
Elisabeth Dybdal

Vigde:
Ingen

Døde:
Frogner
Jørgen Anders Hillestad
Tom Gressberg
Karen Margrethe Rafn
Hansen
Per Kristiansen
Borghild Birgitte Lau
Harald Johannessen
Ines Viktoria
Christoffersen
Mildrid Bye-Andersen

Tranby
Arild Danielsen
Erna Jørgine Bakke
Eva Marie Andreassen

Sjåstad
Ole T. Hagen

Slektersgang

Konfirmantene i Lier
deltar med bøsseinn-
samling i Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon-
en. 
Tirsdag 12. april kommer
konfirmantene i Lier rundt
til alle husstander i bygda for
å samle inn penger til årets
fasteaksjon for Kirkens
Nødhjelp. I 25 år har det
vært tradisjon at konfirm-
antene har gjort dette som en
tjenesteoppgave for det inter-
nasjonale diakoni. Det er en
annen måte å si at de lokale
menighetene i Lier også
påtar seg ansvar for å drive
humanitært arbeid for fattig,
nødlidende og undertrykte i
andre land. Kirkens
Nødhjelp er eid av menighet-
ene i både stats- og frikirk-
ene i Norge og pengene som
samles inn går til dette
arbeidet. Uten konfirmant-

enes innsats ville det vært
vanskelig å nå så mange.

Mange konfirmanter i Lier

I år er det mellom 230 og
250 fjorten-åringer som del-
tar i konfirmasjonsforbered-
elsen i Lier. De fordeler seg
på Frogner, Tranby, Sylling
og Sjåstad menigheter.
Ansvarlige for fasteaksjons-
forberedelsen er soknedia-
kon Lisbeth Olsbye, Frogner;
kateket Joar Flatland, Tranby
og sokneprest Ole Johan
Stokstad i Sylling og Sjåstad
sammen med de andre
ansatte. Med seg har de dia-
koniutvalgene i menighetene
som ordner med bøsser,
kontroll og opptelling, og
som tar i mot konfirmantene
med noe å spise og drikke
når de kommer tilbake.
Foreldre og foresatte hjelper
til med transport og følger
konfirmantene, så det er et
stort apparat som er i sving.  

Vi håper du tar godt imot
bøssebærerne! Du kan også
støtte aksjonen ved å bruke
sms og givertelefon.
STØTT AKSJONEN NÅ!

Send SMS <KN100> til
2090 (100,-)

Ring 820 44 088 (200,)
Benytt kontonummer
15942287493

Pengene går til:
Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon har som mål å samle
inn penger til dem som
trenger det mest, og å for-
andre årsaker til nød gjenn-
om beslutningspåvirkning.
Aksjonen er en av Norges
største dør-til-dør-aksjoner,
og har vært arrangert siden
1967.

Pengene som samles inn går
til Kirkens Nødhjelps arbeid
over hele verden.

Syllingfolk med spanderbukser!
(tekst v/Elisabeth T Edvardsen, foto v/Svein I
Edvardsen)

Hurra for kakelotteri, giverglede og vårlig
solskinnshumør. Lørdag 19. mars sparket
orgelkomiteen i gang innsamlingsaksjonen
til inntekt for nytt orgel i Sylling kirke.

Giverglede
Orgelkomiteen satset på å selge 1000 lodd
denne solfylte lørdagen i mars. Med sport på
TV og utegrader all verandakos verdig, var
ikke forventningene like høye som den klare
himmelen utenfor Vangen Mat der evene-
mentet utspilte seg. Vaktlister var logistikk-
ført frem til kl 18 og tålmodigheten var for-
håndsprogrammert.

Men Syllingfolket ville det annerledes – og
orgelkomiteen burde antagelig visst hvilke
flotte folk som bor i bygda – kl 14.15 var det
ikke ett lodd igjen – 5000 kroner på tre og en
halv time er god timebetaling – og langt på
vei til en liten orgelpipe. Så på vegne av orgel-
komiteen rettes det en hjertelig takk til alle
dere som stoppet, slo av en hyggelig prat og
åpnet både bukselommer og lommebøker.
Dette er dugnadsånd å være stolte av. Og selv-
følgelig takkes også menighetsrådet som bisto
med kaker og andre gevinster – og Ole Morten
på Spar – takk for all lutter velvilje.

