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Arrangement for barn
på Tranby som har
funnet sted våren 2012:
Overnatting i kirka for
5. klassinger
Karneval for 2. klass-
inger
Tårnagenthelg for 
3. klassinger

Ta godt i mot konfirmantene under årets fasteaksjon tirsdag 27. mars



2 Lier Menighetsblad - nr. 2 2012

Lier Menighetsblad

TERNINGKAST PÅ
GUDSTJENESTEN

Jeg har enda ikke opplevd at en
journalist har kommet på en guds-
tjeneste jeg har hatt og gitt den
terningkast. Men jeg vet at når folk
går hjem fra en gudstjeneste så gjør
de sine terningkast, om ikke nød-
vendigvis med tall. Alle har sine
tanker om hvordan de synes guds-
tjenesten var – musikken, talen,
presten, tekstleseren, benkene, kor-
sangen, antall dåp, hvordan natt-
verden foregikk, mengden av folk i
benkene, fellessangen, solisten – ja
det er mange ting å ha en opplev-
else av etter en time i kirka. For
noen er høytid og stillhet viktigst,
andre vil ha det tradisjonelle, andre
igjen noe nytt i en eller annen
form.
Hvordan vi opplever en gudstjen-
este avhenger jo også av hvilke for-
ventinger vi hadde når vi kom, hva
vi gikk dit for? Håper jeg som
gudstjenestedeltaker at nå skal jeg
virkelig få med meg noe som betyr
noe – enten det er en spontan glede

Søndag 25. mars
Frogner kirke kl. 11.00 Diakoniens dag
Nattverd. Dåp. Barnesamling ”Sprell lev-
ende”. Kirkekaffe.
Tranby kirke kl. 11.00
Fasteakjonsgudstjeneste . Dåp. 
Sylling kirke kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste med fokus på salme-
skatten vår ved Blaasvær og Søbstad. (Se
egen omtale i forrige menighetsblad).

Søndag 1. april – Palmesøndag
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Dåp. 
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

Nattverd. Dåp. 
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00
Gudstjeneste, Kirkekaffe

Tirsdag 3. april
Nøstehagen bo- og omsorgsservice kl.
15.30 Andakt 

Onsdag 4. april
Frogner bofellesskap kl. 11.15 Andakt 
Frogner sykehjem kl. 12.00 Andakt 

Torsdag 5. april – Skjærtorsdag 
Brattromveien kl. 11.00 Andakt
Liertun kl. 11.45 Andakt 

over et fint musikkstykke, en tekstles-
er som leser så godt at teksten virke-
lig synker inn i meg, håper jeg å få et
bibelord som kan være en oppmuntr-
ing i en tung periode, en preken som
tar for seg noe jeg er opptatt av, synge
en salme jeg er glad i eller bli kjent
med en ny, at dåpsdagen til sønnen,
dattera eller barnebarnet skal bli en
fin dag, er det natteverden jeg ser
mest fram til eller håper jeg først og
fremst å treffe noen det er fint å
snakke med og få et smil av?
Som sagt: en gudstjenesteopplevelse
avhenger av mange ting. En liten ting
kan også gjøre en stor forskjell enten i
positiv eller negativ retning. Noen
har opplevd at små barn de har hatt
med seg har blitt så ettertrykkelig
hysja på at de tenker at til kirka skal
vi ikke mer! I andre enden har noen
kommet helt uten forventninger til
gudstjenesten og opplevd at det som
skjedde og ble sagt der var relevant
og fant gjenklang i ens eget liv. Det er
bare å konstatere: vi er forskjellig vi
som samles til gudstjeneste en helt
alminnelig søndag. 
De ulike forventningene og ønskene

er en positiv utfordring for oss som
arbeider og planlegger gudstjenest-
ene, bestemmer salmer og hva slags
preg gudstjenesten skal ha. 
Alle menighetene i Lier har nå
gudstjenesten på dagsorden. Det
gjelder både ansatte, menighetsråd
og andre frivillige, ja alle som har
lyst til å engasjere seg!
”Til lags åt alle” kan jeg ikke love å
gjøre alle til enhver tid. Men jeg og
alle som arbeider med gudstjenest-
en er veldig glad for alle konkrete
innspill og synspunkter på guds-
tjenesten vi kan få – få høre noe om
hva du synes er en bra gudstjeneste,
hvorfor du kommer til gudstjeneste
– eller kanskje ikke kommer – det
er jo like interessant å vite! Er det
noe vi kan endre på som gjør at det
oppleves mer meningsfylt å gå til
gudstjeneste?
Gudstjenestene tåler å bli evaluert –
også med terningkast!

