
UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 64. ÅRGANG

25 år som kirketjener i Sjåstad side 3 · “Supersprell” i Sylling side 3 ·
Jazzkonsert i Sylling side 4 · Tverken sportskapell side 6 · 
Tårnagentklubb i Sylling side  6 ·  “Sprell levende” i Frogner side  7 ·
Lierskogen kulturkirke  side  3  

Kirkevalget 2011 - Presentasjon av kandidatene side 7 - 13 

I denne utgave:      

Nr. 6 2011



2 Lier Menighetsblad - nr. 6 2011

Lier Menighetsblad

Veien videre
Sommerens hendelser har rystet oss
alle. Vi har lest, hørt, sett og prøvd å
fatte hva det var som hendte. Mange
har deltatt i minnesamlinger, og vi
har følt med dem som ble direkte
rammet. Skolene har startet opp, og
hatt sine markeringer. Nå er det tid
for hverdag, og for å finne veien vid-
ere. Hvilken varig virkning vil denne
sommeren ha på oss?

Alle vet vi noe om sorg, og hvor
tungt det er å gå videre når vi har
mistet noen av våre kjære. De som
mistet noen av sine 22.07, vil måtte
leve med sorg og savn. De som over-
levde, vil måtte jobbe med mange
ettervirkninger av det som skjedde.
Vi håper at det vil være noen der for
dem når de trenger det. 

Ordet kjærlighet har vært brukt mye
i sommer. – I kveld er gatene fylt av
kjærlighet, sa kronprinsen i sin tale
til rosetoget på Rådhusplassen. – Vi
skal møte dette med kjærlighet,
pappa, var noe av det første Glenn
Martin fra Lier/Svelvik sa da han
våknet etter et døgn i koma på syke-
huset (Lierposten 18.08). 

Det arbeides for tiden med en ny
norsk ordbok. - Bruken av ordet

Søndag 4. september
Lierskogen kirke kl. 11.  Gudstjeneste 
Gullaug kirke kl. 11.  Gudstjeneste 
Frogner kirke kl. 19.
Konfirmantpresentasjon 
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00.
Gudstjeneste 

Mandag 5. september
Sjåstad kirke kl 18:00
Sanitetsgudstjeneste, Nattverd. Dåp.
Kirkekaffe på Sanitetshuset

Søndag 11. september – 13. s.e. pinse
Bygedtunet kl. 11.00
Kulturminnedagen. Fellesgudstjeneste i
Lier, Hennummusikken deltar.

Søndag 18. september - 14.s.e. pinse
Tranby kirke kl 11:00
Misjonsgudstjeneste, Lier Tensing deltar.
Tranby menighetshus fra kl. 17:00.
Misjonsaksjonen.  Innsamlingsaksjon til
KFUK’s skoleprosjekt i Bangladesh.

kjærlighet i forbindelse med hendels-
ene i sommer vil sette spor i denne
boka, sa en språkforsker på radio for
litt siden. Kjærlighet har fått en tydelig-
ere betydning i retning medmenneske-
lighet, engasjement og omsorg. 

Kirken har hatt sin tydelige rolle i etter-
kant av 22.07. Som prester i Lier ble vi
tilkalt og gjorde tjeneste på Sundvollen,
som var senter for overlevende og
pårørende. Det ble sterke møter med
mennesker som var direkte berørt av
tragedien. Gudstjenestene våre her i
Lier har vært preget av lystenning og
forbønn. Folk har strømmet til
Domkirken i Oslo for å tenne lys, være
stille sammen og delta på de daglige
gudstjenestene den første tiden. I skriv-
ende stund er det fortsatt mange menn-
esker som legger turen innom
Domkirken.

Kirkerommet tåler det vonde. Det tåler
fortellinger om sorg og tap.
Bibeltekster, salmer og bønner gir oss
et språk for klage og fortvilelse.
Kirkemusikk og billedkunst har
gjenklang av levd liv. Vårt kristne
menneskesyn rommer også bevissthet-
en om at det onde kan få makt over et
menneske. Det er derfor vi ruster oss
med å bekjenne vår synd, og bekjenne
forsakelsen. Vi sier ja til det gode og nei

til det onde. 

Kirken forkynner også kjærligheten.
Guds kjærlighet, som tåler alt. Som
tåler oss alle. Som ikke lar seg over-
vinne av hat. Som er sterkere enn
døden. 

De voldsomme hendelsene kalte på
spesiell innsats. Nå er det hverdagen
som kaller oss til alminnelig, god
innsats. Som kaller oss til å la kjær-
ligheten fortsette å prege oss. 

Kjærlighet i det alminnelige liv er
vennlighet, oppmerksomhet og
omtanke. Den er et smil i kassakøen,
og et hei på gata til kjente og ukjente.
Vi trenger å merke at vi kan møte
hverandre som medmennesker. Vise
at vi mener noe med at vi hører
sammen og trenger hverandre. Vi
trenger å passe på hverandre, for vi
har ingen å miste. 

Kirkens prester, diakon og andre
ansatte ønsker å være til stede for
dem som trenger oss. Ta gjerne kon-
takt hvis du trenger noen å prate
med. 

God høst!

Ellen Martha Blaasvær, Prost i Lier
Solveig Aass Kristiansen,
Sokneprest i Frogner 
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Sylling kirke kl 11:00 Gudstjeneste
Konfirmantjubileum. Nattverd. Dåp.
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste
Nattverd. Dåp. Barnesamling “Sprell
levende” Kirkekaffe. 
Lierskogen kirke kl 19:00
Kulturkveld “Dette tror jeg på”.
Kveldens gjest:  Louis Jacoby.. 

Søndag 25. september - 15.s.e. pinse
Tverken sportskapell kl. 12.00
Pilegrimsdag 
Tranby kirke kl 11:00 Gudstjeneste
Høsttakkefest.  Diakoniens dag.



”Supersprell” i Sylling!

Nå kan barn i Sylling i alderen 4-10 år bli
med på det spennende nye søndagsskole-
opplegget ”Supersprell” annenhver tors-
dag.

Det er Sylling menighet som står bak det
nye barneopplegget, og det er Hilde
Nysether og Kristin Stokstad som skal
være ledere. ”Supersprell”  blir i kirkestua
rett ved Sylling kirke, annenhver torsdag
fra kl. 17 til 18.

-

Supersprell blir tilrettelagt spesielt for de
mellom 4 og 8 år, men både yngre og
eldre barn er hjertelig velkommen, sier
Kristin Stokstad som forøvrig er førskole-
lærer og jobber i Dambråtan barnehage i
Sylling. Hilde er lektorstudent og mor til
Live Evina(5) og Eiliv Andreas(2). Kristin,
som er mamma til Berit Synnøve(3) for-
teller at det på Supersprell blir et variert
opplegg:

-Det blir ulike leker og aktiviteter, frukt
og drikke, og hver gang blir det bibelfor-
telling og barnesanger. I utgangspunktet
må barn under 4 år ha med seg en voksen
hver gang, og for de voksne er det mulig-
het for å få seg en kappekopp og frukt,
forteller Kristin Stokstad.

Første samlingen på ”Supersprell” er tors-
dag 15.september kl.17 i Sylling kirkestue.
Spørsmål? Ring Hilde Nysether,tlf. 913
64 591 eller Kristin Stokstad,
tlf.411 44 194.
Velkommen til Supersprell!

Kristin
Stokstad(t.v.)
og Hilde
Nysether
håper mange
småbarnsfor-
eldre i Sylling
vil sende
barna sine på
Supersprell. 

Lier Menighetsblad - nr. 6 2011   3

25 år som kirketjener i
Sjåstad.

Jeg er på jakt etter Paul Christian og
finner han i den nysådde skråningen
ved kirken, opptatt med å slå gresset
mellom regnskurene.
Jeg spør om han har tid til en liten
prat, noe han svarer bekreftende på.
Paul Christian Justad, kan dette året
se tilbake på 25 år som kirketjener i
Sjåstad.
Jeg begynte her etter endt militær-
tjeneste som 21 åring, forteller han.
Dette var en stilling jeg ble oppfordr-
et til å søke på og noe jeg kunne
kombinere med gårdsdriften.
25 årsmarkeringen ble holdt hjemme
på gården 16. juni med 15-20 felles-
råds ansatte i forbindelse med
sommeravsluttningen.  
Erkjenntlighetsgaven var et ønske om

bidrag til ny flaggstang, og slik ble det, ny
glassfiberstang.
Som kirketjener har jeg ansvar for oppgaver
både ute og inne og jeg kommer tett inn på
mennesker både i glede og sorg, sier han.
Mange kjenner jeg godt fra før, men mange er
også nye. Det kommer tilreisende på kirke-
gården som ønsker å finne familiegravsted og
jeg treffer mange  ”gamle kjente”. Da blir det
slektsprat med historier og hendelser.
I alle anledninger er det for meg veldig viktig
å møte folk med respekt.
Sjåstad kirke er privilegert som har Sjåbagos
og SJÅts og lederne der gjør en kjempe jobb,
skryter han.
På spørsmål om hva han tenker om fremtiden
svarer han at det er viktig å være positiv og
ville være med i eventuelle forandringer.
Videre håper jeg på 15 år til i Sjåstad, sier
han, før han igjen går tilbake til gressklipper-
en.
Vi i Sjåstad vil takke deg for jobben du gjør,
for vakker sang og godt samarbeid. Tekst: Jorun Fuglerud

Foto: Benedikte Håkonsen, Lierposten

Fortsettelse av Søndag er kirkedag:
Tranby kirke kl. 19:00.  Ord og
toner.
Sjåstad kirke kl 11:00
Gudstjeneste. Dåp.
Konfirmantjubileum

Onsdag 28.september - 16.s.e.
pinse
Tranby kirke kl 19:30
Septembersang for slumbarn.
Korkonsert.

