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Søndag 09.11.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Nattverd. Dåp.
“Sprell levende” – egen samling for
barn. Enkel kirkekaffe.
Tranby Kirke kl. 11:00 Nattverd. Dåp.
Kirkeskyss: 98 40 81 67
Frogner menighetshus kl. 16:00
Utdeling av skattekiste for 2-åringer

Søndag 16.11.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Dåp. Frogner
minigospel deltar. Enkel kirkekaffe.
Tranby Kirke kl. 11:00 Dåp. Kirkeskyss:
98 40 81 67
Sylling Kirke kl. 11:00 Dåp. Lys Våken
Sjåstad Kirke kl. 18:00 Langbord i
midtgangen.

Søndag 23.11.2014
Gullaug kirke kl. 11:00 Nattverd. Dåp. 
Tranby Kirke kl. 11:00 Dåp. Kirkeskyss:
98 40 81 67

Søndag 30.11.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Nattverd. Dåp.
Lys Våken. Enkel kirkekaffe.
Sjåstad Kirke kl. 11:00 Dåp.
Tårnagenter.
Lierskogen kirke kl. 16:00 Tenning av
julegrana.
Tranby Kirke kl. 18:00 Lysmesse
m/speiderne.

Torsdag 04.12.2014
Frogner kirke kl. 19:00 Lysmesse.
Konfirmanter og Frogner Ten Sing
deltar.

Søndag 07.12.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Nattverd. Dåp.
“Sprell levende” – egen samling for
barn.
Lierskogen  kirke kl. 11:00 Nattverd.
Dåp. Kirkeskyss: 98 40 81 67
Øverskogen samfunnshus kl. 11:00 

Sylling Kirke kl. 18:00 Lysmesse. SjåTS
synger.

Søndag 14.12.2014
Gullaug kirke kl. 11:00 Nattverd. Dåp.
Lysgudstjeneste. Bofellesskap medvirk-
er. Kirkekaffe.
Frogner kirke P-plass kl. 16:00
Julevandring til Øvre Hval
Tranby Kirke kl. 18:00 Vi synger julen
inn.  Menighetens kor deltar.
Kirkeskyss: 98 40 81 67
Sylling Kirke kl. 18:00 Julemusikal med
profesjonelle og amatører.
AAS
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Lier Menighetsblad

Høsttanker

Har du sett deg rundt i det siste?
Hvis du har løftet øynene så har du
sikkert sett at alt ikke er like grønt
lenger. Nå er det farger så langt øyet
kan se, rødt, gult, oransje og grønt.
Jeg må innrømme at jeg er glad i
høsten. Den friske luften og fargene
ute liker jeg godt. I dag er det riktig-
nok en regntung dag, jeg må vel være
ærlig å si at jeg foretrekker solrike
dager altså.

Men selv om jeg er glad i høsten så
må jeg bare bekjenne at den også sig-
naliserer tiden for å gå i dvale. Jeg
har lært at dette er noe som dyr gjør,
og alle vet jo at bjørnen går i hi. Men
det som kanskje ikke er like godt
kjent er at mennesker også gjør det.
Hva tenker du sikkert nå? Min hver-

dag er akkurat som den pleier. Men for
mitt vedkommende må jeg si at det nok
er et snev av sannhet i det. På sommer-
en er ganske mye ute i hagen og har
stadig prosjekter på gang som gjør at
jeg ofte møter på naboene. Vi snakker
om det ene og det andre, og det er
hyggelig å slå av en prat. Men det er
sommeren. Med gradestokken kryp-
ende nedover så blir det mer målrett-
ede aktiviteter ute. Rask gange til bilen,
postkassen og butikken. Tempoet er
betydelig raskere, øynene mer fokusert
på målet og tanken på et deilig varmt
kjøkken. En god kopp kakao mens du
kryper sammen i stolen ved peisen…

Så når våren kommer kryper vi ut fra
vår dvale igjen. Sakte men sikkert
stopper vi opp for å ta en prat og opp-
datere oss om hva som har skjedd siden
sist. Og det er jo mange måneder siden

det da. Men trenger det å være sånn?

Jeg vil utfordre deg til å dele en kopp
kakao med en nabo på kjøkkenet. Du
trenger ikke å rydde hele huset slik at
det er som et interiørblad. En
kakaokopp med krem kan nytes
rundt kjøkkenbordet der vi holder
oss litt oppdatert på hvordan andre
også har det. På den måten blir høst-
en enda varmere. Vi blir rikere av å
dele, og du skal ikke se bort fra at
dette kanskje kan hjelpe et annet
menneske til å føle seg litt mindre
alene. Dvalen trenger ikke å gjøre oss
til eneboere om vi våger å dele litt av
vår tid ved kjøkken-
bordet.

Irene Wiik Halle

Lederartikkel
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Vi rakk mye i løpet av lørdag kveld
og søndag formiddag. Vi som var
der var tolv supre 10 åringer, to
dyktige ungdomsledere og tre

ansatte.  Foruten mye leking, ble det
blant annet tid til en flott prat om
mobbing som opptok mange.

Utgangspunktet for den gode samtal-
en var bibelfortellingen om den
barmhjertige samaritan. Fortellingen
var også utgangspunktet for skue-

spillet vi ser på
ett av bildene.
Selvfølgelig
hadde vi også en
egen sang vi
skulle øve inn. 

På kirkeovernatt-
ing hører det
også med god
mat. Pizza på en
lørdagskveld er
alltid suksess. Litt
seinere ble vi
også servert

ferske, deilige muffins fra en av
mammaene. Det var så god stemning
utover kvelden at vi hadde problemer

med å avslutte det
flotte samholdet
og den gode
stemningen. Men
etter en kvelds-
samling rundt
lysgloben fant vi
endelig roen i
soveposen. Å
sove i kirke-
rommet er jo eks-
tra spennende.
Tror likevel alle
sovnet raskt og
sov godt gjennom

natta. Søndag morgen spiste vi fro-
kost. Deretter øvde vi på skuespillet
og sangen, og på lesing av forbønner.

Dessuten var
det noen som
måtte forbe-
rede seg til
prekenen som
skulle holdes i
gudstjenesten.
Alle disse inn-
slagene ble til
en flott guds-
tjeneste for alle
som var til
stede. I tillegg
til 10 åringene
deltok
Tralbagos med
flotte sanger
og ett barn ble
båret til dåpen.
Og tror du
ikke det vank-
et deilige

kaker etter gudstjenesten også! Takk til dere
som hadde bakt og ordnet i stand! Den største
takken går likevel til dere tolv som ga oss ledere
en herlig opplevelse! Den lever vi lenge på!

