
Nr. 4 2014
UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 67. ÅRGANG

Leder: “Her og nå”    side 2   ·      Loppeglede i Sylling   side 3   · 
Vårkonsert - Ord og toner side 4  ·     Bangladag på Tranby side 4  ·
“Young Stars” på Lierskogen  side 5 ·     St.Hallvardsdag  side  6 ·
Sjåstad konfirmantene 2014  side 8   ·    Andakt  side 5   ·   

I denne utgave:

Hvert fjerde år arrangeres Nordisk kirke-
sangfestival i et av de nordiske landene-
Island og Færøyene inkludert. For fire år
siden var Frogner kirkekor med på
festivalen for første gang, og da ble den
arrangert i Vasa i Finland. Det ga
mersmak og vårt kor var ikke sene med å
melde seg på da vi fikk høre at  Torshavn,
Færøyene var stedet for festivalen i 2014.
Det var 112 personer fra Norge og av
dem 12 fra Frogner som  entret  det
chartrede flyet fra Bergen til Færøyene
onsdag 28.mai. 

Og turen ble en stor opplevelse med et
tett program med det ene høydepunktet
etter det andre.   Vi ble betatt av den
egenartede naturen, gress- og mosekledde
lier og fjell, fjordene, havet, 70.000 sauer
(og 50.000 innbyggere). Guiden vår var
en sann Norgesvenn, og det likte vi godt.

Vi hadde  vindtette og vanntette og ull-
varme klær i kofferten som vi ikke fikk
bruk for. Selv færøyingene var overrasket
over godværet vi brakte med.

Vi dro dit for å synge og hadde øvd på
programmet hjemme.   Det var over 400
sanger delt i fire festivalkor. Vår gruppe
ble ledet av Gardar Cortes som har diri-
gert det islandske operakoret gjennom
mange år - en fabelaktig dirigent og en
varm personlighet som fikk oss til å yte
over evne og tro at vi alle forsto islandsk.
Han snakket dansk, men gled stadig over
i Islandsk uten at vi merket det.  Vi øvde
to økter hver dag mot den store konserten
i Vestkirken, Torshavn. Vår gruppes pro-
gram der var en salme fra hvert av de
nordiske land. Det var firstemt sang på
originalspråkene. «Sommersalme» av
Svein Ellingsen/ Egil Hovland  represent-

erte Norge.  Kristi himmelfartsdag sang vi
sammen med andre norske grupper på
gudstjeneste i Glyvra kirke.  Der sang vi
en del av det norske repertoar etter et
kvarters samsynging før gudstjenesten.
En annen dag hadde vi  konsert sammen
med «Vestlandskoret» med hele det nor-
ske repertoaret.   Det er veldig flott å
synge i et stort kor!    

En kveld var det nordisk fellessang på
torget i Torshavn som gikk over i færøy-
isk ringdans der alle var med. To av
festivalgruppene hadde konsert i  det
arkitektonisk egenartede Nordens hus, og
de to andre gruppene var tilhørere.
Festivalen ble avsluttet med gudstjeneste i
Klaksvik kirke som ble TV-overført og
også sendt på norsk TV 1.juni.    

Solveig og Asle Kristiansen     

FROGNER KIRKEKOR PÅ
TUR TIL FÆRØYENE



Søndag 08.06.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Nattverd.Dåp. 
Tranby Kirke kl. 11:00 Nattverd.Dåp.
Kirkeskyss: 98408167. Kirkekaffe
Sjåstad Kirke kl. 11:00 Dåp. 

Mandag 09.06.2014
Tranby amfi kl. 11:00 Kirkeskyss:
98408167. Kirkekaffe.
Hennummusikken spiller til gudstjen-
esten + promenadekonsert.

Søndag 15.06.2014
Gullaug kirke kl. 11:00 Nattverd.
Tranby Kirke kl. 11:00 Nattverd.Dåp.
Søndagskole. Kirkeskyss: 98408167

Søndag 22.06.2014

Kalkovnene i Mehrenmarka kl. 11:00 
Furuhall kl. 12:00 Kirkeskyss:
98408167 fra Tranby

Søndag 29.06.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Nattverd.Dåp.
Felles gudstjeneste for hele Lier.

Søndag 06.07.2014
Tranby Kirke kl. 11:00 Nattverd.Dåp.
Felles gudstjeneste for Frogner og
Tranby.
Sylling Kirke kl. 11:00 Dåp. 

