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Søndag 07.09.2014
Lierskogen  kirke kl. 11:00 
Sjåstad Kirke kl. 11:00 Dåp.
Konfirmatjubileum.
Konfirmantpresentasjon.
Sportskapellet Tverken kl. 12:00 

Mandag 08.09.2014
Sjåstad kirke kl. 18:00 

Søndag 14.09.2014
Tranby Kirke kl. 11:00 Dåp

Frogner Kirke kl. 11:00
Nattverd.Dåp. Barnesamling “Sprell
levende”
Sylling Kirke kl. 11:00 Dåp.
Konfirmant-jubileum. Konfirmant-
presentasjon.

Søndag 21.09.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 
Gullaug kirke kl. 11:00 Dåp. 
Tranby Kirke kl. 11:00 Dåp.
Høsttakkefest.

Søndag 28.09.2014
Øverskogen samfunnshus kl. 11:00 

Søndag 05.10.2014
Tranby Kirke kl. 11:00 
Frogner Kirke kl. 11:00
Nattverd.Dåp. 

Søndag 12.10.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Dåp.
Utdeling av 4-årsbok. Frogner
minigospel deltar.
Tranby Kirke kl. 11:00 Dåp. 
Sjåstad Kirke kl. 11:00 Dåp.
Høsttakkefest. 4-årsbok.
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Lier Menighetsblad

Hvilken framtid ønsker vi?

At det er mye elendighet på
nyhetene er ikke noe nytt. Den
siste tida har vi fått høre mye om
utrygghet, krig og forfølgelse
rundt i verden. Vi er utrolig held-
ige som lever i en fredelig del av
verden. I sommer var det en terr-
ortrussel som ødela noe av
sommeridyllen, men det blir
småtteri i forhold til de som opp-
lever krig og forfølgelse.

I mai feiret vi grunnloven sitt
200-årsjubileum. Men det er også
et annet 200-årsjubileum i år.
Etter 14. august 1814 har det ikke
vært krig mellom de nordiske
landene.

I tiden før 1814 var det stadig
konflikter mellom nordiske land,
noe også vår lokale historie vitner
om. Gjellebekk skanse var et vikt-
ig forsvarsverk under den store
nordiske krigen tidlig på 1700
tallet.

Ser vi på vår historie er det mye vi
ikke behøver å være stolte av.

Men på første halvdel av 1800 tallet
var det en spennende og viktig
utvikling. Mye skjedde i vårt land.
Hans Nielsen Hauge sin virksomhet
bredte om seg, og lekmannsbeveg-
elsen vokste fram. Seinere på 1800
tallet ble det stifta politiske partier
og ulike organisasjoner så dagens
lys.

Men det var ikke bare i Norge det
var en positiv utvikling. Det skjedde
en endring i alle de nordiske land-
ene, som gjorde at det ble en ny og
fredelig epoke i den nordiske hist-
orien.

Hva er det som gjorde at vi har fått
200 år med fred mellom de nord-
iske landene? Vi klarer ikke å gi et
enkelt svar på et så grunnleggende
spørsmål. Men det er et viktig
spørsmål å arbeide med, for det er
ikke en selvfølge at det vil være fred
mellom de nordiske landene i de
neste 200 årene.

Historien har også lært oss at selv
om det er fred mellom de nordiske
landene, så betyr ikke det at det
nødvendigvis er fred i Norden. Hva

kan vi gjøre for at også andre
deler av verden skal få oppleve
fred? Det er lettere å stille spørs-
mål enn å finne svar. Jeg tror de
kristne verdiene har vært avgjør-
ende viktige verdier i oppbyg-
ningen av vårt samfunn. Sammen
med flere andre samfunnsaktører
har kirken en viktig oppgave som
verdiformidler.

Miljøbevegelsen snakker om å
tenke globalt og handle lokalt. Jeg
tror det også gjelder i så mange
andre sammenhenger. Vi er alle
en liten del av det store fellesskap-
et.  På ulike måter kan vi være
med å prege samfunnet vi lever i,
og hvordan framtiden skal bli.

Som kirke er det også viktig å
minne om at vi ikke står alene.
Gud er oppdragsgiveren, og han
inviterer oss til å legge framtiden i
Guds hender.

Ole Johan
Stokstad
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Vi treffer Anne- Sofie  Ramslie på
kontoret sitt på Frogner menig-
hetshus. Hun begynte i stillingen
som trosopplærer 4. august. Hun
er 22 år og nyutdannet sosionom
fra Diakonhjemmet. 

Hvorfor ville du bli trosopplærer ?

Sosionomutdanningen har en fag-
lig bredde og er nyttig bakgrunn
for mange yrker slik jeg ser det. Jeg
har mye erfaring fra menighetsar-
beid i Konnerud menighet,  som
deltager fra jeg var liten  i ulike
aktiviteter fra Minigospel til Ten
sing og som bl.a. frivillig konfirm-
antleder i flere år. Jeg har også
arbeidet som kirketjener. Jeg er
derfor godt kjent med det som
skjer i menigheten og i kirken.  

Hva blir arbeidsoppgavene dine i
Frogner?  

Min oppgave er å delta i og videre-
utvikle det som allerede er av tros-
opplæring i Frogner menighet.
Merete Fossli som hadde stillingen
før meg, startet Babysang og
Knøttesang, og det vil jeg gå inn i.
Årets konfirmanter har fått tilbud
om Ten sing, så jeg skal også være
med på det. Trosopplæring har vi
for at barna skal utvikle kjennskap
til Gud, kristen tro og liv .Det er et
stort arbeidsfelt og utfordrende å
finne tiltak som passer for alle. Alle
ansatte  må delta i det , og det
trengs mange frivillige . Foreldrene
er de aller viktigste til å følge opp
dåpen for barna sine. Kirken
sentralt har vedatt plan for trosopp-
læring for alle døpte mellom 0 og
18 år, og Frogner menighet skal  i
løpet av et par år lage  sin lokale
utgave.  

