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Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra
keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives
i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt
mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro
av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea,
til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus
og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria,
som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og
mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og
hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham
og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for
dem.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på
marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett
sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet
lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men enge-
len sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en
stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født
dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.
Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn
som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var
engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som
lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste,¨
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til
himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til
Betlehem for å se dette som har hendt, og som
Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av
sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i
krybben.Da de fikk se ham, fortalte de alt som var
blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på,
undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok
vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt
hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud
for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var
sagt dem.
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Julefest

Det er adventstid, og jula nærmer
seg. Det er lenge siden vi kunne
kjøpe julemarsipan i butikken.
Handelsnæringen sin julefest begynte
for lenge siden. For oss alle er
julegavene en viktig del av forbered-
elsene til jul. Det gir et godt grunnlag
for julefest hos handelsnæringen.
Personlig skulle jeg ønske butikkene
kunne vente til litt nærmere jul før de
begynner julefesten. Det blir helt feil
når vi får kjøpt julepølse som går ut
på dato før jul. Kontrasten mellom
vår kjøpsfest og Jesu fødsel er stor.
Det er ofte også kontrasten mellom
kjøpefesten og våre juledrømmer. For
mange av oss er jula den mest tradi-
sjonsbundne høytida. Vi har
drømmebilder på hvordan ei jul skal
være. Menyen er klar og programmet
for de ulike høytidsdagene følger et
fast mønster. Kjernefamilien og stor-
familien er som oftest viktige enheter

Søndag 11.12 – 3. søndag i advent
Gullaug kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Hval gård kl. 16.00 Julevandring ved
Olsbye
Tranby kirke kl. 16.00 og 19.00
Julekonserter med Hennummusikken
Frogner kirke kl. 18.00 Julekonsert med
Lier Janitsjar
Sylling kirke kl. 18.00 Konsert med
Sylling sangkor

Søndag 18.12 – 4. søndag i advent
Frogner kirke kl. 18.00 Julekonsert med
Frogner kirkekor. Perletrioen, Jan
Kristian Hverven, sang og Ole Bolås,
piano.
Tranby kirke kl. 18.00 Vi synger jula
inn v/Kvidaland og Nowak. Minitrall,
Trabagos, Lier Tensing og Kantoriet.
Sjåstad kirke kl. 18.00 Lysmesse
Konfirmanter deltar.

Julaften 24. desember
Nøstehagen kl. 13.00 Julegudstjeneste 
Frogner kirke kl. 13.00
Familiegudstjeneste
Frogner kirke kl. 14.30
Familiegudstjeneste 
Gullaug kirke kl. 15.00
Familiegudstjeneste. Bjørg Ødegård med
fiolinelever
Frogner kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste. Jan Kr. Hverven
synger.
Tranby kirke kl. 14.30
Familiegudstjeneste 
Tranby kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste 
Lierskogen kirke kl. 15.00
Familiegudstjeneste 
Sjåstad kirke kl. 14.30
Familiegudstjeneste. Sang ved Sjåbagos
og Paul Chr. Justad

i juletradisjonene. Også vil vi jo helst
ha snø og hvit jul. Jula er ei høytid som
har kontraster til hverdagen. Vi får mer
tid til familien, og vi får treffe de vi
ikke ser så ofte.

Mens vi bruker store pengebeløp på
julehandelen er det mange som sulter.
Vi vet også at for mange blir jula ei
vanskelig høytid. Vonde ting vi bærer
med oss til daglig kan fort bli ekstra
sterke i jula. Mange opplever en stor
kontrast mellom drømme jula og den
virkelige jula. Juleidyllen kan ødelegges
av faktorer den enkelte av oss ikke selv
kan styre. Men vi har også mulighet for
å påvirke en del av de faktorene som
truer juleidyllen.

Julegavene hører med til jula. Men det
er ofte slik at de beste gavene ikke kost-
er noe. En julegave behøver heller ikke
å være en gjenstand. Det kan være fint
å gi hverandre opplevelser. En billett til
konsert eller lignende, kan være en fin

julegave. Da kan man få gode felles
opplevelser.

