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Lier Menighetsblad

Våre kirkegårder/gravplasser

Lier kirkelige fellesråd har et formelt
forvalteransvar både for kirkene og
kirkegårdene i bygda. Når det gjelder
kirkegårdene, er det et kommunalt
ansvar å utrede utgifter til anlegg,
drift og forvaltning av gravplasser
etter budsjettforslag fra fellesrådet. I
de aller fleste kommunene i landet,
er det fortsatt slik at det er kirkelige
fellesråd som ivaretar ansvaret for
gravferdsforvaltningen. Enkelte unn-
tak finnes f.eks. i Modum der kom-
munen utfører gravplassforvaltning-
en. Flere offentlige utvalg har fore-
slått at denne tjenesten bør overdras
til kommunen, men hver gang har
nåværende praksis blitt opprettholdt.
En vesentlig årsak til dette er at våre
kirketjenere og kirkegårds-arbeidere
gjør en utmerket jobb og forholder
seg til alle mennesker på en respekt-
full og verdig måte. Fremtiden vil
vise om kirken fortsatt skal ha dette
ansvaret eller om det går over til
kommunen. Hvis kirkens med-
lemstall vesentlig endres, vil trolig
andre alternativer bli drøftet.

Kirkens-service-kontor som til daglig
ivaretar fellesrådets administrative
oppgaver, 

skal forholde seg til alle gravferder
uavhengig av tro og livssyn. Slik sett
er kirkens service-kontor todelt: 

1. Kirkelige administrasjon og
forvalteransvar

2. Offentlig gravplassforvalt-
ning for alle kommunens innbyggere 

Gravplass har nå blitt det offisielle
navnet på kirkegård for å inkludere
alle tros- og livssyn. De gamle egen-
navnene som Frogner kirkegård,
Tranby kirkegård osv. vil bestå, men
begrepet kirkegård vil ikke gjelde nye
anlegg. I alle offentlige dokumenter f.

eks. ved utvidelsen av Frogner kirke-
gård, så heter det offisielle hørings-
dokumentet Frogner gravplass, planfor-
slag til offentlig ettersyn. Siden utvid-
else av Frogner gravplass nå ligger ute
til høring, er det nærliggende å se litt
nærmere på hva som legges til grunn
for en gravplassutvidelse:

1. Hvor mange ledige graver har
vi? Hvor stor andel er kremasjoner?

I en urnegrav er det plass til 4 urner.

I hver kommune skal det til enhver tid
være gravplass til minst 3% av kom-
munens befolkning for å kunne møte
ekstraordinære krisesituasjoner.

2. Hvor mange graver slettes pr.
år? En god oversikt over slettede graver
er en viktig del av vårt arbeid da disse
gravene kan brukes om igjen.

3. Befolkningsøkningen er et
annet viktig grunnlag for gravplassut-
videlse.

I forbindelse med utvidelsen av
Frogner kirkegård som nå er ute på
høring, har vi sett på befolkningsvekst-
en fra 2001 – 2050. I 2050 er det antatt
at de bor ca. 20 000 mennesker i
Frogner krets. I hele Lier bor det dag
ca. 25 000.

Prognosene angir at antall dødsfall for-
ventes å øke med 75% i Lier som helhet
og hele 90% i Frogner.

4. I forbindelse med denne
utvidelsen må vi etablere gravplasstil-
bud som er særskilt tilrettelagt for å
imøtekomme behovene til andre religi-
oner og livssyn.

Et sentralt dokument for prinsipielle
endringer i gravferdsloven har nå
nettopp vært ute på høring er NOU
2014:2:«Lik og likskap». Viser til Lier
kirkelige fellesråd, sak 38/2014 på vår

hjemmeside. Lier.kirken.no. Et viktig
poeng er verdt å ta med seg:

Lier har i alle år likestilt kistegrav-
legging og kremasjon. De fleste felles-
råd tar en egen avgift for kremasjon.
Ifølge Nou-rapporten foreslås det nå
at kremasjons-avgiften skal fjernes.