Vennlig hilsen
Berit Basmo Kvidaland
Sokneprest i Tranby
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Gullaug kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Nattverd. Kirkekaffe
Sylling kirke kl. 18.00 Gudstjeneste
Kveldsmåltid i kirkestua
Lierskogen kirke kl. 19.00
Gudstjeneste,  Nattverd

Fredag 6. april – Langfredag
Tranby kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste 
Frogner kirke kl. 18.00 Gudstjeneste 

Søndag 8. april – Påskedag
Frogner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste Nattverd. Dåp. 
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Nattverd. Dåp. 
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
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Nikish å arbeide i en organisasjon hvor de
hjalp kvinner i vanskelige livssituasjoner.
Hun opplevde Guds ledelse over å være
med der. Da de måtte legge ned arbeidet,
ledet Gud henne til ”Higher Ground” og et
rikt arbeid med kvinner i risikosonen, og
kvinner som strever med livene sine.

Vil hjelpe dem som har det vanskelig
Higher Grounds visjon er å bekjempe
menneskehandel, prostitusjon og fattigdom
gjennom å bevisstgjøre, gi råd og sjelesorg,
yrkesopplæring og småindustri. På senteret
er det smykkeproduksjon (smykkene har
vært solgt gjennom Frogner menighet!),
kafé og bakeri, der kvinnene får opplæring
og inntektsbringende arbeid.
Nikish har et inderlige ønske om å få
hjelpe kvinner som har det vanskelig,
mentalt eller emosjonelt.
Den første tiden har vært vanskelig, sier
hun.
- Kvinnene på Higher Ground er ikke vant
til å snakke om sine liv. Det vil ta lang tid å
bygge tillit slik at de både våger å åpne seg
for meg og lærer å sette naturlige grenser
for seg selv i mer sårbare situasjoner.
Nikish sier hun ofte blir lei seg av å høre
om det triste livet mange av dem har hatt
og lever. 

Nepal:

Nikish – veileder for vanske-
ligstilte

- Nikish er et bønnesvar, sier
Eldrid Brekke. Eldrid er
utsendt fra HimalPartner (tid-
ligere Tibetmisjonen) og har
sin hverdag i den nepalske
organisasjonen ”Higher
Ground” med å hjelpe vanske-
ligstilte og utsatte kvinner i
Katmandu til et bedre liv. Hun
har hatt ansvar for å få i gang
en veiledningstjeneste innenfor
organisasjonen og er svært til-
freds med sin nyansatte medar-
beider, Nikish.
- Hun er mer enn  jeg forventet,
sier Eldrid Brekke fra Oslo.

Guds ledelse
Nikish er en flott kristen kvinne med
en ett år gammel datter. Da mannen
hennes dro til Filippinene for å stud-
ere teologi, var hun med og fikk, som
så ofte ellers i livet, hjelpeoppgaver i
kirken.
Da hun kom tilbake til Nepal, begynte

- Da jeg startet trodde jeg de ville dele mer av sine
smerter, men det skjedde ikke, så jeg endret min
tilnærming. Nå spør jeg ikke så mye om deres for-
tid, - det er de ikke så komfortable med. Det
kommer frem mer naturlig gjennom andre ting de
forteller. De må sakte bygge opp tillit til meg.

HimalPartner takker Frogner menighet for støtten
til prosjektet ”Kvinner i risikosonen”.

Tekst og foto: HimalPartner

Mandag 9. april – 2.
påskedag
Frogner kirke kl. 20.00
Stille Time ved
Hovland. Gjest: Geir
Edvard Sørensen,
trompet

Søndag 15. april
Frogner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste Nattverd.
Dåp. Barnesamling
«Sprell levende».
Kirkekaffe
Tranby kirke kl. 17.00
Påskesanggudstjeneste 

Søndag 22. april
Sylling kl. 11.00
Gudstjeneste Dåp.
Frogner kirke kl. 19.00
Samtalegudstjeneste
Tranby kirke kl. 17.00
og kl. 19.00
Samtalegudstjeneste

Søndag 29. april 
Gullaug kirke kl. 11.00
Gudstjeneste, Dåp.
Tranby kirke kl. 11.00

Gudstjeneste, Dåp. 