Innsamlingsbarometer på 85 000,-
- Og her ser dere hvor mye vi har samlet inn
allerede, smiler Juel Fuglerud fra øre til øre.
Han geleidet både eldre og yngre garder
bortom innsamlingsbarometeret som nå står

permanent i butikken i Sylling. Etter hvert
som kronerullingen skrider frem, vil den
røde søylen vokse seg mot taket. Og under-
veis i kakelotteriet fikk komiteen også nyss
om at de har fått napp på giverbrevene som
nylig er sendt ut. 

Leder i orgelkomiteen Lise Gran bekrefter at
neste gang satser de på to dagers kakelotteri,
mer giverglede og dugnadsånd og ikke minst
flere passiarer på ”Butikken” – og det blir
sikkert lov til å kjøpe lodd både ved inngang-
en og utgangen da også.

Avdukning av innsamlingsbarometer.
F.v Hans Olaf Heslien, Lise Gran, Elisabeth Edvardsen,
Juel Fuglerud og Britt Tove Olsen
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Påsketanker

Det nærmer seg påske. Ei høytid med
røtter flere tusen år tilbake. Jødene
feiret, og feirer fortsatt, påske for å
feire friheten fra slaveriet i Egypt. For
denne friheten ofret de et lam. Den
kristne påskefesten handler også om
frihet. Vi feirer at vi får frihet til felles-
skap med Gud.

Vi kan ofte ha lett for å ta Gud for gitt,
og tenke at han har vi alltid rett på.
Men før en veldig begivenhetsrik
påske for omtrent 2 000 år siden var
det et alvorlig skille mellom Gud og
mennesker. Menneskene hadde valgt å
handle imot Guds gode vilje, det førte
til at Gud måtte stenge menneskene
ute fra fellesskap med han. Men
denne spesielle påsken for omtrent
2 000 år siden var det ikke et vanlig
lam som skulle ofres for friheten.
Denne gangen var lammet Jesus. Det
var ikke slaveri i Egypt Jesus skulle
befri menneskene fra. Han skulle befri
oss fra det som stenger oss mennesker
ute fra fellesskap med Gud. Innerst i
tempelet var det aller helligste stedet
for jødene. Der var Gud selv tilstede.

Himmelen
møtte jorden
akkurat der. Når Jesus døde så revna
forhenget som stengte inn til det aller
helligste.

”For så høyt har Gud elsket verden, at
han ga sin Sønn, den enbårne, for at
hver den som tror på ham, ikke skal gå
fortapt, men ha evig liv.” (Johannes
3,16)

Uansett hvor mye vi strever, så klarer
vi ikke å gjøre oss fortjent til et felles-
skap med Gud. Men Jesus har gjort
oss fortjent til det. Det er en gave vi
kan få ta imot.

Påskefortellingen stopper heldigvis
ikke med Jesu død. Jesus stod opp fra
de døde, og ble levende igjen. På Jesu
tid og i dag handler påske om frihet.
Vi feirer påske for å feire friheten vi
har fått til å si ja til
Gud og fordi vi tror
på en Gud som er
sterkere enn døden!

Ole Johan Stokstad

AndaktMin beste kirkeopplevelse

Min mor gikk ofte i kirken selv om hun
tilhørte Frelsesarmeen. Og jeg fikk all-
tid være med. Vi hørte de tunge slagene
fra de store kirkeklokkene. ”Hør, nå
synger klokkene kom, kom”, sa mor.
Folk gikk stille og andektig inn i kirken
og snakket ikke med hverandre. Etter
preludiet ba klokkeren inngangsbønn-
en: ”Herre, jeg er kommet inn i dette
ditt hellige hus for å høre…” Vi var på
hellig grunn i et innviet Gudshus.
Mange salmer ble lært etter hvert, selv
om jeg i begynnelsen ikke skjønte hvor
verdifulle de var. Såkornet ble sådd i et
lite barnehjerte og fikk næring både
hjemme og i søndagsskolen. Det var
ren helsekost. Såkornet ligger stille og
kan spire og vokse i sin tid. Det er
sterkt å tenke på. I konfirmasjonstiden
gikk jeg sammen med noen av de andre
ungdommene til nattverd en gang.