De siste årene har vi i Lier arbeidet
planmessig med «navnet
minnelund». I løpet av denne høsten
begynner vi med minnelunden på
Sylling kirkegård. Dermed har alle
våre fire kirkegårder fått dette tilbud-
et. Undertegnede har hatt et nært
samarbeid med Aasmund Lyhus som
har kommet med idéer og utkast.
Denne gravferdsformen med felles
minnestein og navneskilter over de
avdøde, har lenge vært mye brukt i
utlandet og har nå for alvor blitt et
etterspurt tilbud.

Vakre gravplasser har vi i Lier, og
mange mennesker kommer ukentlig
for å gå til en grav eller kanskje for å
komme innom for å kjenne på roen,
stillheten og undringen. 

Ta kontakt med kirkens service-kon-
tor tlf. 32 22 02 72 for mer informa-
sjon!

Alf Kristian Hol

kirkesjef

Lederartikkel
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Årsfest for Tranby og
Lierskogen menighet.

Torsdag 23. oktober kl. 19.00
på Tranby menighetshus 

Presentasjon av salmeboka 2013 ved
forfatter og prosjektleder for den nye
salmeboka Vidar Kristensen.
Solosang og allsang med smakebiter
fra gamle og nyere salmer. Servering.
Gratis inngang.



Søndag 05.10.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Felles i Lier.
"Sprell levende" - barnesamling

Søndag 12.10.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Utdeling av
4-årsbok. Frogner minigospel deltar.
Tranby Kirke kl. 11:00 Kirkekaffe.
Kirkeskyss: 98 40 81 67
Sjåstad Kirke kl. 11:00
Høsttakkefest. 4-årsbok. Sjåbagos
synger.

Søndag 19.10.2014
Gullaug kirke kl. 11:00 TV-aksjo-
nen. Kirkekaffe på Frogner
menighetshus etter gudstjenesten i
forbindelse med vår kunstutstilling
for hobbykunstnere – velkommen.
Tranby Kirke kl. 18:00 Musikk

v/Bjørn Winsvol m.fl. Kirkekaffe.
Kirkeskyss: 98 40 81 67
Sylling Kirke kl. 11:00
Høsttakkefest. 4-årsbok.

Søndag 26.10.2014
Frogner Kirke kl. 18:00 Bots- og
bønnedag
Lierskogen kirke kl. 11:00 Lys
Våken. Tralbagos. Kirkeskyss: 98 40
81 67
Sjåstad Kirke kl. 18:00 SjåKK deltar.

Søndag 02.11.2014
Frogner Kirke kl. 11:00
Gudstjeneste
Sjåstad Kirke kl. 17:00
Minnegudstjeneste. Magnus Aa.
Oseth (trompet).
Frogner kirke kl. 18:00

Minnegudstjeneste. Hilde Glesne
(saksofon)
Tranby Kirke kl. 18:00
Minnegudstjeneste. Kirkekaffe.
Kirkeskyss: 98 40 81 67
Sylling Kirke kl. 19:00
Minnegudstjeneste. Magnus Aa.
Oseth (trompet).

Søndag 09.11.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 "Sprell lev-
ende" - barnesamling. Enkel
kirkekaffe ved utgangen.
Tranby Kirke kl. 11:00 Kirkekaffe.
Kirkeskyss: 98 40 81 67

Søndag 16.11.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Barn i
fokus. Frogner minigospel deltar.
Kirkekaffe ved utgangen.
Tranby Kirke kl. 11:00 Kirkekaffe.
Kirkeskyss: 98 40 81 67
Sylling Kirke kl. 11:00 Lys Våken
Sjåstad Kirke kl. 18:00 Gudstjeneste
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(tekst/foto Elisabeth T Edvardsen)

Orgelkomiteen i Sylling smiler!
500.000 kroner på konto – målet er
nådd. Til lyden av salmesang og saxo-
fon – og inderlige Ingeborg Soot – ble
de løftet frem og hedret for ihuga inn-
sats.