Hva liker du å holde på med når du
ikke er på jobb?

Jeg driver med musikk, tok videregående på
musikklinja på St.Hallvard og spiller piano.
Jeg dirigerer DUV (Drammen unge voksne
kor)

Vi ønsker Anne-Sofie lykke til og håper hun
vil trives med arbeidet i kirken i Lier

Solveig Aass Kristiansen

NY TROSOPPLÆRER I
FROGNER MENIGHET.

Konfirmantleir med krem-ungdommer!!!

14. august satt vi oss på bussene og dro til fjells, til KRIK
Høyfjellssenter i Hemsedal. 74 konfirmanter og 22 ledere fra
Tranby og Lierskogen hadde 4 superbra dager sammen. Det blei

blant annet tid til fotballkamp mellom ledere og
konfirmanter (konfirmantene vant), fjelltur på over
1000 meter over havet, og mye moro sammen i stor-
stua. Innimellom alt dette rakk vi å spise, sove og ha
litt undervisning. 

Joar Flatland



Farvel og vel-
kommen
(tekst og foto v/Elisabeth
T Edvardsen)

Astrid Kentsrud
har gått av med
pensjon – og
Lisbeth Fjellheim
Lislelid har over-
tatt hennes kon-
sulentstilling i
Lier Kirkelige
Fellesråd.

To blide damer -
en på vei ut i pen-
sjonistens
nyervervede til-
værelse - og en
hodestups inn i
nye arbeidsutfordringer.

Astrid Kentsrud
har gått av med pensjon.
Den 15. august var
hennes siste offisielle
arbeidsdag hos Lier
Kirkelige Fellesråd, etter
12 år. – Men jeg blir jo
ikke helt borte, ikke
ennå, flirer Astrid. Hun
forteller at hun skal
jobbe på kontoret hver
fredag fra oktober og
frem til jul. Det er
hovedsakelig gravferds-
delen og økonomi hun
skal ta seg av som fre-
dagskonsulent.

Om den avtroppende
konsulenten har noen
eventyrlige pensjonist-
planer? – Jeg skal ta
dagen som den kommer,
repliserer Astrid kjapt.
Også har jeg noen små-
prosjekter – og vi forstår
at barnebarn kommer
høyt opp på listen over
hyggelige «prosjekter.» 

Astrid forteller at
Fellesrådet har vært en
god og trivelig arbeids-
plass. – Så vil jeg jo
gjerne takke både men-

ighetsrådet i Sylling og
Sjåstad for flott samar-
beid, og legger også til
en takk til alle brukerne
av kontoret for hyggelige

og gode kontakter.

Vi ønsker Astrid lykke
og hell videre – og det er
litt fristende å kopiere
utsagnet hennes om å ta
dagen som den kommer
– også vi som ikke er
pensjonister – enn så
lenge!

Lisbeth Fjellheim
Lislelid
er 55 år og superklar for
nye utfordringer. Hun
kommer fra Direktoratet
for økonomistyring (tid-
ligere Skattefogden i
Buskerud). Hennes
arbeidsoppgaver der
innen lønn og regnskap,
ble besluttet flyttet til
Trondheim – og dermed
var det ut å søke jobb. –
Litt skummelt å skifte
beite, medgir Lisbeth,
men hun bedyrer at det
sikkert er sunt også – og
gleder seg til alle de
spennende oppgavene
som ligger og venter –
og alle de nye menn-
eskene hun skal bli
kjent med.

Lisbeth er gift, bor i
Lier og har to sønner.

Håndarbeid og gåturer
er viktige hverdags-
ingredienser for den nye
konsulenten – og hytta
på Haglebu er rekrea-

sjonsstedet. – Men jeg
reiser gjerne til Syden,
ler Lisbeth.

Vi forstår at Astrid har
vært en god støttespiller
for Lisbeth i overlapp-
ingsperioden i sommer.
– Og jeg føler meg så
godt mottatt, smiler hun
og legger til at hun er
lovet en guidet tur til
Sylling og Sjåstad med
Ole Johan.

Det er vemodig med
farveller, men Astrid er
nok ikke typen som
dveler ved gårsdagen –
hun skal jo ta dagen som
den kommer – og til
Lisbeth er det en glede å
ønske velkommen – og
vi antar du må ta dagen
som den kommer du
også – i din nye, travle
arbeidsdag!
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Slekters
gang

Døpte
Frogner
Tiril Arvnes (Bryn kirke),
Hermine Sommer Tranby,
Oliver Fagerheim, Magnus
Myhra, Jonathan Sivertsen
Meinseth, Cecilie Stenholen
Sørensen, Sigurd Amundsen, 
Casper Elias Nomme, Håvard
Frodesen, Alexander Aasenius
Jørve, Leo Holst Tveit, Mie
Angelica Nergård Kjendlie

Tranby
Samuel Olsen Gaasø, Liam
Bergan, Lucas Andre Kolberg
Olsen, Henrik Sanne (Asker
kirke), Sara Nårstad Dyken,
Elvira Christensen Ekrem, Mina
Nicoline Jansen, Helene-Isabel
Panimdim Ølstad (Konnerud
gamle kirke), Elea Campbell
Kühn, Mila Fjeldberg Reigstad