EN FANTASTISK GJENG PÅ
OVERNATTING I LIER-
SKOGEN KIRKE 

Tårnagenter i Sjåstad

I år blir det tårnagenter helgen 29-30
november i Sjåstad kirke. Vi samler
alle i 3. og 4. trinn som ønsker å
være med å snuse litt rundt etter

spor.
Som
tårnag-
ent får
du flere
opp-
gaver
som
skal
løses.
Og en

tur opp i tårnet blir det nok også tid
til! Kanskje du finner ut noe om
kirken din som du ikke visste fra
før? Det blir også tid til å øve på et
dramastykke som vi vier frem på
søndagen. 

På søndagen er vi med på gudstjen-
esten og viser frem noe av det vi
gjorde på lørdagen sånn at de andre i
familien kan se at det å være tårnag-
ent er gøy.

Se etter invitasjon i posten! Du kan
uansett melde deg på ved å sende en
e-post til: irene.wiik.halle@lier.kom-
mune.no. Vi ses!

Lys Våken arrangeres i Frogner kirke
natt til første søndag i advent 29-30
november for alle som går i 6. klasse.
Vi skal leke, synge og ha mye moro,
ikke minst å overnatte i kirken. 

Ta kontakt med trosopplærer Anne-
Sofie Ramslie på
anne.sofie.ramslie@lier.kommune.no
ved spørsmål. 



Salmeboka – en kulturskatt

På årsfesten for
Tranby og
Lierskogen
menighet 23/10,
fikk de fremmøt-
te del i den kul-
turskatt som ny
salmebok er byg-
get på og har i
seg.

Vidar Kristensen,
prosjektleder for ny salmebok og for-
fatter av en rekke av salmer både i
boka og i tillegg til boka, er et unikum
med kunnskap og som formidler. Alle
menigheter burde ha besøk av han!

Boka har et godt og riktig utvalg fra
gammel salmebok, men preges først og
fremst av det nye, «alt til sin tid»! 

Boka har salmer fra alle norske språk -
bokmål, nynorsk, eldre språk, dialek-
ter, samisk og kven. 

I tillegg finner vi svensk, engelsk og en
rekke andre språk (17), herunder sal-
mer fra Afrika og Asia og ikke minst
som taizè, forbeholdt egne gudstjenes-
ter. 

Internasjonale temaer som overgrep,
mishandling, grådighet, barns opp-
vekst, terror, angst, krig m/ flere, dan-
ner grunnlag for mange av de nye
internasjonale salmene.

Barnesanger/salmer har fått større

plass, tematisk tilpasset.

De fleste melodier og tekster er av Per
Tveit og Vidar Kristensen, bestilt av
bispekollegiet, tuftet på de tre trosar-
tikler.

260 av bokas tekster er merket for fel-
leskirkelige salmeliste og åpner for
bruk på tvers av menighet- og kirke-
samfunn. En spennende og riktig
utvikling i folkekirkens lys. 

Boka har god merking med symboler,
disse gir brukerne rask og nyttig vei-
ledning i fht kirkeåret, høytider og
temaer. Boka har mange forslag til
liturgier og bønner, ulike registre, alt
til nytte for kirken og privat bruk.

Besøket i Tranby bidro til et godt «før-
steinntrykk» av en salmebok som alle-
rede er i bruk, men som inneholder
mer enn de fleste av oss har sett og
hørt. Informasjonen og «prøvesangen»
gir inspirasjon til økt oppslutning om
sang og musikk i våre menigheter,
ulike arrangementer i kirkens og
menighetens regi.

28/11 – 30/11 då. skal NRK arrangere
«Sakte TV» med gjennomsynging av
ny salmebok. 

Tranby lager eget arrangement på
menighets-huset. Programmet er fore-
løpig ikke klart, men det oppfordres til
at de øvrige menigheter i Lier også
benytter denne muligheten.

Øyvind Mørk
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Slekters
gang

Dåp

Frogner
Jonas Høgsaas, Mikael Garstad
Fjelltun, Emiil Gunnerud Nilsen,
Matti Tala-Kaiser (Hedalen stav-
kirke), Olivia Tvetmarken, Ella
Laxdal Prytz, Herman Stray
Myrvold, Rasmus Gil Huseby, Lina
Pernille Gil Huseby,

Tranby
William Emil Riddervold, Signe
Opsahl-Selanger, Vegard Østvik
Lilledrange

Sylling
Elisa Bergsland Moen, Mathea
Aasgaard, Iver Larssen Andersen

Vigsel

Tranby
Anette Fossnes og Snorre Ølberg

Gravferd

Frogner
Ørnulf Myrvoll, Erling Lorentz
Jensen, Bjørn Andreas Askerud,
Solveig Olava Sørum

Tranby
Øivind Knutsen, Astrid Tuftedal
Stabæk

Sjåstad
Dagfinn Olstad

Sylling
Helmine Petrine Arnestad, Eivind
Otto Aamodt Østbye

Trosopplæringsplanarbeid i
Sylling og Sjåstad 

I mange år har det vært flott arbeid for
barn og unge i begge menighetene. Det
er mange barn og ungdommer som er
innom våre kirker og kirkestuer hver
eneste uke. Så var vi så heldig at også vi
fikk trosopplæringsmidler. Det betyr at
vi kan få til flere ting som kan være et
tilbud til alle barna i våre menigheter.
Midlene blir fordelt etter antall barn pr
menighet og nå skal vi vel ikke skryte av
at vi er de største stedene. Men engasje-
mentet ligger ikke tilbake av den grunn.

I disse dager er det noen kloke hoder

som jobber med en trosopplæringsplan
for menighetene. Der skal det jobbes
med å gi et variert og godt tilbud til
barn frem til de er 18 år. Noen av tiltak-
ene kjenner dere sikkert allerede. Det er
babysang, 4 års bok, Tårnagenter, Lys
våken og konfirmanter.

Hvilke nye tiltak som settes i gang er
ikke bestemt enda. Det er mange forslag
som er fremme og som skal ses på.
Planen skal være klar til godkjenning i
oktober 2015 så de kloke hodene må
jobbe godt sammen. Målet er at det skal
være bra å være barn og ungdom hos
oss. At takhøyden skal være høy og
dørterskelen lav!
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Et lys i mørke!