Å sette av tid til hverandre, og vise
hverandre raushet er viktig. Det kan
endre juleopplevelsen. Kanskje er det
noen du spesielt kan huske på denne
jula? Også har de aller fleste av oss
mulighet til å gi en julegave til de
som lever under helt andre forhold
enn det vi har i vårt velstandssam-
funn.

Det er flere ting vi kan gjøre for å
påvirke julefesten for oss selv og våre
medmennesker. Husk også at Jul først
og fremst handler om å feire det lille
barnet som ble født
i Betlehem 
for omtrent 2 000
år siden. God jul!

Ole Johan Stokstad

Lederartikkel
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Sylling kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste. Sang ved
Ingeborg Soot

Juledag 25. desember
Frogner kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste. Bjørg Ødegård,
fiolin. Nattverd. Dåp.
Tranby kirke kl. 11.00.
Høytidsgudstjeneste 
Sjåstad kirke kl. 11.00.
Høytidsgudstjeneste. Sang ved Paul
Chr. Justad. 

2. juledag 26. desember
Sylling kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste Sang ved Anne
Marie Kraugerud. (Fellesgudstjeneste
for hele Lier.)
Brattromvn.  Kl. 11.  Andakt
v/Fuglerud og Nowak.
Liertun kl. 12.  Andakt v/Fuglerud
og Nowak.
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Grieg og
Munch –
et musik-
alsk møte

Lierskogen
kulturkirke søndag 22.
januar kl 19.

Kristina Lystad (mezzosop-
ran) og Susanne Arnesen
(pianist) fremfører et variert
program som består av et
utvalg av Edvard Griegs
kjente og kjære romanser
(”Våren”, ”Ved Rondane” m
fl) og Susanne Arnesens egne
sanger. Arnesen tolker noen
av Edvard Munchs mest
kjente malerier. I tillegg til å
være utdannet klassisk pian-
ist, er Arnesen låtskriver og
sanger i visebandet
Synnjadrag, som har tre krit-
ikerroste album bak seg. Bli
med på et spennende musik-
alsk møte mellom Edvard
Grieg og Edvard Munch.
Entre 100 kr.
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Den nye gudstjenesteordningen
Sammen om gudstjenesten

Den norske kirke innfører ny ordning for
hovedgudstjenestene med start 1.søndag
i advent 2011. Det skal tenkes nytt slik at
den nye ordningen åpner for økt frihet –
større bredde og mere variasjon enn det
som har vært tidligere i den lokale guds-
tjenesten. Flere skal være med på å prege
gudstjenestelivet i menigheten.

Den nye ordningen skal legge større vekt
på det estetiske, på det vi kan sanse –
bilder, drama, liturgisk dans. Bevegelser
og handlinger i gudstjenesterommet får
større plass – prosesjoner, frembæring av
brød og vin, bønnevandring.
Det blir også lagt større vekt på stillhet i
gudstjenesten til ettertanke og bønn.

Det nye ved denne ordningen er at men-
ighetsrådene selv skal utarbeide en lokal
grunnordning for gudstjenestelivet i
soknet sammen med prest, kirkemusik-
ere, andre ansatte og frivillige i menig-
heten. Det kan opprettes gudstjenesteut-
valg hvor mennesker i ulik alder, livs-
situasjon og funksjonsevne kan delta
som medliturger.

På denne måten vil gudstjenestene få et mer lokalt
preg og dermed bli en gudstjeneste
for alle.

Menighetene i Lier er nå i full gang med dette spenn-
ende prosjektet. Det tenkes nytt og planlegges i de
fire menighetene. 
Den nye ordningen skal være ferdig utarbeidet innen
1. søndag i advent 2012.

Vi gleder oss til være med på gudstjenestene i tiden
fremover.