Sylling
Henrik Hornstuen Bakkan,
Preben Moen Stockinger,
Hermine Paulsen-Heien, Leah
Aurora Enåsen Olafsen

Vigde
Frogner
Camilla Ørnfjord Nome og
Tommy Thorstensen, Camilla
Kropstad Andersen og John
Thomas Strømsnes Nordahl,
Anette Ask og Jan Helge
Knutsen, Johanne Bjørnstad
Jensen og Kristian Kvaksrud, 
Camilla Brekke Johnsen og
Torbjørn Furseth, Mari Ek
Åsheim og Rune Eriksen

Tranby
Nina Engstrøm og Andreas
Heltne

Sylling
Camilla Langfeldt og Thomas
Johannessen, Ellen Røed og Tord
Kåre Børke

Astrid Kentsrud og Lisbeth Fjellheim Lislelid

Støtte   Selvtillit   Suksess

Samtaleterapi - Coaching
Bakerikvartalet, Lierbyen

Timebestilling: Tlf/sms 930 06 486
hege@liergestaltsenter.no
www.liergestaltsenter.no
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Jeg var nordover som sommerprest
også denne sommeren. Flott på alle
måter. Og med mange overrask-
ende og varme glimt.
Jeg husker bestefaren din, han
Hilmar Sommerseth; Han var jo vei-
vokter på Hennes, ble jeg plutselig
møtt med. Bestefar døde for 50 år
siden! Husker du da du svømte over
Kaljordvannet, og fikk sånn kjeft!
var en annen setning som falt. Jeg
husket det ikke. Kanskje det skyld-
es dårlig hukommelse eller at jeg
har fått en del fortjent kjeft oppi-
gjennom. Eller at svømmeturer for
mer enn 50 år siden ikke er noe
spesielt for en som bader så ofte
han kan.
Nok om det. Men dette å huske og
kjenne igjen er en stor verdi. Jeg så
deg den gang du var et forster, lyder
det fra en som kjenner og ikke
glemmer. Gud husker sitt folk, Gud
husker oss, Gud husker enhver av
oss. 
Han husker med hjertets hukomm-
else. Han husker oss slik at han
Gud sammenligner den med en
mors kjærlighet, men han vet at
ikke engang morskjærligheten
bestandig er som den var tenkt i
vår verden. 
Derfor garderer Gud seg i de tilfell-
ene der bildet kunne komme til å

halte: Selv om
en mor kan
glemme, så vil jeg aldri glemme deg.
Jeg har tegnet deg i mine hender.

Tegnet deg, kanskje vi kan kalle det
tatovering. Noe som er veldig pop-
ulært for mange i dag. I gamle dager
– i enkelte kulturer fortelles det at
en tatoverte guddommens navn på
sin hånd eller arm for å vise hvem
man hørte til.  

Per Ståle Lønning, bergenseren
som mange av oss husker fra
TVdebattene, dukket opp i
Aftenposten for ett par år siden.
Han hadde ønsket seg en tatover-
ing, fortalte han, men det måtte
være en han kunne bære med stolt-
het resten av livet. Lønning fikk
tatovert inn et kors og Jesusbilde.
Og var stolt over sin kristne tro og
tilhørighet.
Flott – og enda sterkere er det å
tenke at Gud har tegnet oss («tatov-
ert våre navn») i sine hender.
Jeg har kalt deg
ved navn. Du er
min sier Gud til
deg og til
Rolf Hilmar
Sommerseth

AndaktSlekters
gang

Vigde
Sjåstad
Stine Kasta og Kjell Olav
Asgrimplass
Kari Marthe Braaten og Vegard
Aandahl

Gravferd
Frogner
Oddvin Erik Lontveit, Finn Andre
Ruud, Mary Anna Tveten, Karin
Marie Paulsen, Jan Tybring, Jon
Enkerud, Kjellaug Hjertvik, Karla
Oddny Foosnes, Dagny Sigfrida
Sandvoll, Arne Skorpen, Rune
Aamodt, Helga Ask, Birgith
Johanne Mellesmo, Ole Jacob Lilloe
Salvesen, Amir Shafick Atalla,
Oddvar Bjøran, Aase Margrete
Vangen, Arne Markussen

Tranby
Erna Foss Wermskog, Åge Kittil
Kittelsen, Erik Leret, Bjørn Einar
Solberg, Kolbjørn Kristiansen, 
Terje Bredo Solbakken, Helga Petra
Antonette Clausen, Oddvar Thon,
Kjell Teige

Sjåstad
Per Atle Hermansen, Torgunn
Eriksen

Sylling
Kari Johanne Jørstad, Erik Andreas
Halvorsen

Dugnad for nytt elektronisk
piano i Sjåstad Kirke

Sjåstad Menighet vil nå oppfordre hele
menigheten til å delta på høstens
dugnad for nytt elektronisk piano i
kirken.

Vi har stor musikalsk aktivitet i Sjåstad
Kirke med både barne- ungdoms- og
voksenkor, noe vi alle har stor glede av.

Et nytt elektronisk piano har lenge stått
på ønskelisten, så nå er tiden inne til å
benytte sjansen og gi et bidrag.

Bidraget settes inn på Sjåstad
Menighets Givertjeneste, kntnr. 8150
17 81231. og kan merkes «piano». Vi
håper på stor oppslutning og takker på
forhånd.