Målgang

Når rentene legges til, har orgelkomi-
teen nådd målet på 500.000,- kroner
som er menighetens bidrag til nytt
orgel i Sylling kirke. Resten er bevilget
av Lier Kirkelige Fellesråd.

Det ble behørig feiret torsdag 18.
september i kirken. Sammen med
damene som kaller seg «Aftensang,»
kirkemusiker Eli Nesse, orgelkonsul-
ent Abram Bezuijen, saxofonist Tone
Irene Røssum og sanger Ingeborg
Soot, takket hele Sylling orgelkomite-
en for fantastisk arbeid.

Leder i menighetsrådet Jakob Gjevre
refererte til utallige kakelotterier på
den lokale butikken, jordbæreventyr
og alskens ideer som har vært satt ut i
livet for å samle inn pengene.
Blomster ble utdelt og godord og
applaus satt løst. Jakob mintes den
spede begynnelse og refererte til et
menighetsrådsmøte «way back» der

det var Ingeborg Soot som talte menig-
hetsrådet til rette og ba så inderlig om
et vedtak på et skikkelig orgel – ikke
noe «fake.» Og, slik ble det.

Leder i orgelkomiteen Lise Gran rettet
en velfortjent takk til alle enkeltperson-
er i bygda som sjenerøst har bidratt
med store og små beløp. Hun takket for
minnegaver og hun takket næringslivet.
Sammen med Hans Olaf Heslien, Juel
Fuglerud, Roar Soot, Kjersti Eide og
Anne Marie Hørthe gleder hun seg til
det nye orgelet er på plass.

Aftensang

I kveld sang Ingeborg – inderlig – for
publikum. Bortimot 100 fremmøtte
fikk servert hennes inntagende vokal –
sånn som kryper fra hodet – tar en
kollbøtte i hjertet og forplanter seg til
hver nerve i kroppen. Det er akkurat
som blå fløyel. – Nå synger jeg min
salme, trillet hun – og det var akkurat
det menigheten gjorde denne kvelden.
«Aftensang» med Frances Lütken i
spissen hadde valgt ut salmer som ble
sunget av menigheten. Det var blott en
dag og milde Jesus – kjent og kjært! Og
fra kirkebenkene steg aftensangen. Det
erkjennes at damene i «Aftensang»
høyst sannsynlig maksimerte opplevels-
en. De er en glad gjeng som møtes hos
hverandre i den hensikt å – synge!

Med kirkemusiker Eli ved tangentene

og Tone Irene på sax, fløt kvelden som små bølger
av velvære. Med kaffelukt og gjærbakstlokk fra
bakerst i kirken, ble kvelden en ren tilfredsstillelse.

Historie

Orgelkonsulent Abram Bezuijen som er
Fellesrådets fagmann i denne saken, fortalte om
prosessen rundt nytt orgel i Sylling. Han henviste
blant annet til Riksantikvarens tidligere motfore-
stillinger og til slutt deres samtykke. Tegninger av
det nye orgelet ble behørig forklart. Stadige sukk i
salen indikerte menighetens samtykke og glede
over prosjektet. 

Og mer sukk ble det da Abram satte seg på orgel-
krakken – selv et avskrevet instrument får nytt liv
under hans kyndige hender. Litt katedralfølelse
snek seg innover benkeradene – og drømmen om
mer av dette – bare enda bedre - er innen rekke-
vidde.