Jorun Fuglerud            

Fortsettelse av søndag er kirkedag

Onsdag 28. desember
Frogner bofellesskap
Julegudstjeneste 
Frogner sykehjem Julegudstjeneste 

Frogner menighetshus 28.12.11
kl.17.00 Juletrefest

Nyttårsaften 31.desember
Tranby kirke kl. 23.15
Midtnattmesse ved Kvidaland og
Nowak

Nyttårsdag 01. januar
Frogner kirke kl. 16.00
Fellesgudstjeneste i Lier ved
Kristiansen og Nowak

Søndag 08. januar
Gullaug kirke kl. 17.00 Gudstjeneste
og juletrefest
Lierskogen kl. 11.00
Juletrefestgudstjeneste 
Sjåstad kl. 11.00 Tårnagenter ved
Stokstad, Bratsberg og Flaten

Søndag 15. januar
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Barnesamling ”Sprell levende”
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
Sylling kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 22. janaur
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00
Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 19.00
Kulturkveld ved Sommerseth

Søndag 29. januar
Frogner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 18.00 Gudstjeneste

Fra gudstjeneste i Sylling

Julaftenfeiring sammen
med enslige i Lier har
blitt en tradisjon for
Kiwanis Club.
Vi har derfor gleden av å
invitere deg til en hyggelig
feiring på Hallingstadtunet 
Lørdag 24. desember 2011.
Det vil bli servert tradisjonell
julemiddag med drikke,des-
sert og kaffe.
Har du ikke lyst på julemid-
dag, men kun kaffe og sosialt
samvær, er du også hjertelig

velkommen.
Vi synger julesanger, og det
blir andakt.
Vi begynner klokke 11.00 og
er ferdig ca. klokke 14.30.Har
du behov for
transport til og fra
Julefeiringen,vil vi ordne
dette. 
Vi henter deg kl. 10.30 og
kjører deg hjem igjen etterpå.
Arrangementet og transport
er gratis !
Påmelding til:
Hallingstadtunet tf. 32 85 44
22
Kiwanis v/ Kjell Berg Tlf.97
13 11 19
PÅMELDING INNEN 19
DESEMBER
VELKOMMEN !

Bønn- og meditasjonskvelder i
Prestegården. 
Onsdagene 18.01, 01.02 og 15.02 kl.19-21 blir det bønn- og
meditasjonskvelder i Frogner prestegård. Det blir gitt en kort
innføring i ulike elementer fra retreat, blant annet Jesus-
meditasjon og tidebønn. Vi spiser også et enkelt kveldsmåltid
sammen. Alle er velkommen!

JULETREFEST

på Frogner menighetshus
4.juledag – ons.  28.des. kl. 17.
Det blir gang rundt juletreet,
familieandakt v/ prost Ellen
Martha Blaasvær, bevertning,
utlodning  og poser til barna .
Alle er hjertelig velkommen! 
Arr.: Frogner menighetsråd v/

undervisningsutvalget
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Døpte:
Frogner
Hedda Stray Myrvold
Theodor Daniel Resen-Fellie
Vebjørn Forsberg Semb
Ludvik Wøien Gilhuus
Elina Gunnerud Nilsen
Even Bø Øyasæter
Vårin Sæther
Andreas Næss Dahler
Mathias Thoresen Lunden

Tranby
Olav Blomhaugen
(Notodden kirke)
Cedrik Strøm Gramfält
(Bragernes kirke)

Sylling
Odin Askelund

Vigde:
Sjåstad
Kamilla Ebbesen og Marius
Berger Andersen

Tranby
Anne Evensen og Cato
Eriksen

Døde:
Frogner
Wenche Forsberg
Anfinn Netland
Per Ludvig Fredbo
Fredrik Aasland
Aase J. Marfi
Lina Marie Andersen
Knut Futsæter

Tranby
Christian Haverstad
Anders Bekkhus
Kari Kvadsheim

Sylling
Inger-Lise Nygaard

Slekters
gang

SKAL DU TIL KIRKE I JULA?

Julehøytiden er høysesong for kirkebe-
søk for folk flest. Men hva er det de vil
få der? Vi har fått ny bibeloversettelse og
ny liturgi. Vi ringer og spør prosten,
Ellen Martha Blaasvær i Lier prosti, hva
folk kan vente seg når de kommer til
kirke julen, reformåret 2011. 

