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Lier Menighetsblad

Å minnes de døde 

Som nærmeste nabo til en kirkegård
ser jeg hvordan mange mennesker
trofast besøker gravene til sine kjære.
Man planter og vanner i den lyse års-
tid, og tenner lys og legger på kranser
i den mørke årstiden. På spesielle
anledninger, som Allehelgensdag,
julaften og nyttårsaften er kirkegård-
en fylt av lykter med levende lys. Det
er et flott skue som taler til hjertene
våre og som minner oss om forbind-
elsen til dem som har gått foran oss.   

Ikke alle har behov for å besøke en
grav. Noen synes det holder å pleie
minnene sine hjemme, med bilder og
historier som gjentas i familien. Og
noen vil av ulike grunner ikke dvele
ved det som har vært og de som har
gått bort.   

Alle som dør, skal ha en grav, enten
det er en kistegrav eller urnegrav
med en gravstein, eller noe annet. I
Lier har vi nå flere alternativer til
egen gravstein. Det ene er anonymt
gravsted, der urner settes ned rundt
en felles minnestein, uten navn på
enkeltpersoner. 

Søndag 17. juni
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Barnesamling ”Sprell levende”.
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Kirkeskyss – 98408167.
Asdøltjern. 13.00 Sportsandakt v/Berit
Basmo Kvidaland.
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 

Søndag 24. juni
Furuhall (Aaslands hytte) kl. 11.00
Gudstjeneste ved Kristiansen. Thorleif
Aass Kristiansen, trompet.
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Sylling og Sjåstad kl. 11.30

Friluftsgudstjeneste ved minnesmerket i
Maidalen. Ingeborg Soot deltar. Buss fra
Sjåstad kirke kl. 10.00 og fra Sylling
kirke kl 10.30. Ca. 700 meter å gå fra
bussen til minnesmerket.

Søndag 1. juli
Frogner kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier 

Søndag 8. juli
Tranby kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste 
Sylling kirke kl. 11.00 Jordbæreventyr
ved Ole Johan Stokstad og Reidun

Det andre er såkalt «navnet
minnelund» som vi har fått på Frogner
kirkegård i 2009 og på Tranby kirke-
gård i 2010, og som nå planlegges på
Sylling og Sjåstad kirkegårder. Dette er
steinmonumenter i ulike utforminger
med plass til minneplater med navn,
fødselsdato og dødsdato inngravert.
Platene kan stå i 20 år, like lenge som et
annet gravfeste. Det er mulig å tenne
lys og sette avskårne blomster ved
monumentet for dem som ønsker det.   

«Navnet minnelund» kan være et godt
alternativ for dem som av en eller
annen grunn ikke ønsker et eget grav-
sted som må stelles, men som gjerne vil
ha et synlig minne etter seg eller etter
sine døde slektninger. Dette kan også
være en mulighet for et minnested i de
sjeldne tilfeller der noen blir borte og
ikke blir funnet igjen, og etter hvert blir
erklært død.  

Steinmonumentene i Lier utformes av
lokalhistoriker og designer Åsmund
Lyhus og steinhoggerfirmaet Johansen
Monumenthuggeri i Moss, i nært sam-
arbeid med kirkesjef Alf Kristian Hol. 

Fenomenet «navnet minnelund» er et

eksempel på hvordan vårt forhold til
gravminner er i endring, og gir en
verdifull fornyelse av mulighetene for
å ha et konkret minnested for våre
døde.  Monumentene her i Lier gir
etter min mening et løft til kirkegård-
ene og brukes nå som forbilde for
andre kirkelige fellesråd som plan-
legger det samme.  

Kirkegårdene i Lier pleies med stort
engasjement og en betydelig innsats,
særlig i sommerhalvåret. I disse dager
når det vokser og gror som mest, vil
jeg rette en stor takk til kirketjenerne
og de andre som sørger så godt for
dette! 

Og så vil jeg ønske alle i Lier en god
sommer – også på kirkegårdene, om
man steller en grav eller bare vil gå
en tur på et av de vakre anleggene

ved kirkene i
Lier. 