Så gikk det 70 år. Jeg satt i Olavskirken
i Modum. Presten leste Jesu ord om
nattverden fra Luk. 22. Jesus sa: ”Dette
er mitt legeme. Et det. – Etter måltidet
tok Jesus en kalk og sa: Drikk alle
derav. Gjør dette til minne om meg. ”

Da gikk det et lys opp; jeg hørte plutse-
lig innbydelsen. Innbydelsen gikk til
alle; ikke bare til de verdige eller de
som følte seg verdige. Velsignelsen som
fulgte ordene ”Gjør dette”, kan ikke
beskrives med ord.

La oss oftere
minne hver-
andre om hva
Jesus har ofret
for oss og takke
ham for det. 

Ellen Ødegård.

Storbandkonsert i Sjåstad Kirke

Det var ikke mange føtter som klarte å
være i ro da Buskerud Storband under
sin dirigent John Arne Johansen
åpnet vårkonsert-
en torsdag 24.
mars i Sjåstad
Kirke med musikk
fra animasjons-
filmen ”
Incredible”.
Det var få ledige
plasser igjen i
kirken og de som
hadde valgt å ta
turen til Sjåstad denne deilige mars-
kvelden, fikk full valuta for pengene.
Kjente storbandlåter kom som perler på
en snor.
Sammen med Storbandet kunne vi nyte 

Frøydis Groruds herlige
toner fra saxofon og fløyte.
Vår egen Jan Erik Larssen
imponerte stort med sine
solonummer  sammen
med storbandet. Og med
sin uhøytidelige væremåte
sitter kommentarene 

som et skudd, noe publikum vet å sette
pris på. 
Sjåstad kirkes ferske tensing kor SjåTS

fikk også vist
seg fra en ny
side -
og når det
braket løs med
”Rock around
the Clock” var
det som om
taket løftet seg.
Konserten ble
avrundet med

vakre”What a wonderful world” med
Jan Erik som solist og vi kan bare si ”
What a wonderful evening” 

Tekst: Jorun Fuglerud / Foto: Odd Treffen

PÅSKEVERKSTED, FROGN-
ER MENIGHETSHUS

Søndag 10.april kl. 16 -18 arrangerer
Frogner menighet påskeverksted på
Frogner menighetshus. Det er for alle
barn som har lyst fra ca. 4 år - 12 år. Vi
planlegger å male påskeegg, så karse,
fortelle om hvorfor vi feirer påske,
synge og ha litt å spise. Ta gjerne med
maleforkle. 

Velkommen!



AKTIVITETER I MENIG-
HETENE

FROGNER
Mandag 4. april kl. 20.00 i
Frogner kirke
Stille Time v/Per Egil
Hovland. Gjest: Ingrid
Holmen, fløyte. Kollekt.

Tirsdag 5. april kl. 10.30 –
kl. 11.30 i Frogner menig-
hetshus
Bibelgruppe ved Audun
Tveide

Tirsdag 5. april kl. 19.30 –
kl. 21.00 i Frogner menig-
hetshus

Fellesskapskveldene. Gjest:
Ole Johan Stokstad. Tema:
”Mitt bønneliv”

Mandag 11. april kl. 20.00 i
Frogner kirke
Stille Time v/Per Egil
Hovland. Gjest: Tonje
Kvarstein Andreassen, saxo-
fon. Kollekt.

Torsdag 14. april kl. 11.00 –
kl. 13.00 i Frogner menig-
hetshus
Formiddagstreff. Dagens
gjest: Kathrine Hoem,
Frivillighetssentralen. Tema:
”Den kulturelle trillebagen”.

Mandag 18. april kl. 20.00 i
Frogner kirke
Stille Time v/Per Egil
Hovland. Gjest: Sverre Moe,
sang. Kollekt.

Mandag 25. april kl. 20.00 i
Frogner kirke
Stille Time v/Per Egil
Hovland. Gjest: Jan Kristian
Hverven, sang. Kollekt.

TRANBY
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.

Onsdag 4. mai kl. 11.00 i
Tranby menighetshus.
Åpent hus.  Gjest:
Gladsangen og sokneprest
Ole Johan Stokstad.