Søndag 2. oktober - 16.s.e. pinse
Frogner kirke kl 11:00
Gudstjeneste, Dåp. Kirkekaffe
Lierskogen kirke kl 17:00
Stabbegudstjeneste for 1-åringer 

Søndag 9. oktober - 17.s.e. pinse
Tranby kirke kl 11:00
Fellesgudstjeneste i Lier

Paul Christian heiser flagget i den nye flaggstangen

Lierskogen kulturkirke
Høstens program i kulturkjerka på Lierskogen blir vari-
ert, spennende og interessant.  Programmet bør være noe
for enhver smak. Første ut er:

18. september kommer Louis Jacoby, trubadur og forfatter fra Larvik som
ble tildelt Prøysenprisen i 1992. Han er vinner av Nitimens sommervisekonkurranse i 1995
(sammen med Lars Martin Myhre). Hans vise Hverdag er kåret til en av Norges nasjonalviser
og Jacoby har gjennom årenes løp gitt ut flere plater. Han var fast huspoet i programposten
Wesenstund i TV Norge i perioden 1994-99. I mange uker lå han på Norsktoppen med Vise
ved vindens enger. Noen og Ingen lå ti uker på Norsktoppen i 2003, derav to førsteplasser. 

Fra lokalmiljøet vårt stiller Rudi Remme og Christian Grette opp  og spiller to sang-
er i forkant,  eventuelt  i midten av programmet til Louis Jacoby. De jobber for tiden med en
plate som heter Finally waken. 

Det blir forhåndssalg av billetter ved Lier kommunes servicetorg og Statoil
Lierskogen, og billettsalg ved inngangen.
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Døpte:
Frogner
Maria Lundberg Sørum, Tobias
Emilian Engelstad Sæthershagen,
Mie Påsche Espedal, Martin
Lindstad Ørnberg, Lovise
Simonsen, Maren Helene Odden,
Mattis Antonio Skretteberg
Kalrud, Victoria Kendal
Nordskog, Tom-Kristian Solli
(Trælnes kirke), Marie Hagen,
Christiane Lund Kirkeng
(Rødtangen Bedehus), Ella
Utengen Ringgårdslie, Pernille
Gjerdseth Larsen

Tranby
Alfred Langford Borge, Knut-
Eirik Holm, Sofia Støle
Guthormsen, Isak Høydalsvik
Ulvund, Jardar Rygh-Nilsen,
Stian Ellevog Antonsen

Sylling
Birk Holtungen

Sjåstad
Thea Anine Solhaug Hansen,
Albert Listøen-Owsinski,
Andre Listøen-Qwsinski

Vigde:

Frogner
Janne Aasgaard Olsen og Øystein
Helgeland, Line Syvertsen og Ole
Tomas Amundsen, Laila
Hänninen og Tommy Flaten,
Linda Charlotte Hansen og
Marius Solberg, Mette Ellevog
Johansen og Einar Georg
Gunnestad, Tonje Andreasen og
Aslak Juva, Hedda Vatne Olsen
og Anders Haraldsen

Lierskogen
Kaja Jensen og Frank Falch-
Nevand

Fortsettes på side 5

Slektersgang
Same procedure as last
year….
(tekst v/Elisabeth Thomte
Edvardsen, Foto: Thorvald
Lerberg, Liernett)

Sylling kirke er vant til å beve litt
– den har latt seg skjelve under
ihuga tårnagenter, innbarka
minigospelere og julespill med mange
fremtoninger – tirsdag 23. august ljom-
et det inderlighet i kirkerommet fra
Magnolia Jazzband og lidderlighet fra
Anne Marte Slinning!

Same procedure
For 21. gang entret Magnolia Jazzband
koret i Sylling kirke. Hvert år smyger de
seg inn i taktfoten vår og slår gnister i
gåsehuden.  Vi lar oss drive med fra
skjøre klarinett toner til trommevirvler
som røsker i hårrota – hadde det vært
kollekt i dem ville vi kunnet bygge orgel
umiddelbart. Så er det godt kirken er
restaurert og solid – i kveld var det fare
for både avskalla kalk og malingsflak i
taket – for dette tok på – som alltid en
augustkveld i Sylling.

Det er til å undres hva slags fingersett
pianisten er utstyrt med og bassen som
dunker rett inn i sjela må være magisk
skapt. New Orleans inspirert jazz fenger
og sender oss en ørliten kveldsstund rett
til himmels. For de tilstedeværende ble
dette en høydare – og for alle dere som
ikke var der – same procedure next year.

Vokalist
Magnolia Jazzband har invitert med seg

mange vokalister til Sylling opp igjennom
tidene. Og publikum har favnet dem alle.
I år favnet vi gospelsangeren Anne Marte
Slinning – og som vi favnet dette fyrverk-
eriet. Hun grep fatt i oss og kastet oss fra
råskap til ydmyke og stemningsfulle
toner. Hun klinte til og smøg med ufatte-
lig eleganse.  Ja takk – mer av henne!

Arrangører
Som alltid er det Jazzkomiteen som står
for denne herligheten. De samme trauste
folka med Arild Pedersen i spissen – de
skinner fortsatt på Syllinghimmelen og
får terningkast 6 i år igjen. 

Så er det Sylling menighetsråd som står
for servering til publikum. Litervis med
vaffelrøre og kaffekjefter går unna som
varmt hvertebrød.  Med kveldssolen malt
over kirkebakken - bak vaffelpresser og
pengeskrin tryller serveringspersonalet
bort både kaffetørsten og søthungeren –
og priser seg lykkelig over overskuddet på
4000 blanke kroner.

Det er klart kirken kunne rommet flere –
sånn som i gamleda’r – men de som var
der opplevde en sensommerkveld med
både tryllestøv og øredøv – og neste år er
tradjazz sikkert in igjen – det er herved
vedtatt!

Å SYNGE ER GØY OG SUNT !
Korene i Tranby menighet starter opp
igjen etter ferie.

MINITRALL øver hver tirsdag fra
klokken 17.30 til 18.30 og ønsker alle
barn i alderen 4-8 år velkommen.
TRABAGOS øver hver tirsdag fra
klokken 18.30 til 19.30 og vi ønsker oss
mange flere medlemmer fra 3.klasse (8
år) til 7 klasse.
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt
med ledere:
Minitrall:  Laila Deltchev  Tlf. 916 19 591
Trabagos: Ingunn Strand Bergem Tlf. 977
36 099
TRANBY KANTORI er et blandet kor
hvor sanggleden står høyt i fokus.  Koret
tar gjerne imot nye medlemmer. Korets

virksomhet er hovedsaklig knyttet opp
mot Tranby menighet,  men vi synger
gjerne på andre steder også og ved for-
skjellige anledninger.
Fast øvingsdag er tirsdag fra kl. 19.45-
22.00 på Tranby menighetshus.
Har du noen spørsmål ta gjerne kontakt
med vår dirigent Waldemar Nowak tlf.
32 24 21 25/32 84 58 37  eller med Thoril
Fuglerud tlf. 32 85 07 31

Frogner kirkekor
Starter opp med nytt øvingsår torsdag
25.august kl.19 i 2.etg på Frogner menig-
hetshus.
Velkommen til å delta i koret. Stikk
gjerne innom for å høre, eller ta en prat
med noen i koret om du har lyst til å
synge. Øvinger hver torsdag kl.19-
21.Beste hilsen kantor.
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Fortsettelse av Slekters gang:
Vigde:

Sylling
Marthe Finsrud og Bård Olav
Dalen (Klosteret Sylling),
Kristin Berge og Kjetil
Kristiansen, Tuva Marie
Aronsen Grimsrud og Asbjørn
Lauritz Prøis, Georgina
Magyar og Odd Arne Vangen,
Marianne Linnerud og Roy-
André Johansen

Sjåstad
Marie Gustavsen og Tommy
Salte

Døde:

Frogner
Edvard Brastad, Øivind
Helgerud, Leif Larsen, Gerd
Lind, Inger Marie Enger, Karin
Helgerud, Reidun Holst, Kåre
Gigernes, Anna Otili Myrhaug,
Dagmar Dorthea Larsen, Lea
Ivesdal, Birger Olstad, Toril
Nymoen Hansen, Kurt Ronald
Selnes, Thordis Ignete Violante
Ludvigsen, Johan Martinsen, 
Tove Kristin Moxnes Løvlien, 
Reidar Gustav Green, Eldbjørg
Bunkholt, Birger Stokke