Ellen Martha
Blaasvær,

Prost

Lederartikkel
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Søndag er kirkedag

Lier menighetsblad er også å finne på:  
http://lier.kirken.no

Søbstad
Søndag 15. juli 
Frogner kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier 

Søndag 22. juli 
Tranby kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier 

Søndag 29. juli 
Frogner kirke kl. 19.30 Olsokmesse 
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 

Søndag 5. august
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste  
Sylling kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 

Forstsettes på side 3
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75 år og sprekere
enn noen gang.
Lierskogen kirke avholdt
jubileumsgudstjeneste 3
juni med fullt hus.
Denne dagen deltok 2
prester, prost, organist,
Blæsen, lokale sangere og
musikere og medvirk-
ende barn i tekstlesing.
Det kom hilsener fra
ordfører og kirkesjef med
betydelige gaver til nye stoler, også større private gaver kom inn ved off-
eret. Det ble rettet en spesiell takk til noen som hadde stått på litt ekstra

nå før jubileet, Aslaug
Hatlestad for vevde alter-
tepper til prekestolen,
Tor Kristiansen for platt-
ing til prekestolen og Jon
Willy Jacobsen for jub-
ileumsskriftet.

Prost Ellen Martha
Blåsvær sa i preken om
engasjementet som ble
på Lierskogen. Fra lite,

kunne det
blitt ing-
enting, til fult
engasjement
som har holdt
seg til nå. Det
håper vi for
en
Lierskoging
ble også døpt
denne dagen.

I gudstjenesten ble det sunget «gamle» salmer som også
ble brukt i åpningsgudstjenesten i 1937.  For å bruke
ordfører Helene Justad ord om salmen som passet bra
her «Kirken den er et gammelt hus, står om tårnene

faller». 

Til slutt
ble det
plantet en
bjørk ute
på plena .
Den gir et
minne om
jubileet i
mange år
fremover.

Fortsettelse av Søndag er
kirkedag:

Søndag 12. august 
Frogner kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier

Søndag 19. august
Frogner kirke kl. 18.00
Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Menighets-
møte etter gudstjenesten.
Sjåstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 
Søndag 26. august 
Frogner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 19.00

Konfirmantpresentasjon
Sylling kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 

Søndag 2. september
Gullaug kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 
Frogner kirke kl. 18.00
Konfirmantpresentasjon
Lierskogen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 
Sylling kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Avskjed for
Reidun Søbstad.

Søndag 9. september
Lier Bygdetun kl. 11.00
Fellesgudstjeneste. Kultur-
minnedagen.

Nytt om navn

Endelig lyktes det for Sylling
og Sjåstad. Etter 2. gangs utlys-
ning er Irene Wiik Halle ansatt
i disse menighetene som tros-
opplærer i 50 % stilling.

Hun er utdannet sykepleier og
har videreutdanning som dia-
kon.

- Som sykepleier har jeg jobbet
på barneavdelingen på Ullevål,
Nyfødt intensiv på sykehuset i
Drammen og på sykehjem, for-
teller Irene. Så har hun jobbet
fem år som diakon i
Drammen. Der kom hun i
kontakt både med eldre og
yngre mennesker.

Hun er oppvokst i Drammen
og bodde der frem til hun var
ferdig med gymnasiet. Irene er
gift med Rolf Petter og har to
gutter, David-Andreas på ni og
et halvt år og Peder Elias på 13
år. Familien bor på Spikkestad
hvor de har bygd seg hus. 

Irene har store deler av livet

drevet med barnearbeid i
skoleteam, vært juniorleder,
søndagsskoleleder og barne- og
ungdomskorleder. – Jeg har all-
tid drevet med sang og musikk,
presiserer Irene. Ellers liker
hun å lese og gå turer. - Men
mest av tiden er jeg sammen
med barna mine, forklarer hun.

Irene synes det er spennende
og bli kjent med de to aktive
menighetene i kommunen vår.
Hun vil bruke tid på å sette seg
inn i hva vi driver med, men
hun håper at vi sammen kan
skape et levende barne- og
ungdomsarbeid, der barn blir
sett på som ressurser og de
viktigste i verden. – Jeg har
noen prosjekter som jeg håper
vi kan få til, men det får vi
komme tilbake til senere når
jeg har vært litt i jobb og sett
hva som allerede er i gang og
hvordan det fungerer, reflekter-
er vår nye trosopplærer. - Men
en ting er sikkert, jeg gleder
med til å begynne i Lier,
avslutter Irene. Og vi gleder oss
selvsagt til å bli kjent med
henne.