Det er høst, og en stor del av døgnet
er mørkt. Vi ser stedig hvor viktig det
er med lys og refleks. Både for å se
og for å bli sett er lys viktig. Det å ha
lys og en lykt er viktig.

I Bibelen sammenlignes Guds ord
med lys og lykt. I salme 119, vers
105, står det:

Ditt ord er en lykt for min fot
og et lys for min sti.

Bibelen er oversatt til omtrent 2 000
språk, og er en av verdens mest leste
bøker. I flere tusen år har bibeltekst-
ene blitt lest, gitt håp og lært oss noe
om Gud.

Bibeltekstene skrevet i ulike sjangere,
av ulike forfattere og i ulike histor-
iske tider. Bibelen er skrevet av
mennesker, samtidig er det Guds ord
til oss.

Bibelen kan virke som en tung og
vanskelig bok. Det er de færreste av
oss som leser den fra perm til perm.
Det finnes forskjellig bibelleseplaner
som er en god hjelp til å lese i
Bibelen. Det å lese en bibelsk bok i

sammenheng
kan være fint.
Et godt sted å begynne kan være et
av evangeliene, som handler om Jesu
liv og virke.

De aller fleste har en bibel i bokhylla.
Men Bibelen finnes tilgjengelig på
flere plattformer. Hele bibelen kan
leses gratis på www.bibel.no. Det er
også mulig å laste ned Bibelen som
App til telefonen. På de digitale
utgavene er det også enkelt å søke,
dersom du lurer på hvor noe står.

Bibelen er et redskap vi har fått for å
bruke på vår vandring gjennom livet.
Akkurat som vi trenger lys for å
finne fram i mørket, trenger vi
Bibelen for å finne Gud.

Høsten er tid for å lese. Ta gjerne
fram Bibelen, sett av litt tid og bli
kjent med verdens viktigste bok!

Ole Johan
Stokstad

Andakt

Vi er blitt glade i prosjektoren
vår!

I forbindelse med innføring av ny
salmebok fikk vi i Sjåstad Kirke til-
bud om å prøve ut prosjektor i ste-
det for å kjøpe inn fullt sett av sal-
mebøker. Tusen takk til kirkesjefen
og fellesrådet for det forslaget!

Prosjektoren er plassert bak rekk-
verket på galleriet og viser bilder,
program og salmetekster der hvor
salmetavlen tidligere var plassert.

Dette fungerer kjempebra! Alle kan
se hva som skal skje og ikke minst
synge av full hals med blikket hevet. 

Takket være Ole Johan som til hver
gudstjeneste lager presentasjonen og
sørger for at klokkeren har en pc å
styre fungerer dette utmerket.

Prosjektoren kan brukes av alle som

benytter kirkerommet, til bilder, film
eller tekster. Det er kun en liten pro-
gramsnutt som skal til på pc’n eller
telefonen så kan man trådløst koble
seg til. 

Men vi gir oss ikke der – neste ønske
må være en prosjektor på høyre side
slik at alle får samme gode opplevelse
uansett plassering i kirkebenkene.

Takk og hilsen fra Sjåstad
Menighetsråd 

Mange søkere til sokne-
prest i Frogner. 
Soknepreststillingen i Frogner sogn
er ledig fra 1. mars 2015 når sokne-
prest Solveig Aass Kristiansen går av
med alderspensjon. Stillingen er lyst
ut, og tre kvinner og 7 menn har søkt
på den ledige stillingen, noen kjente
og noen ukjente for Menighetsbladets
skribent. 

Et utvalg har gått igjennom søkerlisten
og intervjuet aktuelle kandidater første
uke i november. Når menighetsbladet
når ut til leserne er menighetsrådets
uttalelse alt gått tjenestevei til Tunsberg
bispedømmeråd. Rådet tar sikte på at
tilsetting kan skje i novembermøte
17.11.14 eller senest i desembermøte
16.12.14.  Siden tilsetting er så nært
forestående velger vi å vente med utlys-
ningslisten og heller forhåpentligvis å
komme tilbake med fyldig presentasjon
av den nye soknepresten i vårt jule-
nummer. 

Vikar for soknepresten i
Frogner
En ny sokneprest kan ikke forventes å
begynne før tidligst ved påsketider. I
mellomtiden er fungerende sokneprest
i Røyken og tidligere prost i Solør,
Ragnar Ringen Petersson (58), bedt om
å vikariere i Frogner fra januar og til ny
sokneprest kan tiltre. 

Petersson har allsidig prestetjeneste fra
Oslo, Finnmark og Akershus før han
ble prost i Solør. Han er gift med Ingrid
Vad Nielsen, ekspedisjonssjef i kirkeav-
delingen i Kulturdepartementet. De
siste årene har han hatt to lange vikari-
ater i vårt prosti og kjenner vår kom-
mune godt, så vi er glade for at han vil
vikariere her hos oss.  

FELLESSKAPSKVELD, FROGNER
MENIGHETSHUS  25. NOVEMB-
ER.

Taler denne kvelden er
Svein Granerud. Han
er leder for Normisjon,
Norge og er tidligere
bibelskolerektor og
menighetsprest.
Han taler over emnet:
«Hvorfor Kristus?»
Møtet begynner kl. 19.30 og det er
kaffe og litt å bite i fra kl. 19.00. 
Velkommen!
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Stor bredde på
”Stille time” i
Frogner i høst.