Tranby
Tor-Egil Fredriksen, Jørgen
Grøstad, Knut Erik Mehren,
Klara Adele Halvorsen, Knut
Green, Gudmund Alfred
Pedersen, Erik Rolf Berge,
Fredny Salomonsen, Arne Erik
Grøstad, Inger Marie Eriksen,
Oddveig Bruget, Laila Eriksen

Sjåstad
Grethe Irene Blegeberg, Stein
Arne Johannessen, Synnøve
Rustan

Sylling
Liv Askerud Olsen

Slektersgang
Sårbarhetens muligheter

Denne sommeren har vist oss alle at livet
er sårbart, at kroppene våre er skjøre som
leirkrukker. ”There is a crack in everyt-
hing. That’s how the light gets in” synger
Leonard Cohen i en av sangene sine. Og
det er som om det norske folk plutselig
fikk et kollektivt skår den 22. juli, hvor
lyset strømmet inn. For slik en medfølelse
har vi knapt sett maken til. Vi har
strømmet til kirker og torg, vi har gått i
tog, vi har lagt ned blomster, vi har tent
lys og vi har pratet med folk vi ikke kjente
fra før. Ordene kjærlighet og å elske har
fått en styrket posisjon i språket vårt.
Kronprins Haakon uttrykte i en appell på
rosemarkeringen ved Rådhusplassen: ”I
dag er Oslos gater fylt av kjærlighet”.
Andre kunne fortelle at de nå sier ”jeg
elsker deg” også til venner og familie, ikke
bare til kjæresten sin. Kanskje må det
noen skår og sprekker til for at lyset kan
slippe inn. Kanskje er det i vår erkjennelse
av egen sårbarhet vi oppdager at det er
naturlig å søke sammen, at vi hører
sammen, som medmennesker. 

Mange fikk smertelig merke ondskapens
hensynsløse råskap den 22. juli. Fra et
menneske som i lang tid må ha ignorert
sin sårbarhet og tumlet rundt i sitt eget
destruktive mørke, sitt hat og sin frykt,
med de fatale hendelsene som resultat.
Det er ikke likegyldig hva vi fyller hjerte
og sinn med. 

Som kristne tror
vi på et lys som
kommer utenfra og inn i våre liv. Jesus
sier: ”Jeg er verdens lys. Den som følger
meg skal ikke vandre i mørket, men ha liv-
ets lys”. Å åpne opp for lyset er å gi plass
til kjærligheten. Apostelen Paulus har
skrevet noe av det vakreste som står i
Bibelen. Du finner det i Paulus’ første brev
til menigheten i Korint, i det 13. kapittel.
Der skriver han om hva kjærligheten er.
”Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er
velvillig, den misunner ikke, den skryter
ikke, er ikke hovmodig. Den gjør ikke noe
usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir
ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde.
Den gleder seg ikke over urett, men har sin
glede i sannheten. Kjærligheten utholder
alt, tror alt, håper alt, tåler alt”.

Vi har kjent på vår sårbarhet og vi har
søkt sammen denne sommeren. Og mens
regnet har silt ned over Lier har 13 - trett-
en - millioner mennesker blitt rammet av
tørke og hungersnød på Afrikas horn.
Hører vi ikke også sammen som med-
mennesker på kryss og tvers av nasjonale
landegrenser? Våre søstre og brødre på
Afrikas horn trenger at vi står sammen
med dem nå. Jesus har vist oss at vår sår-
barhet kan bli vår styrke. Kjære Jesus, la
lyset strømme inn og fylle
oss med kjærlighet!

Joar Morten Flatland
Kateket

Andakt

Sikring
av grav-
minner

Fester er
ansvarlig
for at gravminnet er for-
skriftsmessig sikret mot
velting.
Årlig ettersyn nødvendig
p.g.a. telehiv og nedbør
selv om gravminnet er
boltet. 
Gravminner som står
ustøtt blir lagt ned for å
unngå eventuelle per-
sonskader. 
Har du spørsmål, ta kon-
takt med Lier kirkelige
fellesråd tlf. 32 22 02 70.

Kirkesjefen

Sjåbagos har allerede startet korøvelsene etter
sommerferien.  Alle barn i 1. - 7. klasse er hjertelig
velkommen til å være med. Vi øver i Sjåstad kirke
nesten hver mandag kl. 18.00 - 19.15. Vi synger,
finner på mye gøy, drar på leir og opptrer i for-
skjellige sammenhenger. Velkommen.
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Sportskapellet starter i høst
4. september 

Frogner menighet er medeier i
Sportskapellet ved Tverken i
Drammensmarka, ca. 3 km norvest for
Landfalltjern. Det er åpent for alle og et
fint utfartssted for alle som vil kom-
binere gudstjeneste med skogstur. Med
lett rolig gange tar det ca tre kvarter fra
Landfalltjern og en time og ett kvarter
fra Årkvisla  i Lier. Det er gudstjeneste i
kapellet hver søndag i høst fra 4. sep-
tember til 30. oktober kl. 12. Kapellet
ligger et steinkast fra utfartsstedet
Tverken. Det er mulig å leie kapellet til
overnatting for små og store grupper. 
Om kirken
Sportskapellet ved Tverken ligger i
Drammen nordmark og ble innviet i
1938, av biskop Bergrav. Da var 2000
mennesker tilstede ved kapellet som
hadde 250 sitteplasser. Opp gjennom
årene har det vært en del forbedringer
og ombygginger så som peisestue og
soverom for overnattinger, Siste tilskudd
er nytt vedskjul og lager som er ferdig-
bygget i sommer. 

Sportskapellet eies i dag av: Bragernes,

Åssiden, Strømsgodset, Strømsø,
Tangen, og Fjell menigheter i Drammen.
Og av Frogner menighet i Lier. Et styre
valgt av disse menighetene forestår
driften av kapellet. Det praktiske knyttet
til driften og gudstjenestene administr-
eres av Kirkekontoret i Drammen, utleie
likeså. Det er lov å overnatte 25 personer
i kapellet. Til en symbolsk leiesum.

Fra Drammen er det vanligst å kjøre til
Landfalltjern og parkere der. NB ! 30 kr
betales i automat ved innkjøringen fra
Underlia.  Det er fint å trille barnevogn
innover. Om vinteren er det oppkjørte
løyper. Det er “sportsgudstjeneste” hver
søndag fra ca påske til midt av juni, og
fra september til slutten av oktober. Men
sjekk med gudstjenestelister i
Drammens tidene, eller ved kirken i
Drammen. Før eller etter gudstjenesten
kan det anbefales en tur til Skimten ca
1/2 times gange fra kapellet. Da er en på
650 m over havet, om det er klarvær, har
en god utsikt. Niste kan en spise i peis-
estua, eller en kan ta en tur på kafeen.
Kombinasjonen tur, sportsandakt og
Tverkenkafeen er en fulltreffer, uansett
vær skriver mangeårig ildsjel for kapellet
Inge Otterskred på nettstedet
Kirkenorge. 

Pilegrimsdag på Tverken
søndag 25. september.

Kl.10 Felles vandring fra Årkvisla
p-plass. 
Kl.1045 Vandring med pile-
grimspreg fra Landfalltjern. 
Kl.12 Gudstjeneste i sportskapellet
på Tverken.
Matpause. Ta med mat og drikke.
Tur over Skimten og Storsteinsfjell
tilbake til Årkvisla.

Velkommen til å være med på hele
eller deler av dagen!

Arr.: Frogner menighet/pilegrims-
utvalget

Starter Tårnagentklubb i
Sylling

Tirsdag  11.oktober går startskuddet for
”Tårnagentklubben” i Sylling, et spenn-
ende tilbud etter
skoletilbud for de
som går i 3.- og
4.klasse.

”Tårnagent-
klubben” er en del
av trosopplærings-
tilbudet til Sylling
menighet, men
den nye klubben er
også for de fra
Sjåstad som ønsker å bli med.  Sist vint-
er arrangerte Sylling menighet en egen
tårnagenthelg i kirken for 3.klassingene,
der det å løse ulike oppdrag og mysteri-
er var en del av opplegget. 

-Vi fikk veldig god respons på opplegget
fra 3.klassingene, og flere av dem spurte
om Sylling menighet ikke kunne arrang-
ere flere tårnagenthelger. Vi har vurdert

ulike opplegg og har kommet til at vi
ønsker å starte en egen Tårnagentklubb i
Sylling, annenhver tirsdag rett etter
skoletid, forteller kateket i Sylling men-
ighet, Helge Bratsberg. Sammen med
sokneprest Ole Johan Stokstad og

Jeanette Myhrene drar
han i gang
Tårnagentklubben tirs-
dag 11.oktober, rett etter
skoletid, en klubb som
blir annenhver tirsdag.
Hver gang møter 3- og
4.klassingene først opp i
kirkestua i Sylling der
det blir mat å få og
mulighet for ulike spill.
Deretter skal tårnagent-

ene utføre dagens agentoppdrag, der
utforsking av kirkerommet kan være en
del av dette. 