Søndag er kirkedag

Det orgler seg i Sylling

Orgelkomiteen mottar blomster. Fra venstre Lise Gran, Anne
Marie Hørthe, Roar Soot, Kjersti Eide, Hans Olaf Heslien



BANGLADESH I SENTRUM

Hurra for konfirmantene på Tranby!
Det var søndag  21.september. De vel
sytti ungdomm-
ene  besøkte de
fleste husstander
og samlet  inn
over 60 000 kron-
er til menighetens
skoleprosjekt,
bygging av gratis-
skole for de fattig-
ste barna i
Chittagong i
Bangladesh. Puljevis kom de tilbake til
Menighetshuset. Stemningen var høy,
latteren og praten satt løst: Hvor mye
har jeg fått? Hva er rekorden? Slår jeg
rekorden? Kommer vi over summen fra
i fjor? Penger telles. Sjokoladekake, boll-
er og saft smaker fortreffelig .Velvillige
foreldre som sjåfører og kakebakere,
medlemmer fra Ten-Sing og misjonsut-
valget er trofaste medhjelpere.        

Takk til alle!

I tillegg samlet  Ten-Sing inn 27 000
kroner med sitt Globalløp  søndagen før.
Disse  pengene går også til samme
skoleprosjekt.  

Pengene kommer fram! Det
følges nøye med fra
KFUK/KFUM her i Buskerud. 

For midlene vi fikk være med
å gi ved de tidligere innsaml-
ingene,  er det reist en skole i
Savar, Dacka , der et par
hundre barn nå får skolegang.
Det er noe å  glede seg over!

Gjertrud Aspelund

Tranbydagen 2014

Lier IL «reetablerte» Tranbydagen i sep-
tember. Et varmt og godt høstvær ble en
god ramme rundt baneanlegget på
Tranby. Et flott arrangement hvor frivil-
lige organisasjoner og foreninger ble
invitert til deltakelse. Neste år forventes
oppslutningen enda bedre!

Tranby menighet deltok med informa-
sjon om tilbudene til ulike aldersgrup-
per. Barne- og
ungdomsarbeid,
sang og musikk
som satsningsom-
råder. 

Lier Tensing, som
hadde øvelseswee-
kend, la inn en
minikonsert på
scenen. Meget

gode stemmer gir håp om gode
konserter senere.

Søndagsskolens gullfisk, Gulliver,
var attraktiv for de minste, mens de
større barna viste stor interesse for
«katapulken» som kastet ut kara-
meller!

Menighetens visjon; «Vi gir troen en
sjanse», er en solid
plattform. Målet er å få
flere mennesker i og
utenfor kirken til å
identifisere seg med
visjonen. 

Også Misjonsalliansen
var representert med
stand, i samarbeid med
Tranby menighet.
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Slekters
gang

Døpte
Frogner
Nicholas Hjelmesæth, Filippa
Gamborg Nielsen, Iben Austad-
Ledsaak, Nora Madsgård

Tranby
Celine Jelsnes Bakke, Odin Sørhus
Thorbjørnsen

Sjåstad
Adele Haukedal Røed

Sylling
Sebastian Linnerud-Johansen,
Frida Fossen Pande

Vigde
Frogner
Vivian Vennerød og Nicolai
Alexander Kirkeng, Lise Skar
Andersen og Halvor Strand
Jørgensen

Sjåstad
Tonje Kristoffersen og Jon Anders
Melby

Sylling
Linn Olesen Anderberg og Knut
Lormann Larsen, Ellen Staknes og
Raoul-Ionut Hristache

Gravferd
Frogner
Arne Markussen, Åse Margrethe
Vangen, Astrid Christensen, Knut
Hermod Hassel, Roy Ewald
Thorslund, Johannes Gran, Torolf
Marigård, Birgit Bekkevold, Kjell
Marcussen, Gustav Ask