Kantor Per Egil
Hovland  er nå halvveis
i sin rikholdig gjestelis-
te for høstens ”Stille
time” i Frogner kirke.
”Stille time” går inn i sitt 21 år og er
blitt en institusjon i Lierbygdas musi-
kalske tilbud. Hver mandag fra okto-
ber og ut april, har Hovland invitert til
en times musikalsk ettertanke fra
klokken 20 til 21. Strukturen er fast og
gjenkjennelig, men med nye musikals-
ke gjester hver gang, er musikken og
musikerne aldri de samme. 
Når menighetsbladet kommer i post-
kassen har mange alt gjestet oss med
sin musikalske bidrag, Jan Bertelsen på
obo og Cecilie Rønning har gledet for-
samlingen med sin sopranstemme. I
alt er det 13 konserter før nyttår når
Jan Kristian Hverven setter punktum
den 29.12 med sin baryton. Han har
etter hvert opparbeidet seg en solid til-
hørerskare. Uken før, bitte lille julaften
22.12, er det nok et høydepunkt.  Da

skal baryton Sverre Moe ta oss
med inn i julen. Mange gleder seg
alt til det. 
I oktober varTrond Davidsen fra
Drammen der med gitar og
Jorunn Hermansen med sin sop-
ran. November måned har et
instrumentalt preg som startet
med Ingrid Holmen, Lier på fløy-
te og Birgitte Sternes, fiolin. Så
følger Odd Nilsen opp den 17.11

på trompet og Ingvild Hafskjold den
24.11 på klarinett. 
Desember måned er alt nevnt, men
første konsert i advent åpnes med
Charlotte Tingelstad, mezzosopran og
følges opp uken etter den 8.12 med
Ingeborg Soot, mezzosopran, som er
tilbake fra København.  Begge konser-
tene bør ha stor interesse for alle med
øre for gode stemmer. 
Midt i desember, mandag 15.12 kom-
mer kammerkoret Apollon.  Det ble
startet i 1984 og kan se tilbake på 30 år
med sang og underholdning. Koret er
kjent for å holde et høyt musikalsk
nivå, og sin musikalske bredde. Nå har
Per Egil Hovland fått dem til Frogner i
adventstiden.

Asle Kristiansen

AKTIVITETER I 
MENIGHETENE

FROGNER

Stille Time
Mandag 10. november kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest: Birgitte
Stærnes (fiolin)

Formiddagstreff
Torsdag 13. november kl. 11.00 – kl.
13.00 i Frogner menighetshus. 
Bruktbutikkeier Reidun Søbstad:
“Snurrepipperier som gleder”. Marit Rype
leser dikt og forteller om Dagny Tande
Lid’s liv. Servering av kaffe og vafler.

Stille Time
Mandag 17. november kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest: Odd
Nilsen (trompet).

Stille Time
Mandag 24. november kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest: Ingvild
Hafskjold (klarinett).

Fellesskapskveld
Tirsdag 25. november kl. 19.30 på
Frogner menighetshus ved Svein
Granerud: «Hvorfor Kristus?»

Stille Time
Mandag 1. desember kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest:
Charlotte Thingelstad (messo-sopran).

Bibelgruppe
Tirsdag 2. desember kl. 12.00 i Frogner
menighetshus ved Audun Tveide

Tekstmeditasjon i Gullaug kirke
Onsdag 3. desember kl. 19.00. Tanken
med tekstmeditasjon er at Gud kan og vil
møte oss der vi er. Tekstinnlevelse passer
for alle og det er ikke behov for forkunn-
skaper.

Frogner minigospel
Hver mandag kl.18.00 fra 25.08 unntatt i
skolens ferier

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

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

TRANBY

Søndagsskole
Søndag 9. nov. kl. 11.00 på Tranby men-
ighetshus.

Kulturkveld
9. november kl. 19.00 i Lierskogen kirke.
«Men graset er grønt for æille». Hilde
Hummelvoll leser Prøysen-stubber.
Pianist James Dickenson spiller jazz-pot-
pouri over Prøysen-melodier. Lokale
sangere og musikere framfører tekster av
Prøysen og leder allsang. Gratis inngang.

Ord og toner
Konsert i Tranby kirke kl. 19.00
Sang: Trine Hartz og korene fra Tranby
menighet (TweenSing, Tralbagos og
Kantoriet)
Akkompagnement og instrumental mus-

ikk: Daniel Deltchev (gitar, saksofon)
Håvard Henriksen (bass), Martin Mellem
(slagverk, vibrafon)

Loppemarked og julemesse
Tranby menighetshus onsdag 19.
november og torsdag 20. november.

Åpent Hus
Onsdag 3. des. kl. 11.00 på Tranby men-
ighetshus. Grøtfest.
Gjest: Jahn Otto Johansen. 

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

Babysang
Fredager kl. 10.30 på Tranby menighets-
hus.
Påmelding: helge.rotevatn@lier.kom-
mune.no

Småbarnssang
Annenhver onsdag kl. 17.30 på Tranby
menighetshus 

Minitrall
Annenhver onsdag kl. 17.30 på Tranby

menighetshus 

Tralbagos/Tweensing
Hver onsdag kl. 17.30 på Tranby menig-
hetshus

TenSing
Hver fredag kl. 18.00-21.00 på Tranby
menighetshus

Kantoriet
Hver onsdag kl. 19.30 – 22.00 på Tranby
menighetshus

SJÅSTAD OG SYLLING
Gylden time
9. november kl. 19.00 i Sjåstad kirke
Kirkekonsert:Tetris (saksofonkvartett),
Nedezkha Sivertsen (cello) og Eli Nesse
(orgel).

Mandag 1. desember kl 18:00 Synger og
spiller jula inn i Sjåstad kirke.  Sjåbagos,
Sjåbagos Tweens, SjåTS, SjåKK m.fl.

Fredag 5. desember kl 21:30. Sjåstad kirke

“Julenatt” Konsert med Cecilia
Vennersten, Gaute Ormåsen, Christian
Ingebrigtsen, Frøydis Grorud og Trond
Lien. Billetter på Billettservice.no 

Sjåbagos
Barnegospel 1.-7. klasse
Hver mandag kl. 18-19.15 i Sjåstad kirke
(unntatt i skolens ferier).

SjåTS
Ten-sing, 7.klasse og ut videregående.
Tirsdager i oddetallsuker  kl. 18-20.30 i
Sjåstad kirke (unntatt i skolens ferier).

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

Babysangkurs
Onsdager kl. 11.00 i Sylling kirkestue.
Kurset går over 8 onsdager. Påmelding til
irene.wiik.halle@lier.kommune.no

Supersprell/Supersangtorsdag +
Knøttesang
Hver torsdag kl. 17.00 – kl. 18.30 i Sylling
kirkestue. Tilrettelagt for barn i alders-
gruppen 4 – 8 år.