-I Tårnagentklubben blir det mye lek og
moro, både inne og ute, og vi håper og
tror at mange 3. – og 4.klassinger vil bli
med som tårnagenter, sier Helge
Bratsberg. 

Ole Johan Stokstad (t.v.) og Helge Bratsberg 
drar i gang Tårnagentklubb i Sylling.

KIRKENS SOS TRENGER 
FRIVILLIGE MEDARBEIDERE.

Kirkens SOS er en døgnåpen
krisetjeneste betjent av frivillige
medarbeidere. Kirkens SOS tilbyr
en anonym samtale på telefon eller
via internett.  Kirkens SOS gir
støtte og trøst, livsmot og håp.
Kirkens SOS  møter den enkelte
med åpenhet og respekt. Kirkens
SOS arbeider forebyggende og
akutt for å avverge selvmord. 

HVEM KAN BLI FRIVILLIG
MEDARBEIDER?
Vi ser etter vanlige mennesker som
har fylt 20 år, som har avstand til
egne kriser og som kan identifisere
seg med vårt verdigrunnlag.
Vi tilbyr en avgrenset tjeneste, inn-
føringskurs og faglige medarbeider-
samlinger. Underveis får du støtte
og veiledning.
Nytt kurs starter til høsten.

Høres dette interessant ut?  Ta
kontakt med daglig leder 
Elsbet Pilskog på telefon 32 87 77
74 eller 40 41 39 29.



Lier Menighetsblad - nr. 6 2011   7

Merk deg dagene 11. og 12. sept-
ember. Da er det kommunevalg,
fylkestingvalg, menighetsrådsvalg og
bispedømmerådsvalg. Dette er andre
gang det er kirkevalg sammen med
offentelige valg. Oppslutningen for 2
år siden var veldig varierende.
Mindre steder hadde god oppslut-
ning, opp til 40 % av de som stemte
på valglokalene var innom kirke-
valget..Store og tettbefolkede steder
var nede på rundt 10 %. Vi ønsker at
oppslutningen om kirkevalget blir
mye større nå. De som stiller til valg
er villige til å gjøre en innsats for
menigheten og kirka. Det ligger mye
arbeid og ressurser i å avvikle et
valg. Med disse begrunnelsene håper
vi du vil være med å si din mening
ved å bruke stemmeretten din. Er du
i tvil om hvordan det gjøres?
Oppslag med informasjon på valg-
lokalene og du kan spørre en valg-
funksjonær. I dette menighetsbladet
kan du studere listekandidatene og
har du datatilgang står det mye valg-
stoff på kirken.no. Godt valg og vel
møtt. 

Ved Kirkevalget 2011 skal det velges
menighetsråd og 3 medlemmer til
Tunsberg bispedømmeråd.

Valget skal avholdes: 
Søndag 11. september kl. 16. – 20.
Mandag 12 september  kl. 09. – 21.

Valglokaler
Frogner menighetsråd:
Egge skole, Haugestad, Lierhallen
(merk stedet), Gullaug skole

Tranby menighetsråd:
Nordal skole, Hennummarka skole,
Tranby skole, Heia skole

Sylling menighetsråd:
Syllinghallen

Sjåstad menighetsråd:
Oddeval skole, Egge skole

Stemmeberettige:
Medlemmer av Den norske kirke har
stemmerett fra det året de fyller 15
år.
Ta med valgkortet!

Den norske kirke i
Lier

Velkommen til Familie-og
Kulturminnedag 2011

Tid: Søndag 11.september
Kl. 1100-1600
Sted: Lier
Bygdetun
Tema: ”Skjulte
skatter – spor i
landskapet”

Program:
En tradisjonsrik familiedag med
underholdning for enhver smak!
Hennummusikken kommer, det blir
gudstjeneste og annen sceneunder-
holdning.
Kanskje blir det både klovnebesøk og
Lirekassemusikk?
Det blir demonstrasjoner og aktiviteter
av ymse slag - for store og små! 
Det er høst og alle som vil kan plukke
epler fra bygdetunets egen eplehage!

Spennende smaker fra gamle eplesort-
er som er sjeldne.
Åpen kafe i Heg gjestgiveri med varme
vafler og rømmegrøt samt mulighet til

å besøke årets sommerutstilling
på Lier Bygdetun.
Lier Husflidslag tilbyr strikke-
kurs og viser en flott votteut-
stilling.

Sommerutstillingen 2011 –
BygdaLIER - BYENdrammen
En utstilling om naboskap mel-

lom Lier og Drammen – i historisk
perspektiv –med glimt av felles hist-
orie, både konflikter og gode samar-
beidsprosjekter er tatt med. 

Arrangører: Lier Historielag, Lier
Bygdetun, Lier Husflidslag,
Lier kulturkontor i samarbeid med
andre lag og foreninger

”SPRELL LEVENDE” i
Frogner menighet
18.sept., 16. okt og 6 nov. er det
”Sprell levende”barnesamling i
kirkestua (kapellet) ved Frogner kirke.
Barna kan enten møte rett i kirkestua
kl. 11.15 eller hvis foreldre/ foresatte
vil være med på gudstjenesten i
Frogner kirke som begynner kl. 11,
kan barna være med på den første
delen av gudstjenesten. Så vil en leder
gå sammen med dem ned i kirkestua.
Inger Svele Hornstuen og Kari Isene
Bodnar er ledere.

FROGNER MINIGOSPEL
Barn fra ca. 4 år - ca. 12 år. Øver hver
tirsdag kl. 18-19 på Frogner menig-
hetshus. Ledere er Ingjerd Wium
Karlsen og Nina Oldebråten. ”Lese
og skrive og regne er bra, men å få
synge litt, det gjør oss
glad.”Velkommen !

TUNSBERG BISKOP

HVIS KIRKEN ER VIKTIG – for deg….

Tenk over om den er det ! I en tid der alt
forandres, må vi spørre om hva vi vil
beholde og hvilke verdier vil vi bygge videre
på. De kristne verdiene har bestått sin prøve
og vil kunne være et vern i kommende
tider. 

I Den norske kirke står vi foran to kirkevalg
til høsten. Hvis du er kirkemedlem, kan du
være med på å bestemme kirkens fremtid.
Lokalt har kandidater stilt seg til disposi-
sjon for å være medlemmer av det lokale
menighetsrådet, de er dine nærmeste med-
arbeidere. De ønsker å være med å bygge en
menighet som er tilstede, er nær livet, både
i glede og sorg – og til hverdags. Vær med å
gi dem din støtte ved å stemme ved kirke-
valget 2011.

På bispedømmeplan har 20 personer sagt
seg villig til å være kandidater til å sitte i
Bispedømmerådet og også Kirkemøtet.
Dette regionale rådet står bl.a for samarbeid
mellom menighetene i vårt vidstrakte
bispedømme. Stem inn tre av disse kandid-
atene – det er utfordringen som jeg gir deg
– på valgdagen den 12.sept.

Altså: Hvis kirken er viktig for deg – møt
fram og stem ved kirkevalget !

Laila Riksaasen Dahl
Biskop i Tunsberg
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Gi kirken et godt valg!

11. og 12. september holdes det kom-
mune- og fylkestingsvalg i Norge.
Samtidig avholdes Kirkevalget 2011 i
tilstøtende lokaler. Samlokaliseringen er
en del av demokratireformen i Den nor-
ske kirke, og skal legge til rette for at
flere av kirkens medlemmer benytter
sine muligheter til å ha innflytelse i
kirken. 

Ved Kirkevalget i 2009 deltok 13 % av
de stemmeberettigede medlemmene.
Det var mer enn en tredobling i forhold
til tidligere valg, som de fleste steder var
blitt avviklet i kirkene etter søndagens
gudstjeneste. I 2011 håper vi på enda
større deltakelse!

Kirkevalget inneholder to valg: 
valg til de lokale menighetsråd, som vi

har fire av her i Lier 
valg til Tunsberg bispedømmeråd

Kandidatene til de ulike rådene present-
erer seg her i dette nummeret av menig-
hetsbladet. 

Hva gjør de kirkelige rådene?

Menighetsrådet er den lokale kirkes
valgte organ. Sammen med de ansatte
og andre frivillige i menighetene skal
rådet ”ha sin oppmerksomhet henvendt
på alt som kan gjøres for å vekke og
nære det kristelige liv i soknet”
(Kirkeloven §9). Menighetsrådet vedtar
planer for konfirmantundervisning, tro-
sopplæring, diakoni og kirkemusikk, og
ser til at dette settes ut i livet. Rådet har
mange små og store oppgaver og har
stor innflytelse over hvordan den lokale
kirke og menighet skal være. 

Bispedømmerådet har den samme
grunnoppgaven som menighetsrådet,
og skal sørge for samarbeide mellom
menighetene i bispedømmet.

Bispedømmet fordeler en del statlige
midler til kirken og tilsetter menighets-
prester. De 11 bispedømmerådene i Den
norske kirke utgjør til sammen
Kirkemøtet, som er Den norske kirkes
øverste valgte organ. Kirkemøtet samles
en uke hvert år og vedtar viktige saker
for kirken. Ved Kirkevalget 2011 skal
det velges tre medlemmer til Tunsberg
bispedømmeråd. Fire andre medlemm-
er velges seinere ved indirekte valg. 