.- Folk vil kjenne seg igjen. Vi leverer det
tradisjonelle kjente og kjære.
Juleevangeliet vil bli lest, kjære julesang-
er vil bli sunget, og de vil finne prester,
organister og kirkepedagoger som har for-
beredt seg og som gleder seg til å møte barn
og voksne med et godt budskap. 

- Det er det som er julens kjerne. Gud har
kommet til oss inn i vår tid og han vil gjøre
noe godt i vårt liv. Det er det vi håper folk
vil møte når de kommer til kirke, Gud vil så
inderlig gjerne gi deg noe som kan gjøre
deg godt og berike deg. 

- Ikke alle er like lykkelige i jula. For mange
er den en sårbar tid. Men åpner vi oss for
det dypere budskapet i jula, så vil vi også gå
beriket ut. Da engelen sa til hyrdene: ”Frykt
ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en
glede for hele folket”, så forkynnes gleden til
oss. 

- Høytiden handler mye om familie og gode
samvær. Det skal vi ta til oss og hvile i. Men
hvis du ikke har den nære familien
omkring deg, eller du ikke har så godt for-
hold til alle, så kan du ta med deg høytiden
og freden og stemningen som kirkebesøk i
jula kan gi deg. Det springer nemlig ut av
det gledesbudskapet som forkynnes. 

Hva så med alt det nye som er på
vei inn med ny bibel og liturgi?

- Folk skal ikke engste seg. Julen er ikke
tiden for de store eksperimenter. De vil

kunne be sitt Fadervår og kjenne seg igjen.
Det er spennende med den nye bibelover-
settelsen. For den som liker å lytte og følge
med, kan det gå sport i å forsøke å legge
merke til de endringer som en kan registr-
ere. Det er ikke sikkert at du registrerte at i
1978 oversettelsen sa engelen«Frykt ikke!
Jeg kommer til dere med bud om en stor
glede!” Mens han nå forkynner oss en stor
glede.

Hva annet er det du vil vi skal merke oss
med gudstjenestene i jula?

- På alle sykehjem og aldersinstitusjoner i
kommunen er det andakter og gudstjen-
estetilbud i julehøytiden. Hvis du har noen
du besøker der, så er det fint om mange
utenfra slutter opp om de arrangementene.
Da får de som bor der et kjærkomment
besøk, og salmesang og fellesskapet for-
sterkes ved at flere er til stede. 

- Jeg vil også løfte fram fellesgudstjenesten
for hele Lier i Sylling kirke 2. juledag. Det
blir en fin anledning til å samles både om
evangeliet som forkynnes og å møte andre
du ikke ser så ofte. Det er godt å være en
del av et større fellesskap, både i en stor-
familie og i den fjernere familie som et
gudstjenestefellesskap kan være. 

Tekst: Asle Kristiansen 

Bilde fra Julevandring i Frogner. Arkiv

-Jippi, vi har fått bibel!

Fra lørdag 19 til søndag
20.november overnattet en
stor gjeng femteklassinger i
Sylling kirke, som en del av
”Lys Våken”. Under guds-
tjenesten på søndag formid-
dag, der femteklasssingene
var delaktige i det som
skjedde, var det også utdel-
ing av en bibel til hver av
deltagerne.På bildet ser vi
fornøyde femteklassinger
med hver sin bibel.
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HAN SOM DELTE TIDEN

Vi forbereder julen. Vi pynter våre
hjem, vi sørger for julemat, vi kjøper
presanger, legger til rette for familie-
hygge og fritid. Vi skal ha fest! Og vi
gleder oss. Selv i vårt overflodssam-
funn trenger vi denne festen. Den
representerer alt det vi drømmer om
på det menneskelige plan.

Men er den ikke mer? Den kristne jul
er MER! Feiring med materiell over-
flod er verken ubibelsk eller ukristelig;
snarere det motsatte: Jesus tegnet til-
værelsen i det fullkomne Gudsriket
nettopp som et festmåltid. Men hoved-
saken i Jesu skildring er likevel ikke
maten. Det er Guds nærvær.