BARNEFESTIVALEN ER GØY! 
Helgen 17.-19.oktober var 45 barn og 15 ledere
på Barnefestivalen «BLI MED», i Vestfossen.
Flott arrangert av Buskerud KFUK-KFUM, og
vertskap Hokksund Mikro & Mini Sing.  Vi
møttes fredag, på Vestfossen skole. Innlosjerte
oss på 3 klasserom, med soveposer, liggeunder-
lag og bagasje. Det er en spesiell opplevelse å
sove sammen ca. 20 stk., store og små, innimel-
lom klasserommets stoler og
pulter. Vi er så heldige i
Sjåbagos å ha mange gode
ledere, som er med på å gi
barna trygghet slik at de får en
god opplevelse, både gjennom
program som skjer på festi-
valen, og også mestring i å
være borte hjemmefra, for
mange for aller første gang! 

På Barnefestivalen
møtte vi mange andre barn fra
Asker&Bærum -,
Oslo&Akershus -, Østfold- og
Vestfold&Telemark krets av KFUK-KFUM.
Spennende og gøy å få nye venner, og møte igjen
venner fra tidligere Barnefestivaler og leirer! 

Gjennom helgen skjedde det mye; Vi
sang, lekte, danset og hørte om Jesus på fel-
lessamlinger i Vestfossen kirke, hadde kanon-
ballturnering, hadde Globalløp og samlet inn

penger til barn i Bangladesh så de kan gå på
friskole, var på forskjellige aktiviteter(eks.
Sporty, Musikkvideo, Bakegruppe, Forming,
Drama, Dans, Zumba, Bruskasseklatring,
Minikor /direksjon/solist, Foto-gruppe) -her
hadde barna valgt gruppe på forhånd, vi hadde
fritid til å leke og skravle på klasserommene,
leke gjemsel i gangene, og ligge i soveposen og
spise godteri (veldig populært). Lørdag formid-

dag var vi så heldige å
få besøk av Biskop Per
Arne Dahl, og han
hadde en flott samling
hvor han bl.a. fortalte
barna om hva som nå
er hans jobb som
Biskop, og at han
ønsker å reise rundt
og fortelle mennesker
om Jesus, og at Jesus
vil vi skal BLI MED på
å fortelle om Ham!

Biskop Per Arne hadde også en inspirerende god
andakt for oss på ledersamling! Sjåbagos og
Sjåbagos Tweens fikk også opptre, og de sang så
taket løftet seg. Søndag avsluttet vi hele
Barnefestivalen med Barnefestivalgudstjene med
stor deltagelse av festivalbarna, og det var veldig
koselig at så mange av Sjåbagosforeldrene kom
og var med oss på Gudstjenesten!
Anne Cathrine Hegge Larssen
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Kirkesjefen informerer
Dette året har kirkesjefen arbeidet
med følgende saker når det gjelder
kirker og kirkegårder:

1.      Vi har begynt arbeidet med en
årlig vedlikeholdsplan for våre kirker
og kapeller

2.      Sjåstad kapell (Bilde over) ble
ferdig utvendig i fjor. I år fortsetter
vi med inngangspartiet og
rullestolinngangen
3.      Sylling kirkegård har
blitt utvidet mot nord (Bilde
t.h.)
4.      I samarbeid med Lier
kommune er det lagt fram
til offentlig ettersyn utvid-
else av Frogner kirkegård.
«Navnet minnelund» på

Sylling kirkegård har vi

planer om å få på plass før vinteren.
Når det gjelder selve kirkegården, er
den nå ferdig utvidet. Det som gjen-
står er å sette opp gjerdet. Dette
arbeidet blir endelig ferdig neste år.
Arbeidet med utvidelsen av Frogner
kirkegård (gravplass som nå er det
offisielle navnet på kirkegårder gen-
erelt) vil sannsynligvis ikke starte før
i 2016.
Når det gjelder kirkebyggene har vi
planer om å restaurere Sjåstad kirke
utvendig. Dette arbeidet vurderer vi
å starte neste år.

Tekst/foto: Alf Kristian Hol

AKTIVITETER I 
MENIGHETENE

FROGNER

Stille Time
Mandag 10. november kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest: Birgitte
Stærnes (fiolin)

Formiddagstreff
Torsdag 13. november kl. 11.00 – kl.
13.00 i Frogner menighetshus. 
Bruktbutikkeier Reidun Søbstad:
“Snurrepipperier som gleder”. Marit Rype
leser dikt og forteller om Dagny Tande
Lid’s liv. Servering av kaffe og vafler.

Stille Time
Mandag 17. november kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest: Odd
Nilsen (trompet).

Stille Time
Mandag 24. november kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest: Ingvild
Hafskjold (klarinett).

Fellesskapskveld
Tirsdag 25. november kl. 19.30 på
Frogner menighetshus ved Svein
Granerud: «Hvorfor Kristus?»

Stille Time
Mandag 1. desember kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest:
Charlotte Thingelstad (messo-sopran).

Bibelgruppe
Tirsdag 2. desember kl. 12.00 i Frogner
menighetshus ved Audun Tveide

Tekstmeditasjon i Gullaug kirke
Onsdag 3. desember kl. 19.00. Tanken
med tekstmeditasjon er at Gud kan og vil
møte oss der vi er. Tekstinnlevelse passer
for alle og det er ikke behov for forkunn-
skaper.

Frogner minigospel
Hver mandag kl.18.00 fra 25.08 unntatt i
skolens ferier

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

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

TRANBY

Søndagsskole
Søndag 9. nov. kl. 11.00 på Tranby men-
ighetshus.

Kulturkveld
9. november kl. 19.00 i Lierskogen kirke.
«Men graset er grønt for æille». Hilde
Hummelvoll leser Prøysen-stubber.
Pianist James Dickenson spiller jazz-pot-
pouri over Prøysen-melodier. Lokale
sangere og musikere framfører tekster av
Prøysen og leder allsang. Gratis inngang.

Ord og toner
Konsert i Tranby kirke kl. 19.00
Sang: Trine Hartz og korene fra Tranby
menighet (TweenSing, Tralbagos og
Kantoriet)
Akkompagnement og instrumental mus-

ikk: Daniel Deltchev (gitar, saksofon)
Håvard Henriksen (bass), Martin Mellem
(slagverk, vibrafon)

Loppemarked og julemesse
Tranby menighetshus onsdag 19.
november og torsdag 20. november.

Åpent Hus
Onsdag 3. des. kl. 11.00 på Tranby men-
ighetshus. Grøtfest.
Gjest: Jahn Otto Johansen. 