Ung eller eldre, ny eller erfaren?
Les presentasjonene av kandidatene, og
se om det er noen du kjenner, tenk
gjennom om du vil ha inn de unge eller
de eldre, se om noen har en bakgrunn
eller interesser som du synes er spenn-
ende, og stem på dem du tror er best
skikket til å være med og lede den lok-
ale kirke og Tunsberg bispedømme de
neste fire årene. 

Godt valg!

Ellen Martha Blaasvær
Prost i Lier, Røyken og Hurum

Valg til menighetsrådene i Frogner, Tranby, Sjåstad og Sylling.
På de påfølgende sidene presenterer vi kanidatene til de ulike menighetsrådene i Lier. Alle kandidatene har fått følgende to
spørsmål de skulle svare på:
1. Hva ønsker du for din kirke / menighet?
2. Hvilke felt innenfor kirkens arbeid engasjerer deg mest og hvorfor?

1.  Dag Sten.
Alder: 49 år
Yrke: Siviløkonom/ daglig
leder
1. At Frogner skal være en
åpen og inkluderende

menighet med tilbud og aktiviteter for
alle hvor det er lett å finne tilhørighet.
2. Et aktivt barne- og ungdomsarbeid er
en forutsetning for å fylle kirken fre-
mover. Tilbud og aktiviteter som
tiltrekker også andre enn de vante
kirkegjengere; som for eksempel
musikktilbud og samtaleopplegg (Leder,
nåværende menighetsråd)

2. Trond Jorein Nilsen
Alder: 43 år
Yrke: Prosjektleder
1. Kirken skal være et sted
der alle føler seg hjemme.
2. Diakoni engasjerer meg.

Det er viktig å ta vare på hverandre i
dagens samfunn. (Medlem, nåværende
menighetsråd)

3. Stian Fossli
Alder: 25 år.
Yrke: Kirketjener ( i
Røyken)
1. Jeg ønsker å skape et godt
miljø for alle i kirka vår, og

synes det er viktig at vi tar ekstra godt
vare på de som har spesielle behov.
2. Barne- og ungdomsarbeid er det som
engasjerer meg mest. Det er viktig at
barn og unge får et godt og trygt tilbud i
nærmiljøet sitt. Da kan vi rekruttere
flere frivillige, ved at de allerede er aktive
som unge. ( Medlem, nåværende
menighetsråd)

4. Karianne Vauxhall
Sørum
Alder: 60 år
Yrke: Fot/hudterapeut
1. Jeg ønsker at kirken vår
kan være et inkluderende

fellesskap med en åpen dør for alle, og at
menigheten vår har et omsorgsarbeid
rettet mot lokale utfordringer. Det er
viktig å skape et fellesskap for frivillighet

slik at kirken vår kan bli en del av
hverdagen for ung og gammel i vårt lille
samfunn.
2. Jeg har sittet i diakoniutvalget i to år,
og synes at det har vært interessant.
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, og
det passer nok for meg. Jeg er imponert
over hvor mange frivillige som er med i
menighetsarbeidet og mange positive
mennesker som gjør sin del for Frogner
menighet. (Varamedlem, nåværende
menighetsråd)

5.  Odd Arne Eritsland
Alder:67 år
Yrke: Pensjonist
1. At kirken skal være et
sentralt samlingspunkt for
flest mulig, og at den har
betydning ikke bare ved de

store anledninger i livet. Jeg ønsker en
inkluderende kirke med stor takhøyde
og en menighet  hvor alle viser omsorg
for hverandre.
2 .Pilegrimsvandringer og vedlikehold av
pilegrimsveien gjennom Lier.

Kandidater til Frogner menighetsråd
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6. Anne-Lise Aasgaard
Alder: 50 år
Nåværende yrke:
Spaterapeut/ tiltakslærer
1. En kirke som fortsetter å

bringe den kristne tradisjon og kultur
videre. En møteplass for fellesskap og
aktiviteter for alle aldersgrupper. En
åpen og inkluderende kirke for alle, til
hverdag og fest, i sorg og glede.
2. Diakoni, med nestekjærlighet og
inkludering og kamp mot urettferdighet.
Sosiale arrangementer hvor kirken blir
møteplass for å kunne dele opplevelse
med andre, for eksempel konserter.
Ønsker å ta vare på kirkebyggene. (
Medlem, nåværende menighetsråd)

7. Kyrre Langeteig
Gulhaugen
Alder: 40 år
Yrke: Regionsjef
1. Jeg ønsker at menigheten
skal være mer rettet mot

barn og ungdom gjennom sang, kon-
serter og  opplæring.
2 .Jeg synes at arbeidet rundt ombygn-
ing og utbedring  av kirkebygg, inventar
har vært spennende å følge.

8. Berit Eline Husebø
Hafskjold
Alder: 62 år
Yrke: Kundeveileder 
1 .En glad, levende og
inkluderende kirke i vekst.

2. Stille time, med vakker kirkemusikk
som gir tid og ro til refleksjon og
fordyping (medlem, nåværende
menighetsråd)

9.  Maria Vukobratovic
Alder: 54 år
Yrke: Rådgiver
1. En kirke som er åpen for
alle. Forskjellige aktiviteter
som sannsynliggjør  at

veien  til Gud  (og andre mennesker) er
lett å finne i alle livssituasjoner.
2. Relasjoner mennesker imellom, spe-
sielt barn. Bidra til at barn føler seg
trygge og tar riktige valg, selv om livet
byr på noe annet. 

10. Tone Birgitte Bergflødt
Alder. 49 år
Yrke: Selvstendig nærings-
drivende i Renskaug as
1. Jeg ønsker en kirke som
fortsetter å åpne seg

naturlig for bevegelser i samtida. Jeg

ønsker at de faste rammene, som er
svært viktige for følelsen av trygghet og
kontinuitet, også fortsetter å være
naturlig fleksible slik at kirken virker
samlende. - ”Stille time” er blitt en insti-
tusjon som stadig flere benytter seg av.
Vi lever i en tid hvor ro og kontem-
plasjon ofte blir salderingsposter, og jeg
ønsker for min menighet at enda flere
får øynene opp for den fantastiske
opplevelsen det er å lytte til vakker
musikk i en vakker kirke.
2. Jeg er helt ny i denne sammenheng,
og har til nå i livet ikke engasjert meg
direkte i kirkens arbeid, men et engasje-
ment for religiøse spørsmål har jeg alltid
hatt, og jeg er døpt og konfirmert i
Frogner kirke. Når spørsmålet om å
stille til valg i menighetsrådet kom,
kjenner jeg at jeg har lyst til å bidra i
kirkens arbeid, og jeg takker for tilliten.
Engasjementet mitt for kirken trekker
mot å videreføre kirkerommet til enda
mer kultur som naturlig passer å fram-
føre i kirken. Dette har for min del sam-
menheng med at det ikke blir bygget et
eget kulturhus i Lier med det første, og
at jeg selv har hatt flere gode kulturop-
plevelser i Frogner kirke.. 

11.  Morten Egeberg
Alder: 51 år
Yrke:Rådgiver/ forhan-
dlingsleder i Lier kom-
mune
1. En kirke som er tydelig

i sitt budskap og som våger å stå fast på
evangeliet selv om det kan synes politisk
ukorrekt iblant.
2. Gudstjenester og i særdeleshet
høymessen med nattverden i sentrum.

12. Per Ivar Gjesdal
Karlsen
Alder: 46 år
Yrke: Instruktør/ lærer
1. Jeg lever og ånder for

menighetshuset. Det ligger sentralt i
Lierbyen, og det er viktig for
menighetens ulike aktiviteter. Jeg ønsker
det skal være et levende og aktivt miljø
der med lav terskel.  
2. Barne- og ungdomsarbeid. Jeg er
engasjert i Ungdomkafeen/ klubben og i
Juniorklubben på menighetshuset. 

13. Tone Elisabeth
Nielsen.
Alder: 43 år 
Yrke: Fotterapeut
1. Kirken er viktig også for

mange av dem som ikke er der så ofte.
Jeg ønsker at folk må føle seg velkom-
men når de møter kirken i ulike sam-
menhenger.
2. Jeg er opptatt av at barn og ungdom
kan finne tilhørighet i kirken. Det gir
holdepunkt og trygghet, og menigheten
må forsøke å legge til rette for at barn og
ungdom kan oppleve det.

14. Tone Lykke-Enger
Alder: 67 år
Yrke: psykiater, overlege
1. Ønsker å gjøre den mer
”åpen”. Temagudstjenester,
dialoger, trekke inn andre

i dialogen slik det ble gjort på en gudst-
jeneste i Gullaug kirke i mars. Og gudst-
jenester ute i naturen. 
2. Ungdom, barn, eldre, diakoni.
Naturopplevelser for disse gruppene.
Musikk. Gjøre Bibelens ”gullkorn” mer
kjent.