Sjåstad
Torgun Eriksen

Sylling
Erik Andreas Halvorsen, Astrid
Fossum, Trond Rustand, Else
Bakkerud

Tranby
Einar Olsen, Einar Haverstad,
Berit Judith Bjørlingsen Wiborg

Støtte   Selvtillit   Suksess

Samtaleterapi - Coaching
Bakerikvartalet, Lierbyen

Timebestilling: Tlf/sms 930 06 486
hege@liergestaltsenter.no
www.liergestaltsenter.no
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Glemt fristen?
Har du noen gang glemt en leverings-
frist? For lekser, selvangivelse eller
andre ting? Det har skjedd meg mange
ganger, og det er like kjedelig hver
gang. Jeg føler meg dum, blir redd for
konsekvensene, og for hva andre vil si
hvis det blir oppdaget. Ikke sjelden
skyldes forglemmelsen en eller flere
utsettelser.
En gang leste jeg denne setningen på et
klistremerke: ”Mange utsetter å tenke
på Jesus til tolvte time, men dør i den
ellevte”. På kanten til skremselsfor-
kynnelse, kanskje. Men allikevel setter
den lys på et viktig poeng. Vi veit ikke
når livet vårt slutter, det blir på en
måte en ukjent frist. I ”Den lille Bibel”
(se under) får vi vite at alle som tror på
Jesus  ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv.

Hva å ”gå fortapt” innebærer, strides de
lærde om, selv om de fleste har gått
bort fra de mest flammende beskrivels-
ene. Men hvis man tror at fortapelse er
et reelt alternativ, så vil vel de fleste
foretrekke det andre alternativet, ”evig
liv”. Selv om vi heller ikke veit så veldig
mye om hva dét går ut på. Men da
gjelder det å ha klar leksa/selvangivels-
en (eller andre dårlige sammenligning-
er for hva du tror på), når den ukjente

fristen inn-
treffer og livet
slutter. Hvor mye tro kreves? Tro kan
ikke måles, sier mange. Og jeg tror at
Gud er enig. Og husk at tro også
inkluderer tvil!

I motsetning til mange andre typer
frister, tror vi også at det gir en gevinst
å ha troen med seg lengst mulig før
”fristen”. Hvis vi lever som Jesus ba oss
om, vil det nemlig ha god effekt både
for oss selv og for andre. Verden hadde
nemlig vært et mye bedre sted om flere
gjorde som Jesus lærte oss. Dét er også
en veldig god grunn til å tenke på Jesus
før ”tolvte time”.

Joh 3, 16 (Den lille Bibel): ”For så høyt
har Gud elsket verden at han ga sin
sønn, den enbårne, for at hver den som
tror på ham, ikke skal gå fortapt, men
ha evig liv”.

Kjære Gud! Hjelp oss med å ha tro på
at vår tro på deg er
god nok. Uansett
hvor liten eller stor
vi synes den er.
Amen.

Helge S. Rotevatn

Andakt

Støtt TV-aksjonen 19. oktober!
I fjor støttet folk i Lier arbeidet mot
demens med ca 920.000 kroner. Skal
årets aksjon for vann passere
1.000.000? NRK har gitt TV-aksjonen
for 2014 til Kirkens Nødhjelps arbeid
med å gi folk tilgang til rent vann.
Menighetene i Lier er medeiere i
Kirkens Nødhjelp og ber innbygg-
erne i Lier å støtte opp om bøssebær-
erne når de kommer. 

Vann til over én million mennesker

I år skal pengene fra TV-aksjonen gi
en million mennesker varig tilgang
til rent vann. For bare 200 kroner
kan du gi vann til ett menneske for
resten
av livet.

Tilgang
til rent
vann

dreier seg ikke om å bli utørst, det
betyr at mennesker overlever og holder
seg friske. Tilgang til vann sikre avling-
er og mat til befolkningen. Kvinner og
barn får muligheten til utdanning og
arbeid når de ikke må bruke mange
timer hver dag på å gå etter rent vann.
Når turen etter vann blir kort er de
også mindre utsatte for vold og seksu-
elle overgrep. For å styrke flere av disse
positive ringvirkningene vil Kirkens
Nødhjelp også sette opp latriner og
gjøre andre tiltak for å bedre sanitære
forhold og hygiene.