SPRELL LEVENDE BARNESAMLING, FROGNER

Velkommen til ”Sprell levende” i  Kirkestua ved Frogner kirke   følgende søndag-
er : 14. september, 5.oktober, 9. november og  7.desember. For barn ca. 4-12 år 
Barna blir med på første delen av  gudstjenesten i kirken som begynner kl. 11
og blir så fulgt ned til Kirkestua av lederne og fulgt opp igjen når barnesamling-
en er over.   Det  er  bibelfortelling , sang  og  en aktivitet f.eks. tegning.
Velkommen !  
Kontaktperson: Inger Svele Hornstuen tlf. 98 82 49 40 

Sjåstad Menighetsråd vil gjerne
gratulere vår kjære kirketjener 

Paul Chr. Justad med 50 års-
dagen som var 27. august

Samtidig takker vi deg for det gode
samarbeidet vi har og for flott sang.  
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«Gi mæ musikk midt i
magen»
(tekst Elisabeth T Edvardsen/foto
Svein I Edvardsen)

Overskriften er hentet fra
Halvdan Sivertsens album
«Lyst hele natta» - men den
passet jazzisk godt i Sylling
kirke mandag 18. august.
Da besørget Magnolia
Jazzband med vokalistene
Topsy Chapman og Majken
Christiansen for at pub-
likum – i overkant - tente på
musikk!

Med litt høyere billettpris en
tidligere, med to vokalister
istedenfor en og med gratis
kaffe og bløtkaker, feiret jazzkomite-
en i Sylling 25 års jubileum sammen
med Magnolia Jazzband. Med fulle
kirkebenker ble musikken denne
kvelden som knirkingen i paradisets
porter – himmelsk!

Publikum kjenner sitt Magnolia, de
fleste har vært her i Sylling år etter år
og gynger seg fort inn i rytmene.

Sydende, såre, rå, mystiske toner –
føtter som tramper takten – og vi
drømmer oss over there – til New
Orleans. Vi lukker øynene og tror det
minst er to pianister der oppe i koret,

men det er bare 10 fingre som tryller
– trombone med asjett maler livfulle
bilder, klarinetten treffer oss midt i
magen og resten av instrumentene
fyller luftrommet med eventyr og
glede.

Majken Christiansen var et eget
eventyr. I belive when God put sun
and moon on the sky, sang hun – og

vi trodde på henne. En varm og
aldeles praktfull stemme betok pub-
likum. Balladen God bless the child
snek seg inn i marg og bein – hvilken
dåpsseremoni det kunne vært!

Topsy Chapman har vært
i Sylling sammen med
Magnolia tidligere – hun
oser av jazz og gospel og
erfaring og trolldom -
solid. Shout sister, shout
– det svinger det! Og
duettene med Majken og
Topsy beveget i sen-
sommerregnet.
Kommunika- sjonen
dem i mellom bidro til
herlige overganger og
driv.

Publikum reiste seg, sang med –
down by the riverside – og da den
siste tonen smøg seg mellom gåsehud
og flørtende instrumenter – tenkte vi
alle sammen at de spilte og sang så
godt at ingen merket at de stoppet.
Det var sjel som fylte Sylling kirke
denne mandagskvelden – og musikk
midt i magen!

AKTIVITETER I 
MENIGHETENE

FROGNER
Frogner minigospel
Hver mandag kl.18 fra 25.08 unntatt i
skolens ferier

“Salmer for full musikk” i Frogner kirke
mandag 8. september kl.19.30
Hennummusikken med sin dirigent
Ingvild Hafskjold, og Kari Isene Bodnar
(sang) kommer til Frogner kirke.
Her hører vi fra Hennummusikkens eget
repertoar. De spiller til kjente salmer
sammen med solist og publikum. Vi feirer
igjen den nye salmeboken som kom ut i
2013. Det er gratis inn, og kollekt ut.

Formiddagstreff
Torsdag 11. september kl. 11.00 – kl. 13.00
på Frogner menighetshus
HimalPartner ved Terje Holmedahl
«Kvinner i risikosonen». Organist: Reidun
Søbstad på piano.

Knøttesang

Oppstart 8. september. Kontakt:
anne.sofie.ramslie@lier.kommune.no

Utemarked på Frogner menighetshus
parkeringsplass
Lørdag 13. september kl. 10-15
Hvis du ønsker å leie plass for å selge ting,
så ta kontakt med Anton Wego, telefon:
980 58 276 for nærmere informasjon.
Kafeteria.

Babysang
Oppstart 16. september. 10 kursdager. Kr.
300,- Påmelding:
anne.sofie.ramslie@lier.kommune.no

Brukt- og antikkmesse på Frogner men-
ighetshus
27. september 2014 

Fellesskapskveld
Tirsdag 30. september kl. 19.30 på Frogner
menighetshus

Stille Time
Mandag 6. oktober kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest: Jan
Bertelsen, obo

Formiddagstreff
Torsdag 9. oktober kl. 11.00 – kl. 13.00.
Gladsangen gjester oss.

Stille Time
Mandag 13. oktober kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest: Cecilie
Rønning, sopran 

TRANBY
Fredagsvafler
Hver fredag kl. 11.00 – 12.30 på Tranby
menighetshus.  Salg av kaffe og vafler.

Åpent Hus

Onsdag 3. september kl. 11.00 på Tranby
menighetshus
Berit og Frantz Johansen viser bilder og
forteller fra hjelpearbeidet sitt i Romania.

Onsdag 1. oktober kl. 11.00 på Tranby
menighetshus
Professor og forsker i biofysikk Johan
Moan: Naturvitenskap og kristendom.

SJÅSTAD OG SYLLING
Sjåbagos
Barnegospel 1.-7. klasse
Hver mandag kl. 18-19.15 unntatt i skol-
ens ferier, i Sjåstad kirke.