Søndag 13.07.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Nattverd.Dåp.
Felles gudstjeneste for hele Lier.

Søndag 20.07.2014
Tranby Kirke kl. 11:00 Nattverd.Dåp.
Felles gudstjeneste for Frogner og
Tranby.
Sjåstad Kirke kl. 11:00 Dåp. 

Søndag 27.07.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Felles gudstjen-
este for hele Lier. 

Tirsdag 29.07.2014
Frogner Kirke kl. 19:00 OLSOK
Nattverd. Felles gudstjeneste for hele
Lier. Kathrine Kolbjørnsen, fløyte

Søndag 03.08.2014
Tranby Kirke kl. 11:00 Nattverd.Dåp.
Felles gudstjeneste for Frogner og
Tranby.
Sylling Kirke kl. 11:00 Dåp. 

Søndag er kirkedag forsetter neste side
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Lier Menighetsblad

Her og nå

Vi er inne i den grønne årstiden. I
skrivende stund er de første nor-
ske jordbærene meldt og
slåttonna begynt. Det vokser og
gror så mye at vi kan se forskjell
fra dag til dag. Det hadde vært
fint om det gikk an å holde fast
denne tiden, synes jeg, nå som
det er så vakkert og sommeren
ennå ligger foran oss med for-
ventning, håp og planer.  

Men det går jo ikke an. Tiden
kommer oss i møte og strømmer
forbi og gjennom oss uten stans.
Vi må bare henge med, ta imot og
leve hvert øyeblikk så godt vi kan.
Fylle dagene og tidene med inn-
hold, bidra og gjøre vårt beste.
Men også nyte tiden, sløse med
den og la den rusle og gå når vi
har fri og kan puste litt roligere. 

La oss gjøre det i sommer, puste litt
roligere og la gresset kile oss under
føttene så vi  kjenner at vi lever.  

Dikteren Kolbjørn Falkeid minner
oss om at det er akkurat nå vi lever:  

«Nå er du. Her og nå. 

Det er nå du sitter i cockpiten og
har ansvar for at jorda går fram til
neste generasjon.

Det er nå du kan slå i bordet og si
hva du mener.

Det er nå du kan lese gressets lette
kursiv i vinden, 
trærnes eldgamle stavelser og 
dyreblikkets meninger om justis-
mord.

Ja her og nå.

Det er nå minstejenta puster
godnattkysset på kinnet ditt. 

Det er nå du står på fyrdørken og
kan skufle venners ord, morgenlys
og nytraktet kaffe innunder kjel-
ene så det damper og går. 

Vent ikke på drømmen om i
morgen, kamerat. Sleng lassoen
din rundt hornene på den, hal inn
og hiv den overende. 

Det er nå du har sjansen. Her og
nå. Bare her og nå.» 

God sommer!

Ellen Martha
Blaasvær

Lederartikkel
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Søndag er kirkedag
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Fortsettelse av
Søndag er kirkedag
Søndag 10.08.2014
Frogner Kirke kl.
11:00 Nattverd.Dåp.
Felles gudstjeneste for
hele Lier.

Søndag 17.08.2014
Tranby Kirke kl. 11:00
Nattverd.Dåp. Felles
gudstjeneste for
Frogner og Tranby.
Sjåstad Kirke kl. 11:00
Dåp. 

Søndag 24.08.2014
Frogner Kirke kl.
11:00 Nattverd.Dåp.
Barnesamling i
kirkestua.
Tranby Kirke kl. 11:00
Dåp. 
Sylling Kirke kl. 11:00
Dåp. 

Søndag 31.08.2014
Frogner Kirke kl.

11:00 Vandringsdag
med kort gudstjeneste
Sjåstad Kirke kl. 11:00
Dåp.
Skolestartgudstjeneste.
Frogner kirke kl.
18:00
Konfirmantpresenta-
sjon.
Tranby Kirke kl. 19:00
Konfirmantpresenta-
sjon

Søndag 07.09.2014
Sportskapellet
Tverken kl. 12:00 
Lierskogen  kirke kl.
11:00 Nattverd.Dåp. 
Sjåstad Kirke kl. 11:00
Dåp. Konfirmant-
jubileum.
Konfirmantpresenta-
sjon.