“Åpen veikirke” -
Frogner

Kirken er åpen på dagtid i
tidsrommet 19. juni – 20.
august når kirkegårdsbe-
tjening er til stede, ellers

etter avtale.
Kontaktperson: Diakon
Lisbeth Olsbye, 32220737
Lier kirkelige fellesråd,

32220270

Sommerlig formid-
dagstreff

Frogner menighetshus
onsdag 27.juni
onsdag 18.juli
kl.10.30

Allsang, musikkinnslag,
prat med bordene og litt

ekstra.
Velkommen! 
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Døpte:
Frogner
Oskar Gil Huseby, August
Abrahamsen, Iben Ferreira-Lærum,
Brage Holtan, Caspian Åsly
Kristiansen, Erland Kristiansen,
Felicia Aspenes (Nesna Kirke),
Lucas Hansen Wivestad (Bragernes
kirke)

Tranby
Karina Pauline Smagacz
Brynjulfsen (Strømsgodset kirke), 
Viljar Loftsgård Kjærstad, Edwin
Olsen, Fredrik Schancke Gundersen
Nora Sofie Remme, Lotta Elise
Remme, Jonas Tilley Christensen,
Ella Krogh Sandengen, Hanna
Frankrig Almankaas, Stine Klerck
Pedersen

Sjåstad
Andrine Rasmussen Slevikmoen,
Malin Ottesen, Oskar Barane
Thoresen

Vigde:
Frogner
Helga Espedal Sønstrød og Marco
Solstad Bocchetti, Linda Marie
Nordahl og Kjetil Helvig, Kristine
Helgerud og Thomas Rygh

Tranby
Bente Margrethe Gohn og Harald
Hedløv

Døde:
Frogner
Anders Bergflødt, Astrid
Kristoffersen, Solveig Linea Iversen
Ella Støle, Leif Garberg, Bertel
Kapstad, Reidun Synnøve Tangen

Tranby
Astrid Haugen, Leo John Livingston
Ole Kristoffer Halvorsen, Einar
Urum, Rolf Opsahl, Thor Erik
Syvertsen, Laila Marit Rype, Else
Bringaker

Sjåstad
Birgitte Sagmoen, Marit Alvilde
Selbo Bråthen

Slektersgang
Babysang i Sjåstad
kirkestue

Det siste halve året har babyer
inntatt Sjåstad kirkestue. Hver
mandag siden slutten av januar
har babyene hatt med en av
foreldrene sine for en hyggelig
sangstund. Vi synger mange av
de kjente barnesangene, men
har også med en god del nye
ukjente sanger. Vi bruker sansene,
synger om dyr og om kroppen vår.
Noen av sangene er med instrument-
er, andre med ulike bevegelser. Barna
er veldig fascinert av det blå havet.
Etter en halv time med sang er baby-
ene slitne, og det blir stelt i stand litt
hygge for foreldrene. Kaffe, te, kjeks
og frukt danner en koselig ramme for
prat og nye bekjentskaper. Vi er
mødre i alle aldre, og innimellom
dukker også noen pappaer opp. 

Oppstart etter sommerferien er man-
dag 20. august 2012. Babysang passer
for barn under 1 år, og det er ingen

krav til sangstemme eller andre opp-
takskriterier. Har dere lyst til å bli
med, ta kontakt med Hege Flåhagen
på telefonnummer 46622175 eller e-
mail h-flaahagen@hotmail.com
Følgende datoer for babysang høsten
2012 er: 20.8, 3.9, 10.9, 24.9, 8.10,
22.10, 5.11, 19.11, 26.11 og 3.12. Pris
for halvåret er 50 kroner og dette
dekker drikke og noe lett å bite i. Nytt
klokkeslett fra høsten av er 12.30. 

Vil sende en spesiell takk til alle som
har vært med oss i vinter og vår.
Håper flere av dere også blir med
igjen til høsten, og ønsker nye fjes
hjertelig velkommen.

Kulturslepp i Lierbyen

Minitrall og Trabagos fra Tranby
menighet gledet både små og store
med friske og svingende rytmer og
sang under kultursleppet i Lierbyen
lørdag 2.juni. Med kantor Waldemar
Nowak ved keyboardet og dirigent
Laila Deltchev foran koret formidlet
de sang-, tro-  og livsglede gjennom
sanger som blant annet ”Du
er ei sol,” ”Hjertebarn” og
”Gud han  er fantastisk”. Et
ekstra fyldig komp sørget
Hans Martin Fisknes og
Bjørnar Pedersen for på hen-
holdsvis gitar og slagverk.
Sangen ”Heal the world”, der
to av jentene i Trabagos

danset og alle sangerne holdt
frem fargerike hjerter, satte et
flott punktum for korenes
opptreden i Rådhusamfiet.