Lørdag 5. mai
Frogner kirke kl.
11.00, kl. 13.00 og kl.
15.00. Konfirmasjon 

Søndag 6. mai
Frogner kirke kl. 11.00
og kl. 13.00
Konfirmasjon 
Tranby kirke kl. 11.00
og kl. 13.00
Konfirmasjon
Sjåstad kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste
Dåp.

Lørdag 12. mai
Tranby kirke kl. 11.00
og kl. 13.00
Konfirmasjon

Søndag 13. mai
Frogner kirke kl. 11.00
og kl. 13.00
Konfirmasjon
Lierskogen kirke kl.
11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjon

Nikish (t.h.) og datteren sammen med Eldrid Brekke

Lierskogen kulturkirke
Søndag 15.april  Kl. 19.00

Konge i eget liv;
Ingvard Wilhelmsen

Vi inviterer til en kveld til glede og
mye ettertanke. Hypokonder-lege og bergenser
Ingvard Wilhelmsen holder høyt tempo som en av
landets mest populære foredragsholdere. Folk som har hørt han, kaller det
standup - på høyde med de beste komikere. Han presenterer vanskelige tema
på en lettfattelig måte. (Hvilke holdninger kan hjelpe til med å takle livets
usikkerhet? Hvor mye skal vi bekymre oss her i livet?) 

Ingvard Wilhelmsen er kjent fra bøker, TV og radio. 

Ett foredrag med han er normalt nokså kostbart, men vi ønsker å tilby denne
kvelden gratis.

75 års fest Lierskogen
kulturkirke fredag 4.
mai kl. 19.00

Lierskogen kirke er 75 år i år.
Hovedgjest OLE PAUS gir oss
en festkveld sammen med våre
egne gode krefter. Entre 250 kr.
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Døpte:
Frogner
Mali Wiselqvist Norstad, Isabel
Mcpherson, Karoline Rislien, Elena
Botten-Nielsen, Elvida Magrete Bjercke
Amundsen, Anders Olberg, Ida Olberg

Tranby
Even Johansen England, Niklas Mydland
Bråttum, Hanna Vilhelmshaugen, Filippa
Eklind, Liam Frederic Kyrkjeeide, Rikke
Amalie Wetterstad, Thea Tollan Sortdal
(Kongsberg kirke)

Sylling
Haakon Christer Sand, Sondre 
Christoffer Sand, Eirik Magnus Sand,
Adrian Eriksen, Thea Hristache Staknes
Kristoffer Hjelmeset, Amadea Kristine
Fevang-Andersen

Sjåstad
Ingeborg Katrinedatter Breivik, Ellinor
Haugen Hvideberg, Pernille Schinnes
Johansen, Ellen-Desiree Bråten, Martin
Haglund Mehren, Mathias Fossnes 
(Asker kirke)

Vigde:
Sjåstad
Marianne Hårberg og Anders Tharaldsen

Døde:
Frogner
Harald Schei, Ruth Henny Paulsen, Else
Berit H Magnussen, Gudrun Solheim,
Turid Marion Hatling, Aage Aune, Aase
Johanne Gilhuus, Aslaug Otilie Hansen,
Svein Hermund Graarud, Aslaug Lian,
Olaf Ellefsen Kastad, Berit Forsberg,
Rakel Andersen

Tranby
Ruth Hagen, Bjørn Sørensen, Inger Karin
Rype, Sven Sundqvist, Bjarne Bruget,
Ernest Lee Sanders, Ramon Dahl

Sylling
Hariet Elinor Mørk

Sjåstad
Kjell Odd Josef Kolberg,
Mai Liss Selbo Lindgren

Slekters
gang

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2012

Ta godt i mot konfirmantene i
Lier!
Tirsdag 27. mars kommer kon-
firmantene i Frogner, Tranby,
Sylling og Sjåstad rundt og bank-
er på alle dører i Lier. De samler
inn til årets fasteaksjon for
Kirkens  Nødhjelp. Kirkens Nødhjelp er
menighetenes egen organisasjon som
driver nødhjelp, bistand og opinionsar-
beid på oppdrag fra menighetene ute i
verden der hjelp trenges.