SjåTS
Ten-sing, 7.klasse og ut videregående.
Hver onsdag kl. 18-20.30 unntatt i skolens
ferier, i Sjåstad kirke.

SjåKK
Voksengospel, hver mandag kl. 19.45-
21.30, i Sjåstad kirke.

Babysangkurs
Oppstart 10. september kl. 11.00 i Sylling
kirkestue.
Kurset går over 8 onsdager.

Supersprell
Oppstart 4. september kl. 17.00 – kl. 18.30
i Sylling kirkestue. Tilrettelagt for barn i
aldersgruppen 4 – 8 år.

Knøttesang
Oppstart 28. august kl. 17.00 i Sylling
kirkestue. For barn fra 1 – 4 år.



Lier Menighetsblad - nr. 5 2014   7

EPLEFESTIVALEN 2014 –
PÅ LIER BYGDETUN –
VELKOMMEN!

Eplefestivalen i Lier er en høstfestival
for markens grøde med eplet som
sentralt produkt, og Lier Bygdetun
gir arrangementet en flott ramme.
Arrangementet er både en markeds-
plass for kjøp av frukt og jordbruks-
produkter, samt en bred utendørs
aktivitetsfestival med tilbud for store
og små. Du vil også kunne oppleve

spennende og overraskende kultur-
program både på og utenfor scenen.
Eplefestivalen starter opp med fri-
luftsgudstjeneste kl 11.00 med prest
Ole Johan Stokstad.

Nok en gang har Lier Bygdetun, lok-
ale produsenter og foreningsliv og
kulturkontoret i Lier kommune sam-
arbeidet om å sette sammen et pro-
gram og legge grunnlaget for
Eplefestivalen i Lier. Årets arrange-
ment følger fjorårets lest og bygger
på
gode
pub-
lik-

umserfaringer fra tid-
ligere år. Her vil du
kunne smake på
godsaker produsert i
bygda, du vil kunne
kjøpe med deg varer
hjem, du vil finne dyr
og aktivitetstilbud for

barna og gjenfinne fruktsorter og
planter du trodde du hadde glemt fra
bestemors hage. Her vil du kunne
bruke noen timer på et hyggelig sted

sammen med familie og venner. Kos
deg!

Åpningstid: 11-17 
Busstransport fra Lierbyen ung-
domsskole
Stort frukt- og grøntmarked med rikt

utvalg av
epler ved
Lierbyen
skole.

Lier Bygdetun
har sin siste
åpne publik-
umsdag med
sommerut-
stillinger 

og servering på Eplefestivalen. Benytt
anledningen til å få med deg den
interessante grunnlovsjubileumsut-
stillingen, som forteller både lokal og
nasjonal historie knyttet til 200 års
jubileet for grunnloven. 

Arrangører:
Lier Bygdetun, Lier historielag og
Lier kommune.

AKTIVITETER I 
MENIGHETENE

FROGNER
Frogner minigospel
Hver mandag kl.18 fra 25.08 unntatt i
skolens ferier

“Salmer for full musikk” i Frogner kirke
mandag 8. september kl.19.30
Hennummusikken med sin dirigent
Ingvild Hafskjold, og Kari Isene Bodnar
(sang) kommer til Frogner kirke.
Her hører vi fra Hennummusikkens eget
repertoar. De spiller til kjente salmer
sammen med solist og publikum. Vi feirer
igjen den nye salmeboken som kom ut i
2013. Det er gratis inn, og kollekt ut.

Formiddagstreff
Torsdag 11. september kl. 11.00 – kl. 13.00
på Frogner menighetshus
HimalPartner ved Terje Holmedahl
«Kvinner i risikosonen». Organist: Reidun
Søbstad på piano.

Knøttesang

Oppstart 8. september. Kontakt:
anne.sofie.ramslie@lier.kommune.no

Utemarked på Frogner menighetshus
parkeringsplass
Lørdag 13. september kl. 10-15
Hvis du ønsker å leie plass for å selge ting,
så ta kontakt med Anton Wego, telefon:
980 58 276 for nærmere informasjon.
Kafeteria.

Babysang
Oppstart 16. september. 10 kursdager. Kr.
300,- Påmelding:
anne.sofie.ramslie@lier.kommune.no

Brukt- og antikkmesse på Frogner men-
ighetshus
27. september 2014 

Fellesskapskveld
Tirsdag 30. september kl. 19.30 på Frogner
menighetshus

Stille Time
Mandag 6. oktober kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest: Jan
Bertelsen, obo

Formiddagstreff
Torsdag 9. oktober kl. 11.00 – kl. 13.00.
Gladsangen gjester oss.

Stille Time
Mandag 13. oktober kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest: Cecilie
Rønning, sopran 

TRANBY
Fredagsvafler
Hver fredag kl. 11.00 – 12.30 på Tranby
menighetshus.  Salg av kaffe og vafler.

Åpent Hus

Onsdag 3. september kl. 11.00 på Tranby
menighetshus
Berit og Frantz Johansen viser bilder og
forteller fra hjelpearbeidet sitt i Romania.

Onsdag 1. oktober kl. 11.00 på Tranby
menighetshus
Professor og forsker i biofysikk Johan
Moan: Naturvitenskap og kristendom.

SJÅSTAD OG SYLLING
Sjåbagos
Barnegospel 1.-7. klasse
Hver mandag kl. 18-19.15 unntatt i skol-
ens ferier, i Sjåstad kirke.

SjåTS
Ten-sing, 7.klasse og ut videregående.
Hver onsdag kl. 18-20.30 unntatt i skolens
ferier, i Sjåstad kirke.