Tekst: Berit Basmo Kvidaland
Foto: Stein Styve, Lierposten
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Inkluderende felleskap

Vi leser og hører om respekt for mang-
fold og hvor viktig det er å møte hver-
andre med toleranse og raushet. Og vi
ønsker å leve opp til disse verdiene.
Men nettopp det kan være et ”krevende
prosjekt”. Fellesskap er krevende.
Inkluderende fellesskap enda mer krev-
ende.

Gjennom hele Det nye testa-
mentet er kjærlighetsmotivet sentralt.
Her har etikken tydelig kjærlighetsbud-
et som sitt første bud.
I dette mangfoldige skaperverket har vi
altså et oppdrag å ha omtanke for hver-
andre. 

Det at vi ikke kjenner hver-
andre vet vi er noe av årsaken til at
dette er vanskelig. Forskjelligheten kan
gjøre at vi tar avstand. Anerkjennelse
og støtte gis lettere til de vi kjenner som
”våre egne”.

Å vise raushet i møte med
hverandre fremmer muligheten til å
uttrykke det som er utfordrende og
tungt å prate om. Og selv om vi har gått
mange skritt i riktig retning av mer
åpenhet, er det fortsatt mange tabuer
mellom oss. 

Alle trenger en venn og noen å
være glad i, noen som lytter og forstår
nettopp den man er. Men i livene våre
er det stadige endringer som kaller på

vår evne til
mestring. Å
oppleve støtte
fra fellesskapet kan gjøre en forskjell. 

Prest og forfatter Per Arne
Dahl skriver slik om kjærlighetens
kraft. ”Kilden er blikket for den andres
behov, viljen til å sette den andre fri og
dermed gjøre den andre elskverdig.” 
Han skriver om viktigheten av å
bevisstgjøre oss selv i forhold til et nød-
vendig indre miljøvern som setter livs-
forståelse, kjærlighetens kår og det sosi-
ale miljø i fokus. Et slags indre miljøv-
ern for å bevare evnen til empati og
fantasi i kjærlighetens tjeneste, og der-
med bidra til utvidet romkapasitet for
andre mennesker.

”Det er, at vi vil være 
hinanden som vi er
det er, at vi kan bære 
hinanden som vi er
det er, at vore munde, 
vi våge eller blunde
dog mødes i et kys.”

Og så vakkert skriver den
danske salmedikteren
Gundtvig om fellesskapet
som preges av omtanke
for hverandre.

Lisbeth Olsbye, soknediakon

AndaktGUDSTJENESTEUTVALGET I
FROGNER.                                                                         

Utvalget har nå vært i  sving siden
februar og har hatt fem møter.
Morten Egeberg  er leder, Ove Nybø
sekretær og ellers  består utvalget av
Marit Bøe, Tone Lykke-Enger, Janne
Møller- Stray,  kantor Anne Ma
Flaten  og sokneprest Solveig Aass
Kristiansen.  Utvalget  har arbeidet
seg gjennom alle leddene i den nye
gudstjenesteordningen og er snart
klar til å gi sin innstilling til Frogner
menighets lokale grunnordning  til
menighetsrådet.   Etter hvert som
gudstjenesteutvalget har tatt sine
avgjørelser  om de ulike delene av
gudstjenesten , er de blitt prøvd ut
på søndagens gudstjeneste.
Menigheten er derfor godt kjent med
hvordan nyordningen er. På sitt møte
nå i juni skal  menighetsrådet  gjøre
vedtak, og  det blir  menighetsmøte
etter sommerferien som skal avgi
uttale. Så skal saken gå gjennom
prosten og til slutt godkjennes av bis-
kopen. Første søndag i  advent 2012
skal en lokal grunnoprdning være på
plass i alle menigheter i  Norge.   En
målsetning  med reformen er at flere
gudstjenestedeltagere skal være
involvert både i forberedelse og
gjennomføring av gudstjenestene. En
ide er å arbeide for å få til gudstjen-
estegrupper  på  3-4 personer som
kan være med å planlegge og med-
virke på f.eks tre gudstenester i halv-
året sammen med kantor og prest. Vi
har allerede frivillige  tekstlesere(
klokkere) og kirkeverter, og det ville
bli en utvidelse av det.   Det er berik-
ende å arbeide med gudstjenesten.
Gudstjenesteutvalgets medlemmer
har opplevd å komme mer på innsid-
en  ved å tenke gjennom  og samtale
og diskutere slik vi har gjort.
Utvalget
og menig-
hetsrådet
har  også
laget et
spørre-
skjema og
satt fram
en «putteboks»  på Frogner menig-
hetshus og i Frogner og Gullaug kirk-
er der folk kan gi tilbakemeldinger
på den nye ordningen.     