I konfirmasjonsåret deltar konfirmant-
ene i med praktiske oppgaver i menig-
hetens arbeid, og tirsdag har de bøsse-
innsamlingen som tjenesteoppgave for
internasjonal diakoni. I Lier er det for
det meste konfirmantene som går fra
dør til dør og konfirmantforeldrene
kjører. 

Vi tror vi dekker alle roder, sier Lisbeth
Olsbye, diakon i Frogner. Sammen med
sokneprest Ole Johan Stokstad i Sylling
og Sjåstad og kateket Helge Brattsberg,
Frogner og Joar Flatland, har hun det

praktiske ansvar for å få fasteaksjonen
på plass. 
Konfirmantene går enten alene samm-
en med en voksen eller to og to. Felles
start er kl 17 og innen klokken 20 skal
de være tilvake til opptelling av penger
og boller og saft som takk for innsats-
en.. 
Er stemningen hos konfirmantne god?
De har forberedt seg godt og har et
positivt engasjement for det de er med
på. De har hatt undervisning om pro-
sjektene som det samles inn til og
Kirkens Nødhjelps virksomhet og plass
i menighetene

Noe ønske fra de som skal ta i mot
dem? 
Ja, husk å ha tatt ut kontanter til de
kommer nå som så mange kun bruker
kort. 

Tranby menighets gudstjeneste-
utvalg godt i gang med arbeidet.

Menighetsbladet fikk være tilstede i et
utvalgsmøte for å høre om arbeidet var
kommet i gang. Fire medlemmer møtte
og tre var forhindret eller sjuke. Utvalget
på fem personer er oppnevnt av menig-
hetsrådet. I tillegg er prest og kantor
med. Det var lett å få med folk, alle som
ble spurt sa ja.

Hva er så meningen med å forandre på
noe som fungerer? Skape litt annerledes
gudstjeneste, engasjere flere, litt mer
variasjon etter type gudstjeneste, språk
og presentasjon er i forandring.  Det har
vært et åpent møte, og et nytt møte er 22
mars, for  å få innspill og tilbakemeld-
inger i arbeidet. På kveldens møte gikk
de først i gjennom hva som er prøvd i to
gudstjenester og litt om de tilbakemeld-
inger som har kommet. Forbønnen med
lystenning for dåpsbarna, de tema det
ellers ble bedt for og de som er gått bort
har blant annet blitt tatt godt imot. 

Alle liturgiforslag og kommentarer er
samlet i en tykk arbeidsbok.
Gudstjenesten er delt i fem hoveddeler

og hvert medlem har sin del å presentere
i møtene. På dette møtet var det natt-
verdliturgiene som ble diskutert.
Hvordan ha nattverd slik at flest deltar
og ingen føler seg utenfor? Hvordan ha
overgangen i messa fra offer til nattverd?
Alle detaljer ble diskutert men det som
var mest klart er at nattverdlitugien skal
være enkel og forståelig. 

Menighetsbladets utsendte gikk hjem
med en fornemmelse av at det er et
engasjert utvalg som nå arbeider med
gudstjenesteordningen og ønsker lykke
til i det videre arbeidet.

Det er menighetsrådet som i siste
instans skal vedta forslag til ny gudstjen-
esteordning etter at menighetens allmøte
har uttalt seg. Dette menighetsmøtet blir
for Tranbys del søndag 19.august.
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Et liv etter fødselen?
Som relativt nybakt tvillingpappa,
tillater jeg meg å sakse Henri J. M.
Nouwens historie om to tvillinger som
snakker sammen inni morens mage:

«Jeg tror det er et liv etter fødselen», sa
søstera til broren. Han protesterte heftig:
«Nei, nei, dette er alt som er. Dette er et
mørkt og koselig sted, og vi har ikke
annet å gjøre enn å klamre oss til led-
ningen som forsyner oss». 
Jenta insisterte: «Det må være noe mer
enn dette mørke stedet. Det må være
noe annet, et sted med lys, der vi har
frihet til å bevege oss». Men broren lot
seg ikke overbevise.
Etter litt stillhet, sa jenta nølende: «Jeg
har noe annet å si, og jeg er redd du
ikke vil tro på dét heller, men jeg tror
det finnes en mor». 
Broren ble rasende. «En mor!» ropte
han. «Hva snakker du om? Jeg har aldri
sett en mor, og det har ikke du heller.
Hvem fikk deg til å tro dét? Som jeg sa,
er dette stedet alt vi har. Hvorfor vil du
alltid ha mer? Dette er ikke noe dårlig
sted, tross alt. Vi har alt vi trenger, så la
oss være fornøyd».
Søstera ble helt overveldet av brorens
svar, og turte ikke si noe mer på en
stund. Men hun kunne ikke gi slipp på
tankene sine. Og siden hun bare hadde
broren å snakke med, sa hun til slutt:
«Kjenner ikke du også noen sammen-

trykninger av
og til? De er
ganske ubehagelige, og noen ganger også
vonde». «Jo,» svarte han. «Hva er så
spesielt med det?». 
«Vel», sa søstera, «jeg tror at sammen-
trykningene er der for å forberede oss på
et annet sted, mye vakrere enn dette.
Der vi får se vår mor ansikt til ansikt.
Synes du ikke det er spennende?».
Broren svarte ikke. Han var lei av
søsterens tåpelige snakk, og tenkte det
beste ville være å ignorere henne, og
satse å at han fikk være i fred.

Denne historien er selvsagt oppdiktet.
Men den er et godt bilde på hvordan
noen ikke ser skogen for bare trær.
Eller Gud for bare skaperverk, om du
vil. 

Kjære Gud, hjelp oss med å tro på deg,
og på et liv etter døden, selv om vi ikke
kan se deg ansikt til ansikt, og ikke
forstå hvordan livet etter døden blir.
Amen.

Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da
skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg
stykkevis, da skal jeg
forstå fullt ut, slik Gud
kjenner meg fullt ut. 1
Kor 13,12.

Helge S. Rotevatn

Andakt

AKTIVITETER I FROGNER
MENIGHET

Mandag 26. mars kl. 20.00 i Frogner
kirke
Stille Time ved Per Egil Hovland. Gjest:
Siv Sønstebø, saxofon.

Torsdag 29. mars kl. 19.00 i Frogner
menighetshus
Presentasjon av liturgisk musikk ved
Anne Ma Flaten og Solveig Aass
Kristiansen. Frogner kirkekor deltar.

Mandag 2. april kl. 20.00 i Frogner
kirke
Stille Time ved Per Egil Hovland. Gjest:
Lars Lien, saxofon

Mandag 9. april kl. 20.00 i Frogner
kirke
Stille Time ved Per Egil Hovland. Gjest:
Geir Edvard Sørensen, trompet

Tirsdag 10. april kl. 10.30 – kl. 11.30 i
Frogner menighetshus
Bibelgruppe ved Audun Tveide

Torsdag 12. april kl. 11.00 – kl. 13.00
i Frogner menighetshus
Formiddagstreff. Treffmusikken fra
Frelsesarmeen.

Mandag 16. april kl. 20.00 i Frogner
kirke
Stille Time ved Per Egil Hovland. Gjest:
Aina Davidsen, saxofon

Mandag 23. april kl. 20.00 i Frogner
kirke
Stille Time ved Per Egil Hovland. Gjest:
Mari Askvik, messosopran

Torsdag 26.april kl.19.00 på Frogner
menighetshus
Vårsang. Frogner kirkekor inviterer.
Gjester fra kulturskolen

Mandag 30. april kl. 20.00 i Frogner
kirke
Stille Time ved Per Egil Hovland. Gjest:
Vidar Hellkås, tenor

Tirsdag 8. mai kl. 10.30 – kl. 11.30 i
Frogner menighetshus
Bibelgruppe ved Audun Tveide

Torsdag 10. mai kl. 11.00 – kl. 13.00 i
Frogner menighetshus
Formiddagstreff. Kantor Anne Ma
Flaten byr på sanger og musikk fra
Vestlandet.