Slik er det også med den kristne jul.
Det kan være en trøst for alle som ikke
klarer å virkeliggjøre den harmoniske,
idylliske julefeiring, fordi virkeligheten
ikke er slik at det er mulig. Guds nær-
vær er ikke avhengig av om våre liv
lykkes. Heller motsatt: ”(Jeg bor) hos
den som er knust og nedbøyd i ånden.”
(Jes 57,15)

Den kristne jul er feiringen av at Gud
tok bolig blant oss! Vi markerer i julen

fødselen til ham som kom og DELTE
TIDEN.

Mange vil kunne si seg enig i at virk-
ningene av fortellingene om Jesu liv er
makeløse. Ingen har satt slike spor
etter seg i vår historie som dem. Den
kristne tro vil si det annerledes:
Virkningene av Jesu liv, død og opp-
standelse er makeløse. Ingen setter
slike spor i historien som Han, den
levende Herre, fremdeles gjør. For alle
er det et historisk faktum at han delte
tiden i to. Ingen annen begivenhet har
slått igjennom som tidsdeler: Vi teller
fra år null; alt som hender plasseres i
tid i antall år før eller etter Kristus.
Noen steder kan vi se at noen i stedet
skriver f.v.t., dvs. før vår tidsregning.
Like fullt; vår tidsregning står der. Og
er et vitnesbyrd om hvor viktig hans
fødsel har blitt ansett å være.

Sett utenfra er dette kanskje ikke mer
enn en virkning av hvilken kultur som
har hatt definisjonsmakten. Sett innen-
fra, fra vår kristne tro selv, er det et
talende uttrykk for den dype sannhet
at Jesus satte det avgjørende, dypeste
spor i menneskenes historie ved å
komme til oss. Med ham kom Gud til
oss. Han endret våre kår på det

dypeste plan:
Han gjorde
opp for vårt Gudsopprør; han skapte
forsoning mellom Gud og mennesker,
han tok vår skyld på seg. Han ga oss
håp; han viste seg å være dødens over-
mann. Slik delte han tiden inn i et
”før” og et ”etter”.

Han delte tiden med oss ved at Han
delte våre kår. Bildet av freden i den
idylliske Betlehemsstallen slår fort
sprekker. I sine første dager ble han
truet på livet. Det endte med at han ble
tatt av dage.

Nei, det endte ikke der! Det endte med
oppstandelsen fra de døde. Den hend-
elsen forklarer hvorfor Jesus kom: Han
delte tiden med oss, for at vi skal få
dele evigheten med ham. Selv sa han
det slik: ”Hver den som lever og tror
på meg, skal aldri i evighet dø.” (Joh.
11,26)

Det gir grunn til
ekte juleglede!
Velsignet jul!

Laila Riksaasen
Dahl
Tunsberg biskop 

Andakt

Jomfru Maria og Vice Versa
Søndag 20. november kl 19.00 ble 116
betalende publikummere i Sjåstad
kirke hensatt helt tilbake til det 14.
århundre. Sangkoret Vice Versa fra
Tranby fremførte blant annet
Mariamusik av den svenske kompon-
isten Anders Öhrwall. 

En mørk og tåkete novemberkveld på
vestsida av Lierdalen. Kirkeklokkene på
Sjåstad kaller – ikke så mange lokale
sognebarn, men antallet på over 100
publikummere fyller godt opp i kirke-
benkene. Det er annonsert konsert med
et utvidet Vice Versa. På programmet
står Mariamusik og litt til. 
Og vi får ”litt til” først. Klokkespillet
stilner, lysekronene fanger stemningen
og hymnen Alta trinita beata fra 1400

tallet bryter still-
heten. Over 40
sortkledde sang-
ere visualiserer
seg langs kirke-
skipet. A cappella
formidler de
standarden for

kvelden. Det oser av forventning etter
de første bløte tonene. Og Vice Versa
vet gjennom lang erfaring å appellere til
sitt publikum. Kommunikasjonen sitter
– lysten til å bifalle er stor, men vi har
fått beskjed om at det skal skje til slutt.

Mariatekster og –viser fra
Sverige, England, Tyskland og
Frankrike formidles med entusiasme og
driv.  