Solveig Aass Kristiansen

Orgelkroner
Lise Gran er leder i orgelkomiteen i
Sylling. Hun er imponert over befolk-
ningen øverst i bygda. – Folk er så posi-
tive og det er fantastisk at de støtter oss
hver gang vi har en kronerulling, stråler
hun. 
Til sammen har komiteen samlet inn ca
280.000,-. De siste par årene har det
rullet inn ca 220.000,-. 
Lise er ydmyk i forhold til hva bygda
kan tåle. – Det er jo mange gode formål
som trenger økonomisk drahjelp i et lite
lokalsamfunn, og jeg er redd for å
strekke strikken for langt, reflekterer
orgelgeneralen. Hun henviser også til at
komiteen fortsatt ikke har fått klar tale
om hvor mye som må samles inn. – Det
er mye jobb for få mennesker å arrang-
ere kakelotterier, konserter, juletrefester,
matbod på jordbæreventyret, ler Lise, og
forklarer at de må trappe noe ned på
aktivitetene til høsten. Nærmere jul vi
de evaluere virket sitt og bestemme
veien videre. 

Komiteen retter en takk til hver enkelt
som har støttet nytt-orgel-prosjektet
samtidig som de takker både næringsliv
og organisasjoner for uvurderlige beløp.
De siste orgelkronene er mottatt fra
Lierstøtten (kr 15.000,-) og andel av
overskudd fra Jordbæreventyret 
(kr 30.000,-).
Komiteen består av Lise Gran, Hans
Olav Heslien, Kjersti Eide, Roar Soot,
Anne Marie Hørthe og Juel Fuglerud.
Og menighetsrådet i Sylling tenker at
det er en uvurderlig jobb de har gjort. Vi
tar av oss sommerhatten og bukker og
nikker og neier. Tusen takk!

Menighetsmøte for Tranby 

Tranby menighetsråd innkaller til
Menighetsmøte på Tranby menighets-

hus etter gudstjenesten søndag
19.august. Gudstjenesten er kl.11.

Sak til behandling: Uttalelse om
Grunnordning for gudstjenestene i

Tranby menighet



SJÅKK - Voksenkor
i Sjåstad

29. mai holdt ildsjelene
Monica Bless og Katrine
Simonsen infomøte i 
Sjåstad kirkestue.
Interessen var så absolutt til
stede og 16 stykker hadde
funnet veien til
Sjåstad denne kvelden.

Monica og Katrine har som

mødre til barn i Sjåbagos til-
brakt mang en mandags-
kveld i på kirkebenken  i
Sjåstad kirke og hørt barna
øve. Her har ideen om å
starte et voksenkor
blomstret opp.

Tanken er å starte et kor
hvor sang, hygge og sosialt
samvær skal stå i fokus.
Her skal det ikke være noe
opptakskrav. Det rekker
med at man er glad i å synge

og ønsker å møtes til hygge-
lig samvær. Aldersgrensen
nedad er satt til 20 år,
ellers ingen grense oppad!
Reportoaret tenker de skal
være gospelsanger og salm-
er. Øvelsene blir tirsdags-
kvelder med oppstart 28.
august kl.19.00 i Sjåstad
Kirke.

Vi ønsker Monica og Katrine
lykke til.

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

Tranby menighetshus
har til leie hvite duker.

Ferdig vasket og rullet,
kr.35,00 pr meter i leie. 

Henv.til:Bjørg Kjos
Nordal tlf.32 85 16 22.
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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

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



Bryllupssesongen er i gang igjen.
En viktig del av den kirkelige viels-
en er forbønnen hvor presten legg-
er hendene på brudeparets hoder.
Mattias 8 år forklarer dette slik:
«Presten tar tak i håret på dem og
holder dem i hodet. Det er fordi de
skal skjønne alvoret».

Første halvdel av Fader vår bes
gjerne også med hånden på brud-
gommens hode og siste halvdel på
brudens hode. En gang glemte
presten seg bort
og løftet først
hånden over på
bruden i det han
sa: «og makten og
æren i all evig-
het»

En teologisk
student skrev en forklaring til
bibelteksten om kvinnen som var
gift med syv brødre etter hver-
andre. Han skrev: «I himmelen er
det ingen som gifter seg. Der er det
bare herlighet og glede.»