SjåKK
Voksengospel, hver mandag kl. 19.45-
21.30, i Sjåstad kirke.

Babysangkurs
Oppstart 10. september kl. 11.00 i Sylling
kirkestue.
Kurset går over 8 onsdager.

Supersprell
Oppstart 4. september kl. 17.00 – kl. 18.30
i Sylling kirkestue. Tilrettelagt for barn i
aldersgruppen 4 – 8 år.

Knøttesang
Oppstart 28. august kl. 17.00 i Sylling
kirkestue. For barn fra 1 – 4 år.

Vellykket loppe-
marked på
Frogner menig-
hetshus 

Siste fredag og lørdag i
august er det loppemark-
ed på Frogner menig-
hetshus til inntekt for
husets drift. I et helt år
har loppekomiten  en
dag i måneden samlet
inn og ordnet loppene
slik at da ”loppehelgen”
opprant var huset fylt
med et rikholdig og vari-
ert utvalg av lopper av
mange slag.  Ute på
plassen solgte de møbler
og inne var det bøker og
utstyrstekstiler til huset
som dominerte 1- etg. I
annen etage var det kafe-
teri og allskens husgeråd,
i tredje etg  var det kunst

og barneleker. I kjelleren
solgte de dame og herre-
klær, samt elektrske
artikler og verktøy.  

Det er for tidlig til å si
nøyaktig hvor mye peng-
er det ble solgt for, men
”loppegeneral” Grete
Berild anslår at de har
fått inn i overkant av 80-
tusen kroner på to dager.
Det må vi si oss fornyd
med.

I tillegg er det viktig å
nevne at et trettitall
mennesker har stilt opp
som frivillige hjelpere for
å dra arrangementet i
havn. Uten dem  - intet
loppemarked. Så enkelt
er det. De fortjener en
stor takk. 

Og så må vi si takk til de
mange i Lier som har gitt
oss  alle gjenstandene

gratis til loppemarkedet.
De fortjener også en
takk. 

Til sist: Hvor blir det av
det som ikke blir solgt?

Gode lopper gis videre til
loppemarkedene til
Tranby menighet og
Høvik og Lier skolekorps
loppemarkeder.  Det er
vi glade for. En del  gis
videre til to frimenighet-
er i Drammensdistriktet
som sender regelmessig
varer til søstermenighet
er i Øst-Europa til brukt-
markeder som kirkene
finansierer sitt diakonale
arbeid fra. Og så er det
noen som har ryddet loft
og kjeller for ting som vi
sender  videre til Lindum
og liknende steder.

Asle Kristiansen



Nytt misjonsprosjekt for
Tranby, Sylling og Sjåstad
menigheter

Aller først: Hjertelig takk til alle
i Tranby, Sylling og Sjåstad
menigheter som de siste 4
årene har bidratt til at skolen i
Savar i Bangladesh (Bildet til
høyre) nå er helt ferdig og i
bruk hver eneste dag! 

Vårt nye misjonsprosjekt er nå
å drifte 2 gratisskoler i
Chittagong, sørøst i
Bangladesh. Vi skal sørge for at
i alt 500 barn fra slummen får
gå i barnehage, på førskole og
på skole i klassene 1-5. I år er
det i alt 259 jenter og 241 gutter som
går på disse to skolene.

De som jobber med skolebudsjettene i
Lier vil nok le av disse tallene, for bud-
sjettet for 500 elever er 400.000 kroner
for 1 år! Og da er alt medregnet:
Skoleuniform til hver elev, skoleutstyr
som ikke staten dekker (bøker til de
yngste, tegnebøker, skrivebøker, blyan-
ter, viskelær…), husleie, lønn til 10
lærere, 2 mashier (som vasker, lager
mat…) og 1 vakt/nattevakt, et måltid 3
dager i uka til alle elevene, deltakelse
på en sportsdag og feiring av nasjon-
aldag, vedlikehold av inventar o.l. Dette
noen av de faste utgiftene:
Sunn mat: 25 kr måneden pr barn
Skoleutstyr: 25 kr pr barn pr år
Skoleuniform m sko, strømper og
ransel: 100 kr pr barn pr år
Lærerlønning: 400 kroner i måneden i

gjennomsnitt (10 lærere på 500 elever!)
Husleien: 3.000 kr pr mnd for begge
skolene (1.350 kr for Lalkhan Bazar og
1.650 kr for Patenga pr mnd). Tomter
og husleie er rådyrt i Bangladesh fordi

det er et så lite land som skal ha plass
til over 170 millioner mennesker +
masse marker til ris og annen mat.

Lier Ten Sing (TS) har vært lokal-til-
lokal-partner med Chittagong YWCA
(KFUK) siden 2004, og i disse dager er
det nøyaktig 10 år siden 8 ungdommer
og 2 voksne fra Lier TS hadde det
første Ten Sing Seminaret i KFUK i
Chittagong. I alt har 5 delegasjoner fra
Chittagong har besøkt Lier TS, mens 5
delegasjoner fra Lier TS har reist til
Chittagong YWCA. I alt har 70 person-
er fra Lier vært i Bangladesh gjennom
KFUK-KFUM Buskerud, og de aller
fleste har besøkt de to gratisskolene
som vi nå skal drifte i minst 4 år fre-
mover. Ikke en krone av innsamlede
midler er gått til disse reisene, det er

helt andre penger.