15. Svanhild Lingeberg
Alder: 52 år
Yrke: Salgskoordinator
1. At kirken og
menigheten skal være lett
tilgjengelig og vise åpen-

het, og at alle skal føle seg velkommen
uavhengig av bakgrunn og status.
2. Ha mulighet til å bidra til det jeg har
nevnt ovenfor.

16. Harald Steen
Alder: 53
Yrke: Rørlegger
1. At kirke/menighet skal
være en del av funda-
mentet i nærmiljøet som

alle kan føle seg trygge på.
2. Barne-og ungdomsarbeid. Barn og
ungdom trenger en plattform å bygge
livet på slik at det blir lettere for dem å
ta de rette valgene i fremtiden.

17. Matthias Krüger
Alder:41
Yrke: Ingeniør V/A
1. Et sted for fellesskap,
familie. Gi trygghet og ta
vare på hverandre. Frihet

og glede til å tro
2. Felles samlinger som juletrefest,
påskeverksted og lignende
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Kandidater til Tranby menighetsråd
1. Ann Helene Skyberg,
Lierskogen 
Alder: 47 år
Yrke: Adm. direktør
1. En åpen og inklud-

erende folkekirke som en naturlig del
av lokalsamfunnet.
Mulighet for deltakelse og tilhørlighet
Videre stasing på Lierskogen kul-
turkirke
2. Barn og unge – kirken som verdi-
formidler, Frivillige medarbeidere,
Drivkraft i arbeidet, Utviklingsarbeid /
menighetsledelse

2. Arne Lauvålien, Tranby
Alder: 61 år
Yrke: Lensmann
1. En åpen og inklud-
erende folkekirke
2. Ungdomsarbeid

3. Sigrid Bjørkhaug
Langberg, Tranby 
Alder: 52 år
Yrke:Sykepleier
1. En åpen og inklud-
erende kirke / menighet

2. Diakoni og misjon

4. Knut Erik Hennum,
Lierskogen 
Alder: 51 år
Yrke: Psyk.sykepleier
1. Vektlegging av barne-
og ungdomsarbeid

2.Barne- og ungdomsarbeid
Det er viktig at menigheten stimulerer
til en god start i livet

5. Torbjørg Storli Jensen,
Tranby
Alder:   51 år
Yrke: Selvstendig nærings-
drivende
1. Jeg ønsker at kirken og

menigheten kan være et sted der alle
føler seg velkomne og møter  varme og
respekt, et sted der vi kjenner at vi får
en himmel over livet vårt, kjenner fel-
lesskap med andre, at vi kan komme
med vår tvil og få styrket vår tro.
2. Med sønner som ivrige Ten Singere,
blir dette et naturlig område å engasjere
seg. De siste årene har jeg vært foreldr-
erepresentant i Crewet i Lier Ten Sing. 
Akkurat nå brenner jeg naturligvis mest
for ungdomsarbeidet. Tidligere var
barnearbeid og forskjellig arbeid med

sang og musikk følge av de faser jeg og
familien var oppe i.

6. Øyvind Nordgaren,
Tranby 
Alder: 58 år
Yrke: Politibetjent
1. Kirken som et naturlig
møtested

En åpen og inkluderende kirke
Kirken som tradisjonsbærer
Gi dem som kommer i kirken trygghet
og ro, trøst og håp
2. Gudstjenestens sentrale plass,
temakvelder i kirkens regi med foredrag
/ diskusjoner som engasjerer og belyser
aktuelle temaer i tiden.
Helt vesentlig at en større andel av de
som bor på Tranby kan få mer interesse
av det som skjer i kirken.

7. Jenny Fortun, Tranby 
Alder:  47 år
Yrke: Konsulent
1. Kirken skal være et sted
for alle generasjoner, alle

skal føle seg velkomne. Man skal ikke
føle at man må være ”super-kristen” for
å kunne ta kontakt med kirke og
menighet. Være en ”folkekirke”
2. Barne- og ungdomsarbeid. Har selv
gutter på 12 og 15 år, hvor eldstemann
trives i Lier Tensing. Terskelen for barn
og ungdom å ta kontakt med kirken har
blitt lavere de senere år. Dette synes jeg
er veldig positivt og må fortsette.

8. Knut Øyri, Tranby 
Alder: 55 år
Yrke: Økonom
1. Ønsker at kirken skal ha
en sentral plass i
lokalsamfunnet, at

troende og søkende mennesker skal
kunne finne åndelig hjem der de bor.
Ønsker at kirken i enda større grad skal
tiltrekke seg unge mennesker og at de
skal kunne finne troen på, og bli kjent
med Jesus.
2. Ungdomsarbeidet er viktig fordi
behovet er så stort. 
Jeg liker ellers praktisk arbeid, har
erfaring med planarbeid og økonomi.

9. Sigurd Lein, Tranby 
Alder: 65 år
Yrke: Lærer
1. At kirken bevarer sine
grunnleggende verdier og

klarer å finne svar på vår tids utfor-
dringer gjennom dialog og engasje-
ment.
2. Økonomi, møtevirksomhet som viser
mangfold og inkludering, samtidig med
engasjement for vår tids utfordringer; 
• Kulturelt mangfold / flerkulturelt
samfunn
• Miljø- og klimaansvar
• Forholdet tro - vitenskap

10. Torild Rusås, Tranby 
Alder: 64 år
Yrke: Uførepensjonist
1. Ønsker at kirken og
menigheten legger til rette
for et fellesskap for men-

nesker i alle aldre og livssituasjoner. 
At kirkesøkningen øker
2. Jeg engasjerer meg mest i
”fredagskafeen” og arbeidsmøtene for
julemessa.  Jeg ser at det er behov for
slike møteplasser i menigheten.

11. Bjørg Haukås, Tranby 
Alder: 63 år
Yrke: Hjelpepleier
1. At jeg kan bidra til at
menigheten fortsatt må
være åpen og inklud-

erende, at flest mulig finner sin plass.
2. Diakoni og sosiale sammenkomster.
Engasjement i eldres hverdag, at hver
enkelt må finne sin plass og få sin
naturlige samlingsplass.

12. Anne Hege Forsberg
Andersen, Tranby, 
Alder: 48 år
Yrke: Sykepleier
1. Ønsket er å klare å
favne flere, åpne

kirkedøren ytterligere, innby til engasje-
ment gjennom tematikk. Utfordringen
består i å skape dette rommet, bla.
bruke lokale aktører i enda større grad.
2. Barne- og ungdomsarbeid – gruppen
må prioriteres, slik at disse får
fotfeste/rotfeste i sunne verdiskapninger
– de er vår fremtid!
Sorgarbeid – det er givende å kunne
være til støtte og trøst, forhåpentlig gi
håp og fungere som veileder i en
vanskelig livssituasjon.
Musikk skaper glede og tankers frie
flyt!
Musikk og tekster betyr mye i mitt liv –
jeg skriver og lager melodier på hobby-
basis.



13. Nina Kristin Elmung,
Tranby 
Alder:  50 år
Yrke: Sentralbord operatør
1. Fortsette det gode arbei-

det fra foregående menighetsråd. Holde
fram med det inkluderende miljø, gjerne
også utenfor Den norske kirke.
2. Kulturfeltet betyr mye - veldig flott
med Lierskogen kulturkirke, fordi den
også trekker folk utenfor Den norske
kirke til sine arrangementer.

14. Kjell Brurberg, Tranby
Alder: 68 år
Yrke: Pensjonist
1. På Tranby har vi vært
velsignet med en kirke

som har vært åpen for alle, det er noe jeg
ønsker at den fortsatt skal være!
Den kristne tro, som mange av oss er
oppdratt i, møter mange utfordringer fra
andre trosretninger, som våre nye lands-
menn har tatt med seg hit til Norge. I
fremtiden tror jeg det blir særdeles vik-

tig å møte denne utfordringen med en
åpen og god kommunikasjon, slik at
unødvendige uenigheter oppstår.
2. Som pensjonist er barn og unge
et viktig område. Disse skal bære vår
kristne grunnarv videre inn i fremtiden. 
Mange år innenfor det politiske liv har
gitt meg verdifull erfaring i doku-
mentlesing, regnskap og nettverksbyg-
ging.

1. Odd Treffen
Alder: 45 år
Yrke: Leder kategorisupport
1. Jeg ønsker at Sjåstad
Menighet skal videreføre
tradisjonene som en viktig

kulturinstitusjon og tradisjonsbærer i
lokalmiljøet. Menigheten skal støtte og
inspirere alle frivillige, og spesielt
Sjåbagos og Sjåts. Videre sørge for å legge
til rette for bruk av kirkerommet til
aktiviteter som kan bringe mennesker i
alle aldre til kirken.
2. Være med på å utvikle og å drive
menighetens arbeid, både praktisk og
administrativt. I høst blir det spennede å
arbeide med ny Gudstjenesteordning –
dette gir muligheter til å øke attrak-
tiviteten i lokalmiljøet

2. Mette Ramstad Gustavsen
Alder: 47 år
Yrke:Omsorgsarbeider på
Frydenhaug skole
1. Jeg ønsker en kirke med
fortsatt mye aktivitet, en

kirke der det er ”høyt” under taket.
2. Barn og unge. Jeg trives godt sammen
med barn og unge, jeg føler meg privi-
legert som får lov til å være voksenleder i
SjåTS.