Blæsen spilte feiende flott under
den fullsatte 75 årsgudstjenesten
på Lierskogen. Men siden det ikke
er galleri der (vi kunne trengt det
iblant; svært ofte har det vært fullt
eller overfylt siden åpningen) – og
siden de ikke spilte på sag, så
skjedde ikke dette: En mann satt
på galleriet så han kunne ikke se
hva som skjedde på podiet. I mus-
ikklaget var det en som spilte på
sag, og da han satte i gang, for
mannen opp: «Å hjelpe meg, der
kjem sydvesten, og eg som ikkje
har drege opp båden».

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 28. august
I din postkasse: 10. sept.

!

Prestens 
beste...

Sikring av gravminner

Fester er ansvarlig for at gravminnet er
forskriftsmessig 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 personskader.  Har du spørsmål, ta
kontakt med Lier kirkelige fellesråd tlf. 32 22 02 72

Kirkesjefen

Navnet minnelund på
Sjåstad kirkegård

Kirkesjefen har i samarbeid med
lokalhistoriker og designer
Aasmund Lyhus laget forslag til
minnestein på ”Navnet minnelund”
på Sjåstad kirkegård.

Når Aasmund Lyhus
arbeidet med forslaget, har han
vektlagt den store skog- og sag-
brukstradisjonen som kirkens
grunnlegger var en del av. Dette har
han ønsket å gjenskape i 3 eller 4
minnesteiner.

Minnesteinene vil bli lett
synlige fra veien, med den lille
bekkedalen i bakgrunnen. Steinene
er beregnet til ca.2,30 m høye og ca.
50 cm dype og bredden blir ca. 25
cm.

Sjåstad Menighetsråd synes
dette er et godt forslag og ser posi-
tivt på ideen ved å ta inn det histor-
iske aspektet og knytte gamle tradi-
sjoner sammen med nye bruksom-
råder.

Olsok-feiring i Lier

Velkommen til Olsok-arrangement søndag
29. juli i og ved Frogner kirke.
Kirkekaffe i det grønne fra kl.18 (hvis dår-
lig vær er vi innendørs). Frogner kirkefor-
ening serverer kaffe, jordbær og is. 

Olsok-gudstjeneste kl.1930 ved Blaasvær
og Nowak. 

Velkommen!

Lopperapport
Loppesjefen er strålende
fornøyd etter årets
loppeshow. - Vi tok sikte
på å skape noe for å ha
det gøy samtidig som
det kunne gi kroner i
kassa til barne- og ung-
domsarbeid i Sylling,
smiler Anne Marie
Hørthe. 

Hun grep ideen om å
arrangere loppemarked
for Sylling menighet. –
Det trengs jo penger
både til aktiviteter og
inventar, resonerer Anne
Marie. Og 5. mai gikk
arrangementet av stabel-
en, til menighetsrådets

durabelige bifall. Over
50.000 kroner i ren
netto er verdt en ydmyk
takk og en honnør full
av varme gratulasjoner. 

Anne Marie
kan fortelle om alle de
positive menneskene
som bidro. – Jeg møtte
folk når jeg gikk på tur
og spurte om de kunne
tenke seg å være med å
hjelpe til, ler hun. Og
sånn hanket stå-på-Anne
Marie inn medhjelpere
til evenementet. Det er
en hel skare som har
medvirket og noen av
dem har allerede dannet
en loppekomité som er i 

gang med neste års plan-
legging. Dette er jo men-
ighetsbygging på sitt aller
beste. 

Og skulle du sitte der å
tenke at ditt bidrag
befinner seg på loft eller
kjeller, eller i skuffer og
skap – er det bare å ringe
the grand young loppe-
sjef Anne Marie Hørthe
på telefon: 95960035

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Friluftsgudstjeneste “Furuhall”  
Søndag 24.juni er det gudstjeneste kl. 12
ved ”Furuhall” (Aaslands hytte, Unders-
rud) der det er flott utsikt over Lier.
Gudstjenesten er ved Solveig Aass
Kristiansen. Istedenfor orgel blir det trom-
pet.  Bommen ved Undersrud blir åpnet.
Da kan man kjøre nesten helt fram til
hytta. Det står skilt ”Furuhall” til venstre
rett før parkeringsplass med skilt
”Storsteinfjell.” Vil du heller bruke beina,
er det 45min. – 1 time å gå fra Undersrud.
Ta med mat og drikke. 
Det er værforbehold. Hvis det er øsregn,
blir det isteden gudstjeneste i Frogner
kirke kl. 12 