Vice Versa gjorde det igjen –
tolket - formidlet og leverte til et pub-
likum som visste å applaudere da de
endelig fikk lov til å bejuble. Ute er
tåken tykk. Men det er Maria på nett-
hinnen og i øregangen som tar plass
denne søndagskvelden.

Tekst: Elisabeth Edvardsen, 
Foto: Svein Edvardsen

En «annerledes» Gudstjeneste!

Vi dekker langbord i kirkas midtgang
og inviterer til nattverdsmåltid . Prest

Ole Johan Stokstad, og Jan Erik
Larssensamtaler om måltidets og natt-
verdens betydning på Jesu tid, og i vår
tid ! Bli bedre kjent med mannen vi

minnes i nattverden,  nyt et godt mål-
tid i hyggelig lag, og gled deg over
musikalske og søte overraskelser !

Sted: Sjåstad Kirke

Tid: Søndag 29 Jan kl 18.00

Påmelding på mail eller sms til Ole
Johan Stokstad:

ole.johan.stokstad@lier.kommune.no

Tlf: 95111602

(Kjøkkenet trenger beskjed da de ikke
evner å ta utgangspunkt i 2 fisker og 5

brød.)

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!



AKTIVITETER I MENIG-
HETENE

FROGNER
Mandag 12. desember kl.
20.00 i Frogner kirke
Stille Time ved Per Egil
Hovland. Gjest: Cecilie
Schilling, sopran

Mandag 19. desember kl.
20.00 i Frogner kirke
Stille Time ved Per Egil
Hovland. Gjest: Sverre Moe,
barryton

Onsdag 28. desember kl.
17.00 i Frogner menighets-
hus
Juletrefest. Frogner
minigospel deltar.

Tirsdag 10. januar kl. 10.30
– kl. 11.30 i Frogner men-
ighetshus
Bibelgruppe ved Audun
Tveide

Tirsdag 10. januar kl. 18.00
i Frogner menighetshus
Semesterstart for Frogner
minigospel.

Torsdag 12. januar kl.
11.00 – kl. 13.00 i Frogner
menighetshus
Formiddagstreff. Turid
Johansen,
Pårørendeforeningen
Demens, gjester oss.

Torsdag 9. februar kl. 11.00
– kl. 13.00 i Frogner men-
ighetshus
Formiddagstreff. Besøk av
tidligere Domprost Per
Frick Høydal, nå prest ved
Institutt for sjelesorg. Tema:
«Erfaring med aldring og
endring»

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

Fredag 16. desember i
Tranby kirke. 
Julekonsert med Lier
Tensing.

Mandag 2. januar kl. 19.00
på Tranby menighetshus.
Menighetens julefest

Søndag .8. januar kl. 16.30
på Tranby menighetshus.
Barnas juletrefest.

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.

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.

 

www.lierbegravelse.no      24t: 32 84 00 32

BUSKERUD BEGRAVELSESBYRÅ AS - KOLLEN

Hegsbroveien 38, Lierbyen
3400 Lier
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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



Det kommer mye nytt i kirken nå,
bl. a. ny bibeloversettelse og ny
liturgi. Innledningsvis kan vi
gjerne starte med flg.
replikkveksling: Presten sier:
”Mobiltelefon” og menigheten
svarer. ”A(v) men”.

Et sted var presten kjent for å tale
lenge, men en dag gikk det over
alle grenser. Da han gjorde en
liten pause fant han imidlertid
ikke igjen tråden,
og sa halvhøyt:
”Hva var det nå
jeg skulle si?” da
hørtes en røst fra
kirken: ”Amen”.

Vi prester var på
retreat på Son.
Spennende hvordan Gud får en i
tale i stillheten. Rommene våre
bar navn som Kjærlighet,
Trofasthet, Tålsomhet. Og så
hadde vi toalet. 

”Det er fred på do”, heter ei
barnebok av Unni Lindell. Jeg sit-
erer: ”Da det var krig i Norge
utsatte alle seg for både liv og
lemen”. Peter 8 år.
”Jeg ønsker at vi kunne få en baby,
men mamma sier at så lenge jeg
skriker etter boller i butikken, så
orker hun ikke.” Lina 5 år.
”Når det er jul, er det fred. Men
det viktigste for voksne er å spise
ribbein” Thale 6 år. 
Eller som en sa da han ble spurt
om hva de spiste på julaften:
”Gribbe”

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 31. jan.
I din postkasse: 13. feb.