3. Inger Johanne Stensen
Alder: 61 år
Yrke: Administrasjons
sekretær i Norges KFUK-
KFUM
1. Jeg ønsker en inklud-

erende kirke hvor mennesker kan kjenne
trygghet i alle livets ulike faser. 
2. Vi er så heldige å ha et stort barnekor
og et flott TenSing kor som inkluderer
alle. Jeg ønsker å være med å tilrettelegge
for at de skal få best mulig vilkår til å
utvikle seg. Det må gis rom og mulighet
for forskjellig bruk av kirken, spesielt til

aktiviteter for barn og unge. Jeg ønsker å
engasjere meg i den nye gudstjenestere-
formen. Det blir en spennende ”reise” i
gudstjenesten. 

4. Helge Dammen
Alder: 50 år
Yrke: Skatteveileder
1. At Sjåstad kirke skal
bevares og være et møtested
for alle både med sin tro og

tvil 
2. Kirken som kulturinstitusjon og formi-
dler av grunnleggende verdier. Barne- og
ungdomsarbeid er da viktig og forhold-
ene må ligge til rette for dette arbeidet. Vi
må verdsette og ta vare på store engasje-
ment som er i Sjåstad. Samtidig er det
viktig at vi må jobbe for at kirken brukes
utover de store festdagene. Jeg ser på mitt
engasjement i Sjåstad Menighetsråd som
et viktig bidrag i lokalmiljøet

5. Helge Rasmussen
Alder: 58 
Yrke: Daglig leder
1. En åpen og inkluderende
Kirke hvor alle føler seg
velkommen og sett. Vi skal

ha stor takhøyde, men fokus på det kris-
tene budskapet.
2.  Ungdommen skal føle at kirken er et
samlingssted som er godt og trygt.
Sjåbagost og SjÅTS er veldig viktig å
støtte opp om. 

6. Jorun Elisabeth Fuglerud
Alder: 66 år
Yrke:Selvstendig nærings-
drivende
1. En aktiv menighet hvor
alle føler seg velkommen og

synes det er hyggelig å være. Et  like
aktivt barne og ungdomsarbeid som det
vi har  i dag.
2. Barne og ungdomsarbeide er en viktig

del av vår menighet. Dette er så positivt
og der vil jeg gjerne bidra. Jeg er også
opptatt av å gjøre kirken til et hyggelig
sted å være og bidrar gjerne til det.
Kirken skal være vakker både ute og inne

7. Bjørn Roar Fælth
Alder: 71 år
Yrke: Pensjonist
1. Fortsatt aktivt ungdom-
sarbeide
2. Praktisk arbeide

8. Tove Synnøve Lillemoen
Alder: 62 år
Yrke: Hjelpepleier
1. Kirke skal være en kul-
turbærer. Kirken og
menighetene skal være noe

for alle gammel som ung. Det skal være
et naturlig og godt sted å være.
2. Ingen spesielle felt, men barne- og
ungdomsarbeid, da vi har to flotte kor i
menigheten. Da dette er fremtidens
brukere av kriken vår.

9. Bjørg Ingunn Vikane
Alder: 57 år

10. Else Kari Media Røed
Alder: 42 år

11. Tormod Been
Alder: 52 år
Yrke: Regnskapssjef
1. Økt oppslutning om
kirke og menigheten, samt

økonomi til vedlikehold og drift.
2. Barn og ungdom. Jeg har tro på at
dette kan gi dem et bredere erfarings-
grunnlag i oppveksten.
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Kandidater til Sylling menighetsråd
1. Elisabeth Thomte
Edvardsen
Alder: 55 år
Yrke: Journalist/forsterket
fosterhjem

1. Jeg ønsker en levende menighet for alle
i Sylling, en kirke med plass til alle og
tilbud til alle aldersgrupper.
2. Jeg er mest opptatt av å fange opp ung-
dom etter konfirmasjonsalder. Jeg tror
mange av dem har behov for tilhørighet
og et sted å være uten å måtte prestere.
Dessuten representerer ungdommen et
flott rekrutteringsbidrag til arbeid i
menigheten. Og jeg tror gudstjenestene
har potensial i seg til å utvikles tilpasset
menighet og tiden vi lever i. 

2. Jakob Gjevre
Alder: 48 år
Nåværende yrke:
Prosjektleder
1. Jeg ønsker at vi kan ha en

kirke og et menighetsarbeid som er synlig
og tydelig i lokalsamfunnet. Dessuten er
kirken en av de mange tingene som til
sammen utgjør det norsk kultur og den
norske identiteten.  For meg er det viktig
å ta vare på dette, så derfor er det viktig at
vi tar vare på kirken. 
2. Det er viktig at vi får på plass ett nytt
orgel. Så flott som kirken nå er blitt så
hadde den fortjent er et skikkelig orgel. (-
og så flere kirkegjengere da) 

3. Mari Holmin Bye
Alder: 40 år
Yrke: Anleggsgartner
1. Og beholde kirken som en
samlende institusjon i
Sylling. Som er med på å

ivareta folks tradisjoner og som kan gi
barn og unge gode aktivitetstilbud opp
gjennom oppveksten, slik at de får et
åpent og trygt forhold til hva kirken vår
står for av verdier.
2. Arbeidet med å ufarliggjøre kirken for
alle, spesielt barn og unge. Slik at
Denne kan være et trygt og godt sted for
alle å komme til, både i hverdagen 
Og til de store anledningene i livet.

4. Knut Espen Riis 
Alder: snart 47 år.
Yrke: Gårdbruker i
Øverskogen med ammekyr.
Kjører også Tankbil for Olje
& energisenteret.

1. Jeg ønsker en godt fungerende kirke og
menighet og at kirken skal være en

naturlig ramme rundt alle livets høytider
for øvre Liers befolkning. Et godt sted å
møtes til glede men også til sorg.
Jeg syntes det er bra at kirken kan
benyttes til konserter, teater og andre
"utenomkirkelige" arrangementer.
2. Vet ikke helt hva som engasjerer meg
mest med kirkens arbeid. Jeg har jo ikke
vært annet enn en bruker av kirken til nå.

5. Inger Lise Skustad
Alder: 71 år
Yrke: Pensjonist.
1: At alle som bor i
menigheten skal føle at de
hører til.

2: Jeg synes sang og musikk i kirken er
flott og å ta vare på gamle salmer.
Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten er
hyggelig slik som det pleier å være på
Øverskogen samfunnshus.

6. Ole Myhrene
Alder: 66 år
Yrke: Konsulent i landbruk.
1. Ønsker for menighet:
Engasjerende og samlende
aktiviteter. Ønsker at kirken

skal bli mer brukt
2. Engasjerer mest:  Konserter og
aktiviteter i kirken. Kirken som sam-
lingssted. Ser det som en utfordring å få
ungdom til å komme til kirken.
Hvorfor: Det vil kunne bidra til å videre-
føre kirkens budskap.

7. Kari S Martinsen 
Alder: 49
Yrke: Barnehageassistent
2. Nytt orgel samt Barne-
og Ungdomsarbeid engas-
jerer meg mest.

8. Hilde Andrea Nysether
Alder: 26 år
Yrke: Student (lektorpro-
grammet ved UiO)
1. Et aktivt gudstjenesteliv,
der hele bygda føler ”eier-

skap” til kirken. Jeg er generelt opptatt av
at kirken skal ha en sterk forankring i
lokalsamfunnet, og at menigheten i
Sylling skal ha et godt samarbeid med de
andre menighetene i Lier.
2. Jeg er mest opptatt av trosopplæringen
for barn og unge – særlig fordi jeg har to
små barn selv. Jeg synes det er viktig å
jobbe for et helhetlig trosopplæringstil-
bud og aktiviteter knyttet til kirken, slik at
barn og unge får ta aktiv del i menigheten

hele veien fra dåpen til de blir konfirmert.
Jeg tror kjennskap til kirken, høytidene,
ritualene og ikke minst til kirkerommet er
grunnleggende for å bygge opp følelsen av
at vi alle eier og har en naturlig plass i den
flotte kirken i bygda vår.

9. Anne Marie Hørthe
Alder: 61 år
Yrke: Sykepleier / Massør
1. Vi søker kirken oftest til trøst ved sorg,
og ved de store markeringene i livet vårt.
Jeg ønsker at kirken skal stimulere oss til
felleskap også ellers i livet. En kirke med
stor takhøyde
2. Søker det generelle menighetsarbeidet.
Åpne kirkedøra for felleskap

10. Dan Cato Fagernes
Alder: 45 år
Yrke: IT-konsulent
1.En levende aktiv
menighet, som blir brukt av
de som bor i menigheten.

En menighet som kan tilby trosopplæring
noe for de fleste i alderen 0 til 18 år, uten
å glemme de fra 18 til 110.
2. Barne og ungdomsarbeid engasjerer
meg. Ønsker at barn og unge skal lære
norske kristne verdier gjennom aktiviteter
i kirken. 