Midlene fra TV-aksjonen skal derfor
gå til vannprosjekter i åtte land: Sudan,
Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, Tanzania,
Afghanistan, Pakistan og Haiti

KULTURKIRKA MED” LUCKY
LIPS”

Så var de her søndag 14.september,
Europas beste bluegrassband, i
Lierskogen kulturkirke. En av de fire
Buskerudgutta  var vår Tranbygutt,
Pål Berg. Han trakterte flott både
trommesett og vaskebrett. Vokalist
Malin Pettersen sang  mjukt, vakkert
og med stor innlevelse i dansen på
bare bein. Luchy Lips stiller med
både gamle og nye melodier, mest
egne låter. For den som ikke er mus-
ikkekspert, men gleder seg over
rytmer og herlige toner, var dette
skikkelig gladmusikk med melankol-
ske klanger og vemodige tekster.
Altså triste melodier til å bli glad av! 

Gjertrud Aspelund

Julemusikal i ny drakt
(Elisabeth T Edvardsen)

Suksessen fra fjorårets julemusikal
gikk Sylling til hodet. «Hjertegaven»
engasjerte, berørte og genererte herlig
julestemning. Klart det må gjentas!

Eli Nesse, musikkpedagog og kirke-
musiker sammen med Mari Holmin
Bye og Stine M Edvardsen inviterer
barn og ungdom til å inngi seg på
åres eventyr.

Mari har bred erfaring som forteller
og hun har drevet med diverse barne-
og ungdomsarbeid. Hun venter spent
på skuespillere som har lyst til å være
med å opptre i kirken. Ingen audition
– alle er med!

Stine er utdannet danser fra England
og ønsker danseglade unger/ungdom
velkommen til både tyllaktige trinn
og rocka uttrykk. Hun oppfordrer
ungdommen til å tørre!

Og Eli venter på å høre fra deg. Ta
kontakt på mobil 941 79 877/sjekk
Sylling kirke på Facebook.

Informasjonsmøte i Sylling kirke:
mandag 3. november fra klokken 18
til 19. Forestillingen er søndag 14.
desember klokken 18.
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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

Tekstmeditasjon i
Gullaug kirke
Det er tekstmeditasjon føl-
gende onsdager i høst: 
-   8. oktober
-   5. november
-   3. desember
Vi starter alle dager kl. 19.
Opplegget for kvelden er
slik:
- Vi starter med en kaf-
fekopp og litt prat over bor-
det. 
- Deretter gir vi en kort pre-
sentasjon om hvordan vi
gjennomfører tekstmedi-
tasjonen.
- Vi leser en Jesus-fortelling
og har deretter 10 minutter
stille innlevelse.
- Samtale med mulighet for
å dele egne opplevelser fra
innlevelsen.
- Vi avrunder med en enkel
felles kveldsbønn.

Arrangør er Froger menighet. 
Kontaktperson for nærmere
opplysninger: Ellen Martha
Blaasvær tlf: 92284822

Vinterfest i Frogner.
Frogner menighetsråd
har tradisjon for å invit-
ere flest mulig til en
takke – og inspirasjons-
kveld i november med
god servering og pro-
gram. Denne gangen er
festen utsatt til søndag
16.februar 2015. Da blir
det vinterfest…Sett
gjerne av dagen allerede
nå.

Felleskapskveld, Frogner
menighetshus 28. okt. 

Gjest og taler denne kveld-
en er Tore Seierstad. Han er
nylig pensjonert rektor ved
Danvik folkehøyskole og
har tidligere bl.a. vært
direktør for Normisjon i
Aserbadjan. Han har valgt
emnet «Jesus og jeg.» Møtet
begynner kl. 19.30 . Det er
kaffe og litt å bite i fra kl.
19.00. 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 

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 i Vesterålen forrettet jeg i
begravelsen til en ligningssekretær.
Siden han var meget avholdt og
hadde nådd en god alder, kunne jeg
ikke dy meg fra å fortelle fra Kjell
Aukrusts fortelling om bønn. Ludvik
ba nemlig for småspurven og for
ligningssekretæren. Men med ulikt
anliggendet i de to bønnene. «For
småspurven gjaldt det å bli berga fra
katta og vinterkulda. Når det gjelder
den andre så var det om ikke Vår
Herre kunne hente en viss lignings-
sekretær noe før
tida».