!

Prestens 
beste...

SPRELL LEVENDE
BARNESAMLING,
FROGNER

Inger Svele Hornstuen,
Kari Isene Bodnar og
Synnøve Barland
Gustavsen ønsker vel-
kommen til ”Sprell lev-
ende” i  Kirkestua ved
Frogner kirke  følgende
søndager  våren 2012 :
15.januar , 19.februar, 25.mars,
15.april og 17.juni.
De tre møttes  en kveld i november for
å planlegge,  og  da fløt bordet over av
pakker fra søndagsskoleforbundet med
fargeglade tegninger  fra bibelhistorien,
fingerdokker, bildeteppe,  DVD’er og

søndagsskoleblad.
Nå håper de på at
en bra gjeng  barn
ca. 4-12 år  skal
ha lyst til å være
med på  ”Sprell
levende” samling-
ene.  
Barna  kan enten
møte rett i
Kirkestua kl. 11.15
( med eller uten
foreldre ).

Eller hvis foreldre/ foresatte vil være
med på gudstjenesten i Frogner kirke
som begynner kl. 11, kan barna være
på gudstjenesten til dåpshandlingen er
over. Da vil de bli fulgt ned til
Kirkestua.   Velkommen !  

Stemningsfull jule-
konsert med Lier
Kammerkor.

Lørdag den 17. desember kl.
17.00 inviterer Lier
Kammerkor til sin tradisjon-
elle og stemningsfulle jule-
konsert i Frogner kirke.

Koret, med sin dirigent Petter
Bjaarstad, byr på vakker jule-
musikk fra mange land, og
håper mange tar turen til
Frogner kirke en lørdagskveld
for å komme i den rette jule-
stemningen. Billetter selges
ved inngangen, og koster kr.
150,- for voksne. Barn under
16 år, gratis. 

Nå tennes tusen juletakker !
Sylling menighetsråd og Orgel-

komiteen takker så inderlig for alle
økonomiske bidrag som har

strømmet inn til nytt orgel. Vi takk-
er for små og store engangsbeløp, vi
takker dere som er faste givere og vi
takker alle loddkjøpere og for alle
kollektbidrag. Vi nærmer oss den
summen som må samles inn før
kontraktsinngåelse – så det første

delmålet er i sikte.
En riktig gledelig jul til dere alle og
vi håper 2012 blir et nytt innbring-

ende år på vei mot nytt orgel i
Sylling kirke.

Julemessa på Tranby for 30 gang.

Johanne
Gundersen,
snart 93 år, har
vært med i alle
år. Hun strikker
Selbustrømper
og votter hele
året med tanke
på julemessa. Hvor mange par det blir hvert år,
nei det vet hun ikke. Johanne driver også med
hedebosøm. Teknikken er opprinnelig dansk og
er en form der en hekler og syr på samme duk.
To fine duker har Johanne gitt til julemessa i år. 

Årets julemesse ga ca 95 000 kr i overskudd. Det
er det samme som i 2010 og i overkant av tidlig-
ere år. Mye arbeid med å samle inn, sette frem,
betjene salget og bortrydding. Det står stor inn-
sats bak alt dette og ikke minst de som gjør
handarbeid gjennom hele året.

Frogner kirkekor inviterer til 
Julekonsert søn.18.12. kl.18.00

Frogner kirke
Jan Kristian Hverven, sang, Ole Bolås,

piano, Perletrioen og kantor Anne
MaFlaten.

Perletrioen består av Linda Christine
Bergaplass på fløyte, Linda Rømo på trom-
pet og Susanne B. Torgersen på trombone.
Ensemblet Perletrioen startet opp mens alle
tre studerte på masternivå ved Det Jyske

Musikkonservatorium i Århus. De fremfør-
er ofte transkribert musikk for sin trio i til-

legg til solo- og duorepertoar for de tre
instrumentene.

Billett kr.150. Barn gratis