11. Ingeborg Soot
Alder: 19 år
Yrke: Student
1. At alle skal kunne føle
seg velkomne i kirken,
Felleskaps-/menighetsbyg-

ging, Satse mer på barne- og ungdomsar-
beid, Fortsette å arbeide slik at vi kan nå
målet med å skaffe nytt orgel til kirken,
Komme med nye ideer og impulser for å
skape mer interesse rundt kirken
2. Barne- og ungdomsarbeid og det
musikalske i kirken engasjerer mest.  Jeg
vil engasjere barn og unge slik at de kan
få kjennskap og lærdom om sin egen
kirke og menighet. Dette ved hjelp av å
fortsette med videreutvikling av samlinger
som “Tårnagentene”, “Lys våken” (over-
natting i kirken), søndagsskole og lik-
nende. Jeg synes det er viktig at alle, og da
særlig barn og unge, kan føle seg
velkomne til kirken når som helst. Det
musikalske er også et viktig felt for meg.
Jeg vil fortsette å arbeide slik at vi kan nå
målet med å gi kirken et nytt orgel. Da
orgelet har en så sentral rolle i kirke-
bygget ser jeg på dette som en nød-
vendighet! 
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Kandidater til bispedømmerådsvalget  
i Tunsberg bispedømme 
DIREKTE VALG AV LEKE MEDLEMMER – ALFABETISK REKKEFØLGE 

 

    

Askeland, Harald 
48 år, professor 
Torød sokn 

Borgersen, Berit 
63 år, regnskapssekretær,  
Sandefjord sokn 

Bratsberg, Ingjerd Sørhaug 
43 år, adjunkt/sykepleier  
Sande sokn 

Dahl, Merethe Kjønnø 
27 år, veileder 
Horten sokn 

Green, Åse Marie 
67 år, rektor 
Hof sokn 

 

    

Haga, Margrethe 
72 år, pensjonist 
Søndre Slagen sokn 

Hedberg, Ingjerd Breian  
46år, selvst.næringsdrivende 
Sem sokn 

Holby, Timea Bakay 
37 år, pedagoghuset 
Filtvet/Tofte sokn 

Ihle, Hilde Nygaard 
40 år, frivillighetskoordinator  
Kongsdelene sokn 

Johnsen, Hilde-Solveig 
Trogstad,  
21 år, student, Lier sokn 

 

    

Kaslegard, Ingvild 
35 år, lærer 
Ål sokn 

Kollstrøm, Harald 
69 år, pensjonist 
Hønefoss sokn 

Larsen, Reidar 
68 år, pensjonist 
Sandefjord sokn 

Ljåstad, Atle Olav 
63 år, rektor 
Hønefoss sokn 

Lona, Einar 
47 år, entreprisesjef 
Søndre Slagen sokn 

 

    

Mikkelsen, Arild 
63 år, pensjonist 
Vestfossen sokn 

Skjerpe, Olav 
29 år, fagleder 
Tangen sokn 

Strand, Morten Løberg 
25 år, student 
Bragernes sokn 

Wirgenes, Kjell Rune 
44 år, kst. seksjonsleder  
Nanset sokn 

Øhren, Jorun 
63 år, sykepleier 
Hønefoss sokn 

 



AKTIVITETER I FROGN-
ER MENIGHET

Tirsdag 6. september kl.
10.30 – kl. 11.30 i Frogner
menighetshus
Bibelgruppe ved Audun
Tveide

Torsdag 8. september kl.
11.00 – kl. 13.00 i Frogner
menighetshus
Formiddagstreff. Håkon
Øvermo gjester oss. Med
flotte bilder og historier får
vi et innblikk i Liers lokal-
historie.

Tirsdag 27. september kl.
19.30 i Frogner menighets-

hus
Salmekveld ved Anne-Ma
Flaten.

Tirsdag 4. oktober kl. 10.30
– kl. 11.30 i Frogner men-
ighetshus
Bibelgruppe ved Audun
Tveide

Torsdag 13. oktober kl.
10.30 – kl. 11.30 i Frogner
menighetshus
Dagens gjest: Representant
fra HimalPartner, (tidligere
Tibetmisjonen) forteller om
arbeidet i Nepal og Tibet.

AKTIVITETER I TRANBY
MENIGHET

Hver fredag fra kl. 11.00 til
12.30 i Tranby menighets-
hus
Fredagsvafler.

Onsdag 7. september kl.
11.00 – 13.00 i Tranby
menighetshus
Åpent hus.  Hurtigruten –
v/Trond Østgård.

Fredag 9. september. kl. 16

– 20 og lørdag 10. septemb-
er kl. 11 – 15.
i Tranby menighetshus.  
Stor bokmesse.

Lørdag 17. september kl.
11.00.
Bangladag for 4.klassinger
på Tranby menighetshus.

Onsdag 5. oktober kl. 11 –
13.00.  i Tranby menighets-
hus.
Åpent hus.  Trioen Olav
Soltun, Anker Falk og
Gudmund Rambekk spiller.

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



På for-
sommeren
sendte NRK
som radio-
gudstjeneste samtalen Per Arne
Dahl hadde med Arthur Arntzen
og Rolv Wesenlund. Der kom hist-
orien fra han som forliste på
Lofothavet og i mange timer
klamret seg til båten sin. Så ble
han oppdaget og dratt om bord i
reddende skøyte. Den som nå
ventet seg en god kristelig
kommentar om redningen, vel; her
er det den reddede sa om hva han
tenkte mens han holdt på å for-
ulykke: ”Æ kan
ikke huske æ har
vorre i så dårleg
humør noen
gang!”

To bergenskame-
rater – den ene
soknepresten på
Andenes – hadde humorkvelden
på Bleik i sin hule hånd. Ikke
minst da de startet med å fortelle
fra en kveld hvor taleren ikke
dukket opp. Det varte og rakk.
Tilslutt måtte de gi opp og sa: ”Nå
som taleren vår ikke kommer, gir
vi ordet til soknepresten siden
kvelden likevel er ødelagt!”

Vi er i høysesongen for bryllup.
Jeg var nordpå i sommer og her er
et råd til ektefolk som jeg plukket
opp: ”Hold fred! Hold sammen!
Hold ut! Og i blant: Hold kjeft!”

Så håper vi på stor valgdeltakelse
til kommune- og menighetsråds-
valg. Og minner om replikken
som falt da ett par gamle på vei ut
av valglokalet for å bli kjørt hjem:
”Jeg synes nok at juletrefestene var
bedre før.”

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 27. september
I din postkasse: 10. oktober

!

Prestens 
beste...Takk

Det er med stor glede og varmt hjerte Sylling

menighetsråd og orgelkomiteen takker for kjærkomne

økonomiske bidrag til nytt orgel i Sylling kirke.

Dere gjør det mulig for oss å realisere drømmen

og motiverer oss til videre innsats.

Takk til Villa Skaar AS – kr 2000,

Takk til Astrid Fossum – kr 5000,

Takk for gaven på kr 12.150 ved

Helge Korneruds gravferd

DEN NORSKE KIRKE
Lier

FORHÅNDSSTEMMING 
10. august – 9. september
Service-torget i Rådhuset, Lierbyen:
Mandag kl. 08.00 – 15.30
Tirsdag – fredag kl. 08.00 – 15.00

Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister 
med stemmerett vil motta valgkort innen 10. august.
Den som er medlem i den norske kirke og ikke mottar 
valgkort, bes ta kontakt med Lier kirkelige fellesråd,
tlf. 32 22 02 70.

Besøk av Minsk kammer-
orkester
”Konsert over landegrenser” 
Minsk Kammerorkester til Lier!

Torsdag 20. oktober kl.19.00 skal det
være en intenst vakker konsert i
Frogner kirke mellom utøvere fra
Hviterussland, Lier og Hokksund.
Minsk Kammerorkester, Abram
Bezuijen, orgel og Lier Kammerkor
med solister. Et samarbeid med Eiker
Musikkfestival. Sett av tid i kalender-
en til en utrolig opplevelse i vakre
Frogner kirke. 

Salmekveld 
Frogner menighetshus

Tirsdag 27.september kl.19.30

Denne gangen har jeg å funnet frem
salmer med glede som tema. Når

bruker vi slike salmer?
Er gleden bare glede? 

Ta gjerne med et salmeønske. 
Ellen Martha Blaasvær blir med
denne kvelden. Velkommen! 
Mvh kantor Anne Ma Flaten

Felleskapskveldene
I høst kommer Anfin
Skaaheim og taler. Høstens
tema er: I Kristus.
Han er pensjonist etter
mange ulike oppgaver i
Indremisjonen/Nor-
misjonen

Tirsdag 27. sept kl. 19.30 i
Frogner kirke. Sangkveld
Arr. Felleskapskveldene og
kantor Anne Ma Flaten.

Tirsdag 18. okt kl. 19.30
Fellesskapskveld på Frogner
menighetshus.
Tema: Å leve i nåden v/
Anfin Skaaheim