Lør.12.mai kl.12.00 på Frogner men-
ighetshus 
Kunstprofessor Gunnar Danbolt:
”Norske helgener og pilegrimsmotiver i
kunsten”
Kl.16: Konsert i Frogner kirke.
Folkemusiker Tone Krohn m.fl. 

Min beste kirkeopplev-
else

Denne
gangen lar
vi en fra
den yngre
garde for-
telle. Einar
Boman
Rinde, 18
år. Har
vært i Lier Tensing i fem år. Er
dramaleder der og sitter i styre. Einar
har i vinter vært på tur med Lier
Tensing til Bangladesh. Der holdt de
seminar for 20 – 30 lokale deltakere.
Mange inntrykk derfra men besøk i
slumområdene huskes best.

Tensing er en kirkeopplevelse i seg
selv og sin beste opplevelse har ikke
Einar fra noen kirke men fra et
Tensingseminar på Flø i Ulsteinvik
for 2 – 3 år siden. Her var det vandr-
ing på forskjellige poster, bålbrenn-
ing, sang og musikk på mange steder,
en gudstjeneste som du følte at du
aktivt deltok på. Det var, for å bruke
deres egne ord, en Tensing-stemning.



AKTIVITETER  TRANBY
MENIGHET

Hver fredag fra kl. 11.00 til
kl. 12.30 i Tranby menig-
hetshus
Fredagsvafler.

Torsdag 22. mars kl. 19.00
på Tranby menighetshus.
Temakveld: Gudstjenesten –
ny liturgi.

Fredag 23. mars kl. 18.00 –
20.30 på Tranby menig-
hetshus.
Lier Ten Sings påskemesse.
Kafeteria, underholdning,
åresalg.

Onsdag 11. april kl. 11.00
på Tranby menighetshus
Åpent Hus. Åmund Tonna:
Norge på langs.
Søndag 15. april kl. 19.00 i
Lierskogen kirke.

Dette tror jeg på. Ingvard
Wilhelmsen: Konge i eget
hus. Gratis inngang.

Onsdag 2. mai kl. 11.00 på
Tranby menighetshus
Åpent Hus. Gladsangen.

Fredag 4. mai kl. 19.00 i
Lierskogen kirke
Jubileumskonsert: Ole Paus
+ lokale krefter. Billetter kr.
250,-

Gravstener
Stor utstilling, 

omsliping, navne-

tilføyelser og bolting.

Fire generasjoners erfaring.

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

Advokat
Liv V. Urdahl MNA

Alminnelig praksis
i Meierigården

LIERBYEN

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

A/S Børresen

tronstad
3410 Sylling

SkogBruk

utmArk - krAft

Amtmannssvingen 
Tlf. 03000
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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.

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

Døgntelefon
32 85 25 00

www.akasien.no

akasien
BEGRAVELSESBYRÅ

Presentasjon av 
liturgisk musikk

Frogner menighetshus
Torsdag 29.mars kl.19.00
Kantor Anne Ma Flaten
Sokneprest Solveig Aas

Kristiansen.
Frogner kirkekor
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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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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

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.servicekontor@lier.kommune.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

Alt i elektrisk anlegg, tyverivarsling 
og brannvarsling

YIT  AS
Kjellstad Næringssenter, 3400 Lier

Tlf. 32 84 26 00

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

Givertjenesten til nytt
orgel i Sylling (nytt):
1503.20.17360



Ingvard
Wilhelmsen
som garant-
ert gir oss en
uforglemmelig kveld i Lierskogen,
sa engang: «Dersom man tror bibel-
ens første ord: «I begynnelsen
skapte Gud himmel og jord», ja, da
er resten ikke så vanskelig». Jeg kom
til å tenke på at svenskene hevder at
de stammer fra apene, men apene
nekter. 

Det er snakk om sammenslåing av
menigheter i Oslo, gjøre enhetene
større. Det er mange år siden de ble
delt. Det protesterte prosten i Aker
mot, «for han
elskede alle sine
70 000 sogne-
børn!». Uten
sammenligning
for øvrig; I løpet
av mine snart 40
presteår har jeg
hatt gudstjeneste i
200 kirker.

Jeg spør ofte folk jeg møter om
hvordan de har det. Og likte svaret
jeg fikk forleden: «Ja, hvis vi ser bor
fra detaljene er det bra med meg».