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



Lierskogen kirke var overfylt på en
fin Henning Kvitnes konsert.
Noen fikk ikke plass og måtte
skuffet snu i døra. Kom til å tenke
på replikken fra en overfylt julaft-
engudstjeneste: ”Når jeg denne
ene gangen i året er i kirka for-
langer jeg å få sitte”. 

Henning Kvitnes er fra Halden.
Nabobyene gjorde det bra i serie-
åpningen i fotball. I disse byene
sier man: ”Det årner sæ!” (i
Fredrikstad). Det
gårn’te (i
Sarpsborg). Mens
haldenseren tar
flg: ”Det kan du
bare glømme!”

En av gutta i
bandet spilte
bass-ukulele. Han motbeviste det
jeg har hørt om ukulelen: Det er et
umusikalsk instrument for umus-
ikalske mennesker. Så spill videre.
Og syng med.

Siden Kvitnes ett par ganger presi-
serte at kirka var et sangens hus,
så kan jeg ikke dy meg for denne
gjengangeren. Presten på husbesøk
sa til den gamle: ”Skal jeg synge en
sang for deg?” ”Ja, gjør det du. Så
går jeg ut på kjøkkenet og setter
på kaffen imens”  

Jeg nøyer meg derfor med å
snakke om sang. Jeg har nemlig
ikke glemt søndagsskolen jeg
hadde som ung. Barna var så for-
nøyd: De lærte samme sang hver
søndag, men stadig på en noe ny
melodi.

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 26. april
I din postkasse: 9. mai

!

Prestens 
beste...

LIERSKOGEN KULTURKIRKE søndag
10. april kl 19

Per Anders
Nordengen er en av
landets mest etter-
spurte foredragshold-
ere. Han er kjent for
sin muntlige forteller-
form og sin evne til å
formidle alvor med et
glimt i øyet og masse humor.

Per Anders er prest, foredragsholder og har
skrevet flere bøker.

Han arbeidet blant annet under noen av
apartheidens verste år som prest i en farget
menighet i Sør-Afrika. Denne opplevelsen
lærte ham noe om hva håp, visjoner,
drømmer og engasjement kan gjøre med
mennesker. Han kommer til Lierskogen
kulturkirke med LIVSGLEDE, BEGEISTR-
ING OG LIVSALVOR. 

Lier Ten Sings minikor synger for oss. Fri
entre og kaffe og vafler.

Brukt og antikkmessen på Frogner
menighetshus. 

Vi var innom Frogner menighetshus fredag
ettermiddag, på den tradisjonelle Brukt og
antikkmessen som fant sted 18. og 19. mars.
Med 12 utstillere var det mange som fant det
de søkte etter. Det var høy kvalitet og et
meget variert
utvalg  man
kunne velge
i. Et eget
rom fult av
trekkspill og
andre instru-
menter. I 2
etg. var det
et bredt utvalg for enhver smak. Her fant

man fri-
merker,
mynter,
gamle kort,
LP plater,
platespillere,
militæref-
fekter, kopp-

er og kar i alle fasonger. Til og med honning
kunne man få kjøpt på messen.

I kafeteriaen var det et godt utvalg av kaker,
rundstykker og varme pølser. Anton Wego
og de andre ildsjelene var så langt veldig for-
nøyd med messen.

Tranby kirke og kapell skal
pusses opp utvendig i løpet av
denne sommeren.

Dette er et
ledd i et
større
arbeid
med kirk-
ene i Lier.

Frogner kirke ble pusset opp i
2009, Sylling kirke i 2010 og nå
er turen kommet til Tranby kirke.

Etter investeringsplanen skal vi
starte med Sjåstad kirke i 2012.

Kirkesjef Alf kristian Hol

Kirkevalget 2011

Nominasjonen er det viktigste i
arbeidet før sjølve valget. Det er å
finne og forespørre folk om de vil
stå på listene til valget, og sette
opp listene slik at det tilfredsstill-
er de krava som er ønskelig med
hensyn til kjønn, alder og bosted. 
Nominasjonskomiteene er i full
gang med dette arbeidet nå. 

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

Tekst/Foto: Helge Rasmussen