Vi her i Norge vet hvor viktig utdan-
ning er for å komme seg ut av fattig-
dommen, og håpet vårt er nå at mange

av dere som leser dette vil ønske
å gå inn på en fast givertjeneste
til dette prosjektet, der hver
krone du gir kommer frem. Vi i
Misjonsutvalget vet at 100% av
pengene kommer frem. Flere av
oss har vært der og sett skolene,
lærerne og elevene, og vi er selv
givere til dette prosjektet. 
Tenk om lærere på lær-
erværelsene her i Lier kunne
gått sammen og tatt ansvar for
lønna til hver sin lærer i slum-
men i Bangladesh! Og om
barnehagene ville gitt penger til
skoleutstyr til noen barn i

barnehagen og førskolen i Chittagong.
Og om kafeene på Liertoppen o.a. ville
gitt penger til sunn mat til noen barn
måned etter måned…! Da hadde ver-
den blitt bedre! Kontonummeret er
3000.19.87433, og beløpet kan merkes
med Bangladesh.
En stor takk til dere som vil være
med på dette!

Har du lyst til å se litt mer om
Bangladesh og YWCA sitt humanitære
arbeid for barn og unge? 

I forbindelse med at de  fikk  støtte fra
Globalaksjonen i 2013-14, ble det laget
en informasjonsfilm, der det meste er
tatt opp i  Lalkhan Bazar. (Se
www.youtube.com, søk KFUK global-
aksjonen, velg «jentegrupper»)
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Dette bildet kan bli ditt!

Litografiet ble i fjor loddet ut til inntekt
for Misjonsalliansens arbeid blant funk-
sjonshemmede barn i Kina.
Litografiet er gitt av kunstneren Anne
Kristine Thorsby, som også har laget bild-
et på frontveggen i Tranby menighetshus.
Hun som i fjor var så heldig å vinne,
hadde fra før altfor mange bilder som
hennes mann hadde laget og ga bildet til-
bake til det gode formål.
I år er litografiet – med tittelen «Innreise» - igjen loddet
ut. Også denne gang hadde den heldige vinner en maler i
familien og ga bildet tilbake.
Så nå blir litografiet auksjonert bort!

Bud kan ringes inn til Berit Mørk, tlf. 481 45 417, (hos
henne kan litografiet sees).

Auksjonen er åpen fram til mandag 3. november då. Kl.
12.00.
Minstepris er kr. 2.900,-
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Konfirmanter
med nytt inn-
samlingspro-
sjekt

Konfirmantene fra
Tranby og Lierskogen
går fra dør til dør
søndag den 21.
september og samler
da inn penger til to
gratisskoler med til
sammen 500 barn i
Chittagong, sørøst i
Bangladesh. Dette er
det nye prosjektet
deres, og kan leses
om et annet sted i bladet.
Konfirmantene vet at utdannelse er
viktig, og kan ikke forestille seg
hvordan det ville være å vokse opp
uten mulighet til å gå på skole! Derfor

håper de å sette ny rekord i år igjen,
som hvert konfirmantkull har for vane
å gjøre. I fjor samlet konfirmantene
inn 66.000 kroner til skolebygget i
Savar i Bangladesh, en skole som nå er
i full gang.

Vi ber dere alle om å ta godt
imot konfirmantene våre -
hjelp dem å hjelpe de 500
barna i slummen i Bangladesh!
Og da er det viktig å ha tatt ut
kontanter på lørdagen! Det er
så leit for konfirmantene å
komme til folk som bare har
kort eller ikke har kontanter… 

Konfirmantene lærer noe vikt-
ig om nestekjærlighet denne
søndagen - noe som aldri kan
læres ved bare å sitte passiv på
en stol og lese om det – og de
gjøren forskjell for andre
mennesker! Det gjør også hver
eneste en av dere som putter
penger på bøssene deres!

Korene i Tranby menighet

Alle barnekorene øver på Tranby
menighetshus. En gang i måneden er
det middag for hele familien før
øvelsen.

MINITRAL: øver annenhver onsdag
fra klokken 17.30 til 18.15 og ønsker
alle barn
i alderen 4-7 år velkommen.
Vi synger kjente og ukjente sanger,
og leser og leker litt underveis.
Kontaktperson: Helge S. Rotevatn
Tlf.91100974

TRALBAGOS : Vi ønsker oss flere
medlemmer fra 3.klasse (8 år) til
5.klasse. 
Vi øver hver onsdag fra klokken
17.30 til 18.30.
Kontaktperson: Silje Brurberg  Tlf.
915 83 935   

TWEENSING /Tralbagos : vi ønsker
oss flere medlemmer fra 6.klasse  til
9.klasse. Vi øver hver onsdag fra
klokken 17.30 til 19.00.
Vi synger veldig varierte sanger, øver
på å synge samstemt , flerstemt og
jobber med utvikling av solister.

Kontaktperson: Silje Brurberg  Tlf.
915 83 935   

Korene er med og synger på diverse
arrangementer i kirken og på menig-
hetshuset
og synger også på Lierdagene og kult-
urslepp i Lier.

.

TRANBY KANTORI er et
blandet kor hvor sanggleden
står høyt i fokus.
Koret tar gjerne imot nye
medlemmer.
Det kreves ikke spesiell mus-

ikkbakgrunn eller korerfaring, men
samtidig er det kjekt å ha mål å
strekke seg mot, og derfor jobbes det
med utvikling av korets sangferdig-
heter. Korets virksomhet er hoved-
sakelig knyttet opp mot Tranby men-
ighet, men vi synger gjerne på andre
steder også og ved forskjellige anled-
ninger.
Repertoaret er variert, det spenner
fra jazz/negro spirituals, norske
folkesanger, religiøse/klassiske verker
til pop framført både a cappella og
med komp. Er du interessert, så er du
hjertelig velkommen til å komme og
bli kjent med koret på våre øvelser.
Fast øvingsdag er onsdag fra kl.
19.30-21.45 på Tranby menighets-
hus.
Kontaktperson: Waldemar Nowak tlf.
92664642
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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

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

BUSKERUD BEGRAVELSESBYRÅ AS - KOLLEN

Hegsbroveien 38, Lierbyen
3400 Lier

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

Velkommen til
Supersprell
i kirkestua i Sylling.