Mandag 08.09.2014
Sjåstad kirke kl.18.00.
Kirkekaffe på sanitet-
shuset.
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bragd. – Loppemarkedet i år innbrakte
104.000 kroner og med litt utgifter til
både leie av Syllinghallen og retur av
usolgte lopper, sitter likevel menighets-
rådet igjen med mye penger, smiler
hun.

Det var helgen 24. og 25. mai at både
sambygdinger og andre liunger looked
to Sylling. – Ja det kom faktisk folk fra
Asker og Bærum også, forteller Hørthe.
Og noen har observert drammensere
og osloensere også. 

Kafeen var åpen under hele arrange-
mentet og mange benyttet seg av en
hvilestund mellom loppekjøp og forsøk
på pruting – og det ble en sosial arena
for å slå av en prat med kjente og
ukjente.

Dugnadsånd
Hørthe skryter av
dugnadsånden i Sylling. –
Folk er så positive og de
synes det er moro å være
med på dette. Hun takker
alle som har bidratt både
med lopper og arbeidsinn-
sats. – Jeg må jo si at vi
har en flott også prest da,
sukker hun. - Han har

(tekst Elisabeth T Edvardsen/foto
Svein I Edvardsen)

  - Hva skal du ha for den sofaen der
da? En ung jente i grønn shorts og
løst, langt hår hiver seg inn i prute-
krigen. – 500 kroner? Not, jeg kjøper
den for 150. Men Sylling menighets-
råd er ikke interessert i å kjøpslå. -
Målet er å innkassere mest mulig
penger for å kunne drive et aktivt
menighetsarbeid, forklarer Anne
Marie Hørthe - loppedronningen
her self!

Superhelg
Anne Marie Hørthe stråler etter endt

kjørt lopper og mellom konfirmasjon
og bryllup dukket han jammen meg
opp og hjalp til. Ja, han Ole Johan må
fremheves, bedyrer Hørthe.

Hun er tydelig rørt over alle som sier ja
år etter år. Cirka 45 medhjelpere har
hun hatt med seg og de fleste dukker
nok opp igjen i 2015 også. – Det er flott
at en liten bygd kan klare dette løftet,
avsluttet Hørthe og hun er glad for all
den rosen menighetsrådet fikk for flott
og ryddig og delikat loppemarked. 

Og til jenta i grønn shorts kan det
meddeles at sofaen gikk for 500 kroner.

Loppeglede i Sylling

Orgelvafler på jordbær-
eventyret
(Elisabeth T Edvardsen)

Jordbæreventyret
i Sylling er
kommet for å bli.
5. juli inviterer
orgelkomiteen i
Sylling kirke til
vafler og kaffe på
gården til selveste
Jordbærkongen.

Dette er siste inn-
spurt i innsaml-
ingen til nytt
orgel. Målet var opprinnelig
475.000 kroner, men det er nå
endret til 500.000. 
Det er inngått et spleiselag med
Lier Kirkelige Fellesråd og orgel-
komiteen for å kunne installere
enda en pipe slik at orgelet blir
helt optimalt.  Orgelkomiteen still-
er sporty opp og går for gull. 
I skrivende stund har orgelkomite-
en samlet inn over 446.000 kroner

og med årets jordbæreventyr og
renter frem til 2016, er målet nådd
– og antagelig vel så det. 

Det nye orgelet er plan-
lagt ferdig montert tid-
lig i 2016. Det gamle
orgelet skal demonteres
i november 2015, så det
vil bli en periode uten
brus i Sylling, men den
som venter på noe
godt….

Jordbæreventyret skal
være et eventyr for alle
– godværet er bestilt og
åkeren kommer til å

rødme av deilige bær - orgelkomi-
teen tør å håpe på et eventyrlig
overskudd – kom og bli med inn i
eventyret du også da vel.