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

Babysang
Fredager kl. 10.30 på Tranby menighets-
hus.
Påmelding: helge.rotevatn@lier.kom-
mune.no

Småbarnssang
Annenhver onsdag kl. 17.30 på Tranby
menighetshus 

Minitrall
Annenhver onsdag kl. 17.30 på Tranby

menighetshus 

Tralbagos/Tweensing
Hver onsdag kl. 17.30 på Tranby menig-
hetshus

TenSing
Hver fredag kl. 18.00-21.00 på Tranby
menighetshus

Kantoriet
Hver onsdag kl. 19.30 – 22.00 på Tranby
menighetshus

SJÅSTAD OG SYLLING
Gylden time
9. november kl. 19.00 i Sjåstad kirke
Kirkekonsert:Tetris (saksofonkvartett),
Nedezkha Sivertsen (cello) og Eli Nesse
(orgel).

Mandag 1. desember kl 18:00 Synger og
spiller jula inn i Sjåstad kirke.  Sjåbagos,
Sjåbagos Tweens, SjåTS, SjåKK m.fl.

Fredag 5. desember kl 21:30. Sjåstad kirke

“Julenatt” Konsert med Cecilia
Vennersten, Gaute Ormåsen, Christian
Ingebrigtsen, Frøydis Grorud og Trond
Lien. Billetter på Billettservice.no 

Sjåbagos
Barnegospel 1.-7. klasse
Hver mandag kl. 18-19.15 i Sjåstad kirke
(unntatt i skolens ferier).

SjåTS
Ten-sing, 7.klasse og ut videregående.
Tirsdager i oddetallsuker  kl. 18-20.30 i
Sjåstad kirke (unntatt i skolens ferier).

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

Babysangkurs
Onsdager kl. 11.00 i Sylling kirkestue.
Kurset går over 8 onsdager. Påmelding til
irene.wiik.halle@lier.kommune.no

Supersprell/Supersangtorsdag +
Knøttesang
Hver torsdag kl. 17.00 – kl. 18.30 i Sylling
kirkestue. Tilrettelagt for barn i alders-
gruppen 4 – 8 år.

BARNEFESTIVALEN ER GØY! 
Helgen 17.-19.oktober var 45 barn og 15 ledere
på Barnefestivalen «BLI MED», i Vestfossen.
Flott arrangert av Buskerud KFUK-KFUM, og
vertskap Hokksund Mikro & Mini Sing.  Vi
møttes fredag, på Vestfossen skole. Innlosjerte
oss på 3 klasserom, med soveposer, liggeunder-
lag og bagasje. Det er en spesiell opplevelse å
sove sammen ca. 20 stk., store og små, innimel-
lom klasserommets stoler og
pulter. Vi er så heldige i
Sjåbagos å ha mange gode
ledere, som er med på å gi
barna trygghet slik at de får en
god opplevelse, både gjennom
program som skjer på festi-
valen, og også mestring i å
være borte hjemmefra, for
mange for aller første gang! 

På Barnefestivalen
møtte vi mange andre barn fra
Asker&Bærum -,
Oslo&Akershus -, Østfold- og
Vestfold&Telemark krets av KFUK-KFUM.
Spennende og gøy å få nye venner, og møte igjen
venner fra tidligere Barnefestivaler og leirer! 

Gjennom helgen skjedde det mye; Vi
sang, lekte, danset og hørte om Jesus på fel-
lessamlinger i Vestfossen kirke, hadde kanon-
ballturnering, hadde Globalløp og samlet inn

penger til barn i Bangladesh så de kan gå på
friskole, var på forskjellige aktiviteter(eks.
Sporty, Musikkvideo, Bakegruppe, Forming,
Drama, Dans, Zumba, Bruskasseklatring,
Minikor /direksjon/solist, Foto-gruppe) -her
hadde barna valgt gruppe på forhånd, vi hadde
fritid til å leke og skravle på klasserommene,
leke gjemsel i gangene, og ligge i soveposen og
spise godteri (veldig populært). Lørdag formid-

dag var vi så heldige å
få besøk av Biskop Per
Arne Dahl, og han
hadde en flott samling
hvor han bl.a. fortalte
barna om hva som nå
er hans jobb som
Biskop, og at han
ønsker å reise rundt
og fortelle mennesker
om Jesus, og at Jesus
vil vi skal BLI MED på
å fortelle om Ham!

Biskop Per Arne hadde også en inspirerende god
andakt for oss på ledersamling! Sjåbagos og
Sjåbagos Tweens fikk også opptre, og de sang så
taket løftet seg. Søndag avsluttet vi hele
Barnefestivalen med Barnefestivalgudstjene med
stor deltagelse av festivalbarna, og det var veldig
koselig at så mange av Sjåbagosforeldrene kom
og var med oss på Gudstjenesten!
Anne Cathrine Hegge Larssen



MUSIKK-
GLEDE!

ODEON JAZZ
QUINTET. De pro-
fesjonelle musikerne
lot oss svinge med i
vakre toner, tango
fra Rio de Janeiro,
svingende jazz og
ragtime fra Karibien og Brasil. Odeon
består av fem dyktige musikere: Morten
Gunnar  Larsen, piano. Børre
Frydenlund, mandola, banjo, gitar og
sang.  Birger Mistereggen, trommer.
Gunnar Gotaas, trombone  samt
orkesterleder og klarinettist  Øistein
Isachsen. Hver av dem eminente på sitt
instrument. Vi fikk glede oss over feng-
ende rytmer og stillferdige, rolige toner. 

Ca åtti personer gav stående applaus da
en brasiliansk gjest kom på podiet med
en feiende trommeoppvisning. Med
Liereple ble “ gutta” takket for flott

musikk. Denne jazzkvelden      14.
oktober var i Lierskogen kulturkirke.                                                                                           

De som fant veien til Tranby menig-
hetshus den 26.oktober fikk også en
god  musikalsk opplevelse. Sang av
Møyfrid Guttormsen akkompagnert av
Harald Eriksen og pianospill av brødr-
ene Sondre og Håvard Ringsevjen.

Gleder du deg over en flott musikkopp-
levelse, så følg med når det er ORD OG
TONER på Tranby eller det som skjer i
LIERSKOGEN KULTURKIRKE.