Supersprell
er en «søndagsskole» på
torsdager. Her lærer vi
mange flotte sanger, hører
spennende fortellinger fra
Bibelen, leker sammen,
lager ting, utforsker kirka
med mer.

Opplegget er tilrettelagt for
barn fra 4-8 år, men både
yngre og eldre barn er selv-
sagt velkomne! Barn yngre
enn  4 år må ha med seg en
voksen.

Datoer for høsten 2014:
4. september
18. september
16. oktober
30. oktober
13. november
27. november
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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 

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

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
Sjåstad: Paul Chr. Justad: 98 62 86 44



I sommer
var jeg i Bø i
Vesterålen
hvor dikter-
en Knut Hamsund var lensmanns-
dreng og tidligere har jeg vært på
elgjakt i Hamsunds skog ved
Lillesand; derfor er det plass for dette
avisutklippet: Elgkua falt ned i et dypt
veiarbeidshull i Justøykrysset i
Lillesand. Bilnemda kom for å redde,
men måtte avlives.

Med Pavens: «Av alle uviktige ting, er
fotball det viktigste», så merket jeg
meg VM-kommentator Lise Klavenes
uttale om alt «Alt liv er hellig». Jeg vet
ikke om hun selv har en hage med
brunsnegler, men
flg. anbefaling er
notert: De som
ikke vil ha
brunsnegler, men
som ser alt liv som
hellig; Ta i bruk
reservasjonsretter:
Kast sneglene over
gjerdet til naboen.

Forskning er spennende. Her noen
utsøkte forskningsresultater om fot-
ball:
1: De som ser fotball er et bredt utsnitt
av alle samfunnslag, folk med høy og
lav utdanning, unge og gamle.
2: Spillet bølger fram og tilbake med
masse små dueller mellom spillerne,
og det er mange scoringsforsøk. 
3: Det er to mål og to lag med ulike
farger.
Ja, hva skulle vi gjort uten forskning.

Av barnemunn. 5 åring lurte litt på
vaskelappene på alle klærne sine. «De
er for å vite hvordan de skal vaskes»,
forklarte bestemoren. «Nei, men det
er jo lett», utbrøt den lille: «Vi bare
legger dem i skittentøysskuffen». Og
jeg tenker på presteboligen i
Larsehagan. Der slapp jeg bare
skittentøyet i ei luke på badet i 2.
etasje. Og etter noen dager kom det
opp igjen, vasket og nystrøket. 

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 30. september
I din postkasse: 13. oktober

!

Prestens 
beste...

 Lopper 
Frogner  menighetshus 

Lier 

Vi tar imot lopper 
første mandag hver måned 

kl. 17.00  19.00. 
Møbler og lignende kontakt 

Asle Kristiansen 
92294263 

Ikke hvitevarer, bøker og TV 

 L O P P E R 

Sylling Menighetsråd  
tar i mot lopper med takk. 

Ta kontakt med: 
Berit Myre 482 66 910 eller  

Anne Marie Hørthe 959 60 035. 

Ikke hvitevarer/TV 
Møbler og bøker kun etter avtale. 

Givertjenesten til nytt
orgel i Sylling:    
1503.20.17360

Orgelstatus etter Jordbæreventyret
(tekst og foto v/Elisabeth T Edvardsen)

Det har vært spist mange jordbær og klødd i stykker mange knottestikk etter
årets Jordbæreventyr gikk av stabelen – men orgelkomiteen i Sylling smiler
bredt sammen med menighetsrådet –
målet på 500.000 kroner er så å si i
boks eller på konto. I skrivende stund
er det samlet inn 477.600 kroner inklu-
siv overskuddet fra Jordbæreventyret
som beløper seg til omtrent 23.000
kroner. Et urimelig mål er nådd når
rentene blir regnet med.

Så mens selveste Jordbærkongen sann-
synligvis har pakket ned både krone og
kappe for i år, og hans undersåtter må
avvente neste års avling, skal orgel-
komiteen feires for vel gjennomført –
og vel så det. 

Bokmarked på Tranby

For sjuende gang arrangerer 2.Lier
St.Georgs Gilde bokmarked på
Tranby
Menighetshus. Det
foregår i september.

På det første bok-
markedet i 2008 ble
det stort sett solgt
bøker og tegneserier.
Gjennom årene har
det kommet til spill,
leker, cd’er, plater, malerier, bilder
med mer. Kafeteria i peisestua har
også blitt et fast innslag. Årets bok-
marked vil følge opp disse tradisjon-
ene.

«Gjennom hele året får vi inn store
mengder bøker av høy kvalitet fra
privatpersoner. Det finnes bøker som
nylig er utgitt og bøker av eldre dato.
Bøkene representerer en stor bredde:

Bestselgere for
både barn, ung-
dom og voksne er
godt representert.
Vi selger skjønn-
litteratur, krim og
biografier ved
siden av blant
annet bøker om

mat og hagestell,» forteller Gunnar
Loftesnes. «Overskuddet brukes til å
gi frivillige organisasjoner litt til-
skudd i sin daglige drift og til drift av
menighetshuset.»  