Har du forresten lyst til å bli med
på vaffelsalget vårt så ta endelig
kontakt med enten Hans Olaf på
telefon 456 10 269 eller Lise 994 55
582



Bangladag på Tranby
Disse fornøyde barna – og led-
erne - deltok da Tranby menig-
het inviterte sine 4. klassinger til
«Bangla-dag» 24. mai. På pro-
grammet sto blant annet inn-
læring av bengalske gloser, lag-
ing av flagg, rickshaw-kjøring
(sykkeltaxi), matlaging på
kjøkkengulvet og prøving av
klær fra Bangladesh. Tranby
menighet har samlet inn penger
til YWCA  (tilsvarer norsk
KFUK) i Bangladesh i mange
år, hovedsakelig til skolebygg-
ing. Og Christiane Dietzler som
var i Bangladesh med Lier Ten
Sing i 2007, viste bilder fra flere
av skolene som menigheten har
støttet. Mot slutten av den 3
timer lange temadagen, spiste
deltagerne “chicken korma”
som de selv hadde laget. 
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Slekters
gang

Døpte

Frogner
Hennie Nordvik Sveen, Henrik
Forsberg Semb, Mikkel Honorio
Ferreira-Lærum, Reidun Røed-Friis,
Linnea Justad Halden, Troy
Alexander Nylén Rey, Oliver
Haugerud Gausen, Hauk Norheim
Christiansen, Lionel Føreland, Synne
Hennum Kronstad, Elias Breivik
Eikheim, Mikkel Bermingrud, Mia
Lynnebakken Fredbo, Felix
Bermingrud, Viktoria Thoresen
Lunden

Tranby
Amalie Heron Grønnern, Emma
Kilsti-Warp, Jacob Midtgarden
Nelson, Mikkel Fløttum Solevåg,
Mina Emilie Midtgarden Nelson,
Aksel Mohn Grønnæss, Camilla
Bakke, Felix Bakke, Ida Mohn
Grønnæss, Nathalie Røsnæs-Hulbak,
Odin Frankrig Almankaas, Nicolas
Haagensen

Sjåstad
Emma Giæver Tøfte Skoland, Terje
Sakariassen

Sylling
Magnus Gurandsrud Edvardsen

Vigde

Frogner
Ingunn Bente Sørum og Thomas
Løvåsdal, Birgitte Bråten Johansen
og Robert Myhra Amundsen, Helene
Amalie Meyer og Alexander René
Hoel Olsen

Tranby
Aase Marie Aasen og Sven Inge
Flatebø

Sylling
Ida Bakken Hammermo og Nils
Ragnar Ødegaard, Jeanette
Oldebråten Gulbrandsen og Lars
Petter Kortnes

Slekters gang forsettes side 5

VÅRKONSERT - “ORD OG TONER”

Glade trompettoner, Giocoso av
Telemann, fylte kirkerommet på
Tranby denne vakre vårkvelden, 1.juni.
Henrik Falang trakterer sin trompet
med stor dyktighet. Også senere i pro-
grammet fikk vi høre ham sammen
med Tranbys suverene pianist Håvard
Ringsevjen, “Hora staccato.” Helt topp!
En nytelse! Det var sannelig også
“Symfoni g-moll” av Mozart som
Waldemar og Håvard spilte firhendig.
De kan musikk de gutta der! Her er det
ikke stive fingre!
De vakre, sommerkledde
Trabagosjentene
(bildet) Martine,
Ida, Vårin, Thale og
Rita gledet oss og
sang med innlevelse
kjente og kjære
“Let it be,” All my
life” og
“Troublemaker.”
Trabagos var også
med på flere av
sangene som Kantoriet vartet opp med.

“Det var nesten som en vakker alv som
stod fremme i koret” utbrøt en tilhører.
Hun snakket om solisten Andrea
Louise Horstad, som med florlett skjørt
og bare føtter, rev oss med i sangen
“Nature boy.” Med melodiøs og myk
stemme var Andrea solist med

Kantoriet i “Over the rainbow.” Videre
lot Kantoriet oss drømme oss litt bort i
“What a Wonderfull world” og “Wade
in the Water.”

Paulina Gola har opptrådt for oss i Lier
før. Hun sang  vakre duetter sammen
med Karol Klebba: “Amazing grace,”
“The Prayer” og “Time to say goodbye.” 

Så var det bare å nyte avslutningen “
Queen of Sheba fra Salomon” av
Handel med  de to dyktige trompetist-
ene Vibeke Kohl og Henrik Falang. Og
med Waldemar trofast ved pianoet på
det meste som ble framført denne

kvelden.
Til stor
applaus
og ønske
om eks-
tranumm-
er, sang
og spilte
ALLE
aktørene
“Every
time I feel

the spirit.” Nynnende på denne feng-
ende melodien og med oss et ønske om
en god sommer ruslet vi takknemlige
hjem fra en flott musikkopplevelse.
Takk Waldemar! 