En gang har jeg
hørt snorking midt
under en preken,
men ble beroliget
da jeg så at lyden
kom fra smågutten
på bestefarens
fang. Da var det annerledes med den
lille som hadde vridd seg gjennom
mye av gudstjenesten og blitt til-
snakket av foreldrene flere ganger. Da
prekenen var slutt, bøyde presten
hodet i bønn. Da var smårollingen
raskt frampå og visket til faren:
«Pappa, nå kan vi vel gå? Presten har
sovnet.»

Eldres dag ble markert på Åpent Hus
på Tranby. Gode ord og trivelige smil,
men jeg falt for dette fra en 95-åring i
Aftenposten. Politiet kom med blålys
og sirener, men 95-åringen ga full
gass. Til slutt måtte han jo stoppe.
Politimannen kom bort til vinduet og
ba om en forklaring. Jeg forklarte at
sist jeg ble stoppet av politiet, stakk
politimannen av med kona mi. Så nå
var jeg redd for at det var den samme
politimannen som ville levere henne
tilbake.

Rolf H. Sommerseth 

Neste nummer
Stoffrist: 28. oktober
I din postkasse: 10. november

!

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

BOKMARKED

2. Lier St. Georgs Gilde, “ gamle-
speiderne”, hadde sitt tradisjonelle
bokmarked  på Tranby menighetshus
i september. Masse flotte bøker ble
tilbudt for en billig penge, men det
var leiker, spill, barnebøker og maleri-
er/rammer som  lokket minst like
mye. Vaflene og kaffen smakte som
vanlig godt. En takk til alle som bidro
til at det kom 23 500 kroner i kassa. 

Gjertrud Aspelund

Auksjonen fortsetter

Litografiet som vi skrev om i forrige
menighetsblad, kan fortsatt bli ditt!
Bildet er innrammet og måler 75 x 32cm.

Minstepris er kr. 2.900. Du kan by fram
til mandag 3. november då. kl. 12.00, 
ved å ringe tlf. 48145417, til Berit Mørk.
Innteksten går til Misjonsalliansens
arbeid blant funksjonshemmede barn i
Kina.

KUNSTUTSTILLING
for

HOBBYKUNSTNERE

Sted:  Frogner menighetshus
Tid: Lørdag 18. oktober   

kl. 11.00 - 16.00
Søndag 19. oktober   

kl. 12.00 - 16.00

***SALGSUTSTILLING***
***KAFETERIA***

V E L K O M M E N !

Arr.: Frivillige medarbeidere,
«Husklubben» i Frogner

menighet, diakon 95729600

Konsert ”Ord og toner”                  
søndag, 26.oktober kl.19. på
Tranby menighetshus
Velkommen til en stemningsfull  kveld
med sang og pianomusikk.
Møyfrid Guttormsen (mezzo-
sopran/alt) akkompagnert av Harald
Eriksen (piano) vil presentere et spen-
nende utvalg av melodiøse sanger fra
forskjellige stilarter. Tilsvarende vari-
asjon kan vi forvente fra pianomusikk
som blir presentert av de musikalske
brødre fra Tranby: Sondre og Håvard
Ringsevjen. 

Velkommen til konsert ”Ord
og toner” - Søndag, 16.nov.
kl.19. i Tranby kirke
Sang ved: Trine Hartz og korene fra
Tranby menigheten
(Tweensing/Tralbagos og Kantoriet).
Instrumental musikk ved: Daniel
Deltchev (gitar, saksofon), Håvard
Henriksen (bass) Martin Mellem
(slagverk,vibrafon). Musikerne skal
også akkompagnere for sangerne
i et variert repertoar som appellerer
til hjertet hos de fleste, uansett alder.  