Det er ikke akkurat noen hemmelig-
het at det er en viss ulikhet på
Lierprestenes hårfrisyre. Selv stiller
jeg i Kjell Aukrust klassen. Han ble
en gang spurt: ”Hvis du fikk leve en
gang til, ville du gjort noe annerled-
es?” Aukrust svarte: ”Da ville jeg
hatt midtskill”.
Soknepresten og kapellanen et sted
kom en dag i klammeri.
Soknepresten hadde min meget lett-
stelte frisyre, mens kapellanen
hadde en flammende rød hårmanke.
En dag kunne ikke kapellanen dy
seg: ”Dokker va visst ikkje dær da
håret ble utdelt” ”Jo, det va æ” sa
soknepresten kontant: ”men det va
berre rødt igjen og det vil æ itj ha”!”

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 24. april
I din postkasse: 7. mai

!

Prestens 
beste...

Kjære leser 
Liker du det du leser i Lier
Menighetsblad? Kunne du ønske deg
et enda bedre blad? Det vil nemlig
både redaksjonen og styret! 
Vi er heldige som har en stabil giver-
gruppe som år etter år åpner lomme-
boken, slik at vi for 65. året, kan pro-
dusere Lier Menighetsblad.
Tusen takk for støtten til dere alle!
Men kan det være flere av Liers ca.
9000 husstander som kunne tenke
seg å gi?
Kunne du? Men du glemte giro’en i
fjor? Litt lite penger akkurat da?
Annet? Bruk giroblanketten som
ligger i bladet nå! 
Vår bankgiro er nr.
2260.20.05058!

Støtt Lier Menighetsblad!
Hilsen Kjetil M Sveaas, Redaktør

Markering av 
St.Hallvardsdag 2012

Lørdag 12. mai 2012
Norske helgener og pilegrimsmotiver i
kunsten.

Foredrag ved professor Gunnar Danbolt
som er kjent fra en rekke bøker og
Kunstreisen i NRK P2. Han er en enga-
sjerende foredragsholder og kanskje
Norges fremste fagmann på området.

Forsmak på St.Hallvards-spillet 2012 
ved Anne Hilde Askø.  

Inngang kr. 100,- (Inkl. suppe og brød).
Frogner menighetshus lørdag 12/5 kl. 12
- 15 

Konsert i Frogner kirke. 
Tone Krohn m.fl. 
Stemmen beskriver et landskap mellom
snøkrystaller og ornamenter.
Tone Krohn har trollbundet publikum i
inn og utland i en årrekke med middel-
alderballader, norske folketoner, egne
tekster og ny musikk. 

Billettpris kr. 150. 
Frogner kirke lørdag 12/5 kl. 16

Tirsdag 15. mai 2012

Pilegrimsvandring i St. Hallvards fot-
spor
Kl.18: Vandring fra Frogner kirke til
Huseby. 
Ca. kl.19: Program ved brønnen.
Medvirkende: Forteller Grethe Bergersen
og elever fra musikklinja ved St.Hallvard
v.g. skole.
Vandring videre til Gullaug kirke.
Kveldsmat (ta med matpakke!) og avslut-
ning av dagen.  

Arr.: Pilegrimsgruppa / Frogner menig-
hetsråd med støtte fra Lier Kommune. 

Sylling Menighetsråd
arrangerer loppemarked lørdag 5. mai.

Tid for vårrydding?
Ta kontakt på telefon 91367531/95960035

for henting av lopper.
Ikke hvitevarer – TV – klær.

 
 
 
 
 
 

 

LOPPER 
Frogner menighetshus. 

Vi tar imot lopper  
1. mandag i hver 

måned  
kl. 17.00 - 19.00. 

Møbler o. lign. etter 
avtale med  

Bjørg N. Hellem 
32 84 56 05   
480 73 269  

Ikke hvitevarer og TV 

Vårsang
Frogner menighetshus
Torsdag 26.april kl.19.00

Frogner kirkeforening og Frogner
kirkekor inviterer. Bjørg Ødegaard, fio-

lin, med elever fra kulturskolen.
Mye skjer  -  konsert, bevertning, års-

møte for Frogner  kirkeforening, 
salg av årer.

VELKOMMEN 