Tekst: Gjertrud Aspelund, Foto: Martin
Aspelund



MUSIKKTALENTER I LIER

“YOUNG STARS”

En blir stadig  imponert over hvor
mange dyktige og ivrige sangere og
musikere det er i
bygda vår. Stor
variasjon og
skikkelig trøkk i
“kjerka” på
Lierskogen 9. mai.
Konserten startet
med 15-åringene
Andrea Bratli
Indregård på gitar og Ida Helene
Benoninsen sang.  Låter av Taylor Swift
og  Beatles sin “Here comes the sun”
ble vakkert framført. Senere sang og
spilte de sammen med bandet Pitch. Vi
får sikkert høre mer til disse sangglade
jentene, som også vil skrive egne låter. 

SOULPRINSESSEN. Med stor innlev-
else og kraft framførte Ann Princess

Koffa sine sanger  sammen med
Samuel Nsengiyumva,  meget dyktig på
sin akustiske  gitar.
PINK ORANGE debuterte med popro-
ck.
CANDIED RANSOM. Elever fra mus-

ikklinja på St.
Hallvard,
Marthe Cecilie
Boman, Nora
Tveten, Dina
Martinsen,
Andre Fortun
og Martin
Mellem.

Jentene synger vakkert trestemt og
guttene perkusjon og kontrabass.
Rock, rap og skikkelig trøkk fra Rudi
Remmes Band avsluttet konserten.
Moro var det å høre Tranbygutten
Armand Odden framføre sin egen sang
“Gipsy King.”
I pausa ble det en kaffetår og tid til å se
på vakre bilder av Johanne Eikå Bergil.

Ved neste arrangement, merk deg

dagen og ta deg tid til å gå til
Lierskogen kulturkirke. Mye fint å
oppleve der.

Tekst: Gjertrud Aspelund, Foto: Martin
Aspelund
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Bruker du fyrstikkene?
Nå er pinsen overstått. Og i
forkant av pinsen skrev avis-
ene i år igjen at en stor andel
av nordmenn ikke helt veit
hvorfor vi feirer pinse. Du
som leser dette veit kanskje at
vi feirer pinse til minne om da
disiplene fikk Den hellige ånd
over seg den tiende dagen
etter Kristi himmelfart (som
igjen er 40 dager etter 1.
påskedag), og hvordan de ble
forvandlet fra redde til mod-
ige. Men vi feirer også (eller
bør feire) at vi også har fått
Den hellige ånd. De av oss
som er døpt, fikk Ånden i
dåpen. Og andre har kanskje
fått Ånden på andre måter. 
Selv om Den hellige ånd for
mange er noe av det mest dif-
fuse og uhåndgripelige ved
kristendommen, står det mye
konkret i Bibelen og andre
steder om hvordan Ånden
kan hjelpe og virke. I kon-
firmantboka vi bruker i
Frogner menighet (Con
Dios), står det at det å ha Den
hellige ånd er som å ha en fyr-
stikkeske i lomma. Den kan

brukes
til
mye, f.eks. å lage lys og varme.
Men hvis man ikke tar esken
ut av lomma, er den til lite
nytte. På samme måte må vi
som har fått Den hellige ånd,
aktivt bestemme oss for at vi
vil bli påvirket av den.

Kjære Ånd! Takk for at vi har
fått deg. Hjelp oss å huske «å
ta deg opp av lomma», så vi
kan få veiledning og hjelp av
deg! Amen.

Dagens sangtips: Vinden ser
vi ikke, men vi merker den
(Nr. 228 i den gamle salme-
boka, nr. 517 i den nye).
Dagens lesetips: Apostlenes
gjerninger 2.
Dagens utfordring: Ta «fyr-
stikkesken» opp av lomma!