Gjertrud Aspelund
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Haugekunst i kirkestuen
(tekst Elisabeth T Edvardsen/foto
Svein I Edvardsen)

Sylling kirkestue har gjennomgått en
formidabel forvandling de senere
årene. Oppgraderingene har stått i

ivrig
dugnadskø
og velvilje
fra
Fellesrådet.
Prikken over
i’en er nå
installert.
Kunst på
plexiglass –
magisk skapt
av Ragnar O
Hauge.

Gave fra
jazzkomiteen
Jazzkomiteen

har vært sjenerøs mot Sylling menig-
hetsråd i mange år. Gavene har florert.
Ingen av dem hadde vært oppnåelige
fra egen konto. Årets overdådige pre-
sang handler om kunst. 
Etter at kirkestuen har gjennomgått
store oppgraderinger og nå opptrer
som et vakkert og funksjonelt rom til
mange anledninger, fikk Jakob Gjevre,
leder i Sylling menighetsråd, ideen om

å smykke rommet med kunst. To nisj-
er oppunder taket så litt malplassert ut
og Jakob fikk med seg både menig-
hetsråd og jazzkomité på tanken om å
utnytte disse til en kunstform. Og
kunstneren var ikke langt unna.
Sylling er selvforsynt med det meste –
bær – grønn-
saker -
dugnad -
båtforening –
og selvsagt
en ordentlig
kunstner.
Jazzkomiteen
med sitt
overdådige
hjertelag for
kirken i
Sylling har i
sin helhet
betalt for det
vakre kunst-
verket som
nå er montert – og Sylling menighet
eier en kirkestue, ikke bare oppgradert
– men også vakkert og magisk
besmykket. 

Menighetsrådet takker jazzkomiteen
for gaven og kunstneren Ragnar O
Hauge for et oppløftende, gledelig og
praktfullt resultat.

Frogner Ten Sing

Er du mellom 13 og 19 år og ønsker å
være med i Ten Sing? Frogner Ten
Sing øver annenhver tirsdag i ulike
uker (oddetall) fra 18:00-19:30. Vi
har vært så heldige å få hjelp av
2.klasse fra musikklinja ved St.
Halvard videregående skole til å være
med å synge, spille og dirigere.  Vi
håper å se deg der.

For mer informasjon kontakt:
Trosopplærer Anne-Sofie Ramslie på
anne.sofie.ramslie@lier.kommune.no
eller Kateket Helge Rotevatn på.
helge.rotevatn@lier.kommune.no

«Julenatt» i Sjåstad kirke

Fredag 5. desember kl. 21:30 byr
Cecilia Vennersten, Gaute Ormåsen og
Christian Ingebrigtsen på stemningsfull
julemusikk når de besøker Sjåstad kirke
med julekonserten «Julenatt». -Etter
den varme mottakelsen fra presse og
publikum i fjor, gleder vi oss veldig til å
legge ut på ny julekonsertturné, sier
Gaute Ormåsen.

Det er tre rutinerte og samkjørte artis-
ter som sammen med pianist Trond
Lien og saksofonist Frøydis Grorud
(Begge kjent fra NRK-programmet
Beat for beat)  som legger ut på
julekonsertturné. 

Billetter til konserten kjøpes på bil-
lettservice.no eller på telefon 815 33
133.
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Min beste
kirkeopplev-
else

Peterskirken i
Roma er rammen
rundt Lise Grans
beste kirkeopplev-
else - ever! 

- Det er verken over-
dådige utsmykkinger eller storslagne,
visuelle inntrykk som sitter igjen fra
katolikkenes viktigste helligdom, for-
teller Lise. 
Hun smiler over minner fra en jentetur
tilbake i 1999. På vandring i Roma ble
selvsagt Peterskirken inkludert som et
must! Vel inne i praktbygget florerte
adjektivene. Det pompøse ble bejublet,
dekor i edle metaller bivånet av sukk
og henført lykke. Beundrende inntok
jentegjengen tiltrekkende observasjon-

er. – Men jeg gikk der
og tenkte på at jeg
egentlig var ganske
negativ til denne res-
sursbruken jeg da,
reflekterer Lise. – Vi
befant oss i en histor-
isk by, fortsetter hun,
og akkurat denne
dagen var jeg faktisk
mett av inntrykk.

- Men noe dukket
opp i øregangene. Lise skrur tiden til-
bake. Hun maler et bilde av en kirke
med mange småkirker inni. Hun pass-
erte flere av dem på vei etter lyden som
pirret hørselen. – Tiden sto plutselig
stille, smiler Lise litt høytidelig. Nesten
fremme ved vellyden, forsto hun at det
var et guttekor som lokket. Spredt
rundt på noen få stoler satt mennesker
og lyttet. Bare tente lys – og et
hvitkledd kor med stemmer som fløyel

og silke. – Jeg tenkte - fred – opphøyd-
het – høytidelighet mellom all gåse-
huden, mimrer hun. – Det var en så
stor kontrast til all pomp og prakt – og
jeg ble totalt fanget av denne klang-
messige opplevelsen, sier hun som har
undervist i fagdidaktikk ved Barratt
Due musikkinstitutt i mange år.

- De andre lurte nok på hvor det ble av
meg, og jeg aner ikke hvor lenge seg
ble sittende å lytte til dette guttekoret,
men det var en sjelsettende opplevelse
jeg aldri kommer til å glemme, inn-
rømmer Lise.

Musikk berører uten tvil. Lises opplev-
else sitter igjen etter over 15 år. I Lier
er vi velsignet med mange kor og
andre musikkuttrykk i kirkene våre –
men kanskje har vi godt av «look to
Roma.»

Tekst/Foto: Elisabeth Edvardsen

Tidenes største TV-aksjon,
over 240 millioner kroner
samlet inn totalt

I Lier kom det inn kr 850.000. Det er

34 kr pr innbygger som vil gi sikker

vannforsyning til over en million

mennesker. 

Tusen takk!

- Jeg vil takke hver og en som har
mobilisert for Kirkens Nødhjelp i for-
kant av, og under, innsamlingsdagen,
sier generalsekretær Anne-Marie
Helland, som er vokst opp i Lier 

Vann forandrer alt.
Et fantastisk frivilligapparat og menig-
heter landet rundt, greide å mobilisere
rekordmange bøssebærere til årets TV-
aksjon i oktober. Resultatet ble over
240 millioner kroner innsamlet til
Kirkens Nødhjelps vannprosjekter. 