Helge S
Rotevatn

AndaktFortsettelse av Slekters gang
Gravferd

Frogner
Jørn Guttorm Kjemprud, Randi Ekeberg, Gro
Hummelshøj, Knut Ingebrigt Ølberg, Miklos Nemeth,
Anne Kristin Strande, Eli Stenseth

Tranby
Bjørn Robert Olsen, Johanne Gundersen, Hans Sørli,
Margareth Grundvig

Sjåstad
Ingrid Ellingsen, Kjell Gustavsen, Aagot Henriette Mørk

Sylling
Marit Sørli Myhren, Anna Hornstuen, Ragnhild
Margrethe Blestrud

Forsangere søkes til Frogner 

Kantor søker frivillige sangere til gudstjenester i Frogner
og Gullaug. Jeg ønsker meg flere til forsangere til listen
min. Er du interessert å bli med å synge litt ekstra av og
til? Kantor sender ut salmene til sangerne i god tid før
søndagen. Det er øving ca en time før gudstjenesten.
Noen ganger har vi kveldsøving, for å øve inn en ekstra
sang spesielt for vår gruppe. Noter sendes i forkant. Vi
synger også sammen med en musiker. 

Ta en prat med meg i kirken eller på telefonen
90080103. Du finner meg også på e-post: anne-ma.flat-
en@lier.kommune.no. 

Loppemarked 
Frogner menighetshus 

Lierbyen 
 

Fredag 29. august 15.00 - 19.00 
Lørdag 30. august 10.00 - 14.00 

 

Stort utvalg i 4 etasjer og ute ! ! 
Mye bra møbler, bøker m.m. 

Kafeteria 
 

http://www.frogner-menighetshus.com/ 



St. Hallvards dag

I år ble St.Hallvards
dag markert på flere
måter i Lier, først
med en konferanse
om pilegrimsarbeid.
Dagen startet med
vandring (bilde) fra
Parkveien på Nøste
til Frogner kirke, og
fortsatte på Haugestad med foredrag og samtaler.  Arrangører
var Tunsberg bispedømme, Lier kommune og Buskerud
fylkeskommune.  

Om kvelden var det markering på Huseby, vandring til
Gullaug kirke og bevertning og foredrag der. På bildene ser vi
tre bidragsytere: Grete Bergersen (Bilde) som fremførte
Wildenveys dikt om St.Hallvard, Knut Andersen (Bilde) som
holdt foredrag og Anders Trelease Eriksen som spilte walt-
horn. Arrangør var Frogner menighet med støtte fra Lier kom-
mune.  

Amtmannssvingen 
Tlf. 03000
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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

Caverion Norge AS
Kjellstad Næringssenter, 3400 Lier

Tlf. 32 84 26 00

Svein H. Sveinsson:
Tlf: 32 84 74 70
Truls Moen:
Tlf:32 84 60 52

Advokat
Liv V. Urdahl MNA
Alminnelig praksis

i Meierigården
LIERBYEN

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

Støtte   Selvtillit   Suksess

Samtaleterapi - Coaching
Bakerikvartalet, Lierbyen

Timebestilling: Tlf/sms 930 06 486
hege@liergestaltsenter.no
www.liergestaltsenter.no

Hennummusikken og
Kari Isene Bodnar

Frogner kirke mandag
8.september

Kveldens musikalske gjest-
er spiller og synger fra vår
nye knallrøde salmebok.
Programmet deles mellom
de store kjente hymnene
og rytmiske nye og eldre
sanger. Hennummusikken,
solist Kari Isene Bodnar og
kantor Anne Ma Flaten
sammen med musikere fra
korpset spiller.  

Velkommen !
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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

Menighetspedagog Irene Wiik
Halle (Sylling og Sjåstad)
mobil: 480 74 058

Kateket Helge S Rotevatn
(Frogner)
telefon: 32 24 21 23

Den norske Kirke i Lier 

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

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

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Organister:
Frogner: Anne Ma Flaten: 90 08 01 03
Tranby: Waldemar Nowak: 92 66 46 42
Sylling/Sjåstad: Eli Nesse: 94 17 98 77
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

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

BUSKERUD BEGRAVELSESBYRÅ AS - KOLLEN

Hegsbroveien 38, Lierbyen
3400 Lier



Prestevikar
I sommer får vi en
prestevikar i Lier,
Røyken og Hurum
prosti. Han heter
Johannes Elgvin og
skriver om seg
selv:

- Utdanningsmessig har jeg bachelor i
Teologi og Ledelse fra Høyskolen i
Staffeldtsgate, årsstudium i sjelesorg fra
Høyskolen Diakonova, i tillegg til å være
ferdig med 9. semester i profesjonsstudi-
et i teologi ved MF. Jeg har tidligere
jobbet i misjonssammenheng i Israel i 3
år. Jeg er 31 år, gleder meg til fotball-
VM, er over middels glad i de fleste dyr
og ser frem til å gifte meg med min
flotte Mari i august.

Vi ønsker Johannes velkommen og lykke
til som prestevikar!

Ellen Martha Blaasvær, prost.

I 1826 kom
forslaget til
en folkelig
17 mai feir-
ing. Bl a skulle dagen innledes med
kanondrønn klokken 05, slik at
«hver en vever, norsk husmor»
kunne rekke å få unna sine forplikt-
elser før hun «i høytidsdrakt, i
medfødt yndighet» skulle bidra til å
forskjønne nasjonalfesten. Høres
flott ut og jeg tenker på den gamle
som ble loset raskt gjennom valg-
lokalet og kom ut med et: «Nei,
juletrefestene er ikke som før»

Jeg har skaffet meg en ny varsels-
klokke for å høre
telefon og vekker-
klokke. Den er
kraftig, så hører
jeg ikke den, må
jeg være død. Og
er jeg ikke det, så
kan jeg jo
begynne som en
eldre forteller: «Hver morgen tar
jeg opp avisa og leser dødsan-
nonsene. Står jeg ikke der, går jeg
ut på kjøkkenet og lager jeg meg en
kopp kaffe»

Apropos varselklokke og dårlig
hørsel. Jeg har fortalt før at høytal-
eranleggene i kirkene våre er til dels
veldig gode. «Ja i dag hørte jeg
virkelig godt, kjære pastor. Men jeg
slo av høreapparatet under preken-
en for å spare på batteriet».

Jeg har den store glede over å være
farfar og en gang i mellom henter
jeg Markus i barnehagen. Der trives
han, men hør dette fra barnemunn:
«Hvis Jesus hadde holdt det han sa
om å la alle barna komme til seg,
hadde vi ikke trengt barnehager.»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 26. august
I din postkasse: 8. september

!

Prestens 
beste...

         

SJÅSTADKONFIRMANTENE 2014

Det er onsdag, det er konfirmantund-
ervisning og det er den siste før sam-
talegudstjenesten som er påfølgende
søndag.

De er 14 i tallet – 6 jent-
er og 8 gutter som gjør
sin entre i kirkestua i
Sjåstad. Noen høres
veldig godt, mens andre
kommer nesten ube-
merket inn i «stua». De
kommer rett fra skolen
og er sultne.

« Her lukter det jamen
godt» kommer det fra
flere av ungdommene. Og jada, Jørgen
har fått sitt ønske om spagetti med
kjøttsaus oppfylt. Det er nemlig mor-
mor Inger Johanne, som står for dag-
ens bevertning. Appetitten er det ing-
enting å si på, så her minker det fort i
grytene. Samtidig går praten livlig
rundt bordet- engasjementet er stort.
Det store samtaleemnet er dagens ten-
tamen i nynorsk, skriftlig. Magene fyll-
es – noen klarer til og med 3 porsjoner. 

Så kommer dagens overraskelse:
Mammaen til Andrea har vært innom
med et stort fat nybakte, ferske skole-
brød! Det er det ingen som kan stå for,
selv om magen er full.

Måltidet er over, Ole Johan samler sine
elever og alle flytter seg over til kirken.
I dag skal det øves til samtalegudstjen-
esten. Ungdommene trener på inn-
gangsprosesjonen. De stiller opp på to
rekker og går andektig inn i kirken.

Førstemann
bærer kannen
med dåpsvann,
siden det også
skal være dåp
denne søndagen.
De øvrige opp-
gavene blir for-
delt og alle får
sin del av pro-
grammet de skal
utføre, det være

seg forbønn, tekstlesing eller lystenn-
ing. Enhver er ansvarlig for sitt bidrag.

Når programmet er gjennomgått dukk-
er det opp spørsmål som: «Ole Johan,
har jeg vært på mange nok gudstjenest-
er?» og «Hva kan jeg gå med?» 

Svarene til presten kommer rolig og
sindig: « Jeg tror ingen trenger å avlyse
festen.» og «når det gjelder klær synes
jeg ikke dere skal komme i trenings-
tøy.»

Observatøren har sett og hørt til-
strekkelig, ønsker alle lykke til og tenk-
er: Du verden for noen flotte unge
mennesker.