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie
Helland. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens
Nødhjelp

Overveldende – og ny rekord for TV-
aksjonen!
- Jeg vil takke hver og en som har
mobilisert for Kirkens Nødhjelp i for-
kant av, og under, innsamlingsdagen.
Dere har vært med å gjøre det mulig
for oss å sikre over én million menn-
esker tilgang til rent vann, sier en takk-
nemlig generalsekretær Anne-Marie
Helland.

Gi trygghet til jul

I den millionen som gjennom TV-
aksjonen vil få tilgang til rent vann vil
det være mange gravide og fødende
kvinner. Som heretter kan vaske sine
nyfødte små i rent vann. Eller gi barna
sine vann å drikke uten at de risikerer
livet. 
Årets juleaksjon handler om å gi trygg-
het til jul. Vi gleder oss til sammen
med dere å sette fokus på barn som
fødes på flukt og kvinner som gjennom
det å bære fram et barn til denne verd-
en risikerer livet. 
Årets juleoffer går til det ordinære dia-
konale arbeidet Kirkens Nødhjelp
utfører på vegne av norske menigheter
over hele verden. Et viktig arbeid som
ikke får midler gjennom TV-aksjonen.
Eksempler er arbeidet med grunnlegg-
ende helsetjenester for å sikre god
mødre- og spebarnshelse, kampen mot
kjønnsbasert vold mot kvinner, lokalt
freds- og forsoningsarbeid og tilpas-
ning til et endret klima for fattige og
sårbare bønder.

“Vi synger og spiller julen
inn”i Sjåstad kirke
Mandag 1.desember kl.18.00
Julekonsert med Sjåbagos, Sjåbagos
Tweens, SjåTS, SjåKK m.fl.
kollekt ved utgangen, gløgg og pep-
perkaker

Rettelse, Feil dato i forrige menighetsblad: 
VINTERFEST (MEDARBEIDERFEST) I FROGNER.
Frogner menighetsråd har tradisjon for å invitere flest mulig til en takke – og
inspirasjonskveld i november med god servering og program. Denne gangen er
festen utsatt til søndag 15.februar 2015. Da blir det vinterfest…Sett gjerne av
dagen allerede nå.
Hilsen Frogner menighetsråd.
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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:

13. november
27. november

ADVENT 2014: «To fluer i én smekk»

Du GIR meg penger ved å kjøpe bøker/hefter
Du GIR disse kanskje som julegaver?
Jeg GIR hele inntekten til flyktninger fra
Syria og Irak

Lørdag 29.11 fra 10 – 15 
hos «To Søstre» i Lierbyen

KJERNEHUSET 
v/Berit Dahl Soltvedt
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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



Jeg skriver mens vi går mot Alle
Helgens dag og våger meg derfor på
ett par smil rundt begravelsen. En
prest fikk fram oldebarna da den 92-
årige oldemoren skulle begraves.
Han fikk skikkelig kontakt med dem
og de sang bl. a sangen «På Golgata
sto det et kors». Etterpå hørte man
fra en av de små: «Jeg gleder meg til
neste begravelse».

En lærer hadde også lykkes i å for-
telle noe av bibelhistoria. For den
lille eleven sa: «Å,
jeg gleder meg til
himmelen». Men
så kom det
betenkt: «men jeg
har sånn høyde-
skrekk».

Og så var det de
to som fikk slik
god kontakt at de lovet å gå i hver-
andres begravelse.

En svigermorvits i denne gata: Om
mannen som fikk vite at han hadde
seks måneder igjen å leve. Han
bestemte seg for å flytte inn hos sin
svigermor. For sammen med henne
føltes seks måneder som en evighet.

Og når vi er i gang: «Jeg har ikke
snakket med min svigermor på to år.
Jeg ville ikke avbryte henne».

Adam og Eva var de lykkeligste
menneskene på jorda, fordi ingen av
dem hadde svigermødre.

Bak enhver suksessrik mann står det
en trofast hustru – og en overasket
svigermor.
PS: Hadde min svigermor levd, ville
hun ha ledd av den siste.

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 25. november
I din postkasse: 8. desember

!

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 

Givertjenesten til
nytt orgel i Sylling:    
1503.20.17360

Kirke- og kulturkveld med vår

nye biskop Per Arne Dahl

Slemmestad kirke tirsdag 18.

november kl. 19.00

Eplesaft fra Lier serveres på kirketorget før pro-

grammet starter

Foredrag ved biskopen

Tema: SAMMEN ER VI BEST!

Medvirkende:

Stian Tveit med band og lokale krefter

Velkommen

Arr.: Tunsberg bispedømme og Lier, Røyken og

Hurum prosti                                                   

ÅPENT HUS onsdag
3.desember kl.11.00
på Tranby menighetshus.
Gjest er tidligere NRK-journalist
Jahn Otto Johansen
som vil kåsere over temaet «Mitt liv
som journalist».
Som vanlig på desemberutgaven av
Åpent Hus 
serveres det grøt og bløtkake.
Loddsalg.

«JULEKURV 2014»
Tre første søndager i advent vil det
stå julekurv i Frogner kirke - samt på
menighetshusene, Frogner og
Tranby.
Gavene vil bli delt ut til noen i Lier
kommune som ikke har det så godt.
Hilsen Diakoniutvalgene i Frogner
og Tranby menigheter.

Prøysenkveld i Sjåstad kirke
16/11 kl 18:00.
Frøydis Granlien og Torgeir Hanssen –
kjent fra «Prøysen på Fossesholm» -
kommer og synger kjente og ukjente
prøysenviser.
Gratis inngang.

Salmer for full musikk –
advent og jul.
Astrid Holm, sang
Drammen brannvesen musikkorps
Kantor Anne Ma Flaten, orgel
Frogner menighet ønsker søndag 30
november kl.18.00 velkommen til å
synge inn advent 2014.
Vi slår nye slag for vår røde salmebok
som denne søndagen feirer 1 års fød-
selsdag. 
Advent- og julesanger står på menyen.
Salmeboken har kommet mye fint og
gjenkjennelig. Her spilles og synges
det for full hals. Soloinnslag, veks-
elsang, korpset spiller alene og til all-
sanger. Dirigent Bjørnar Pedersen
styrer taktstokken for korps og pub-
likum. Gratis inn og kollekt ut. 
Mvh kantor Konsert med Liunggjengen 

Frogner kirke søndag 23.november.
To band og mange solister kommer. 
Velkommen til å høre ungdommer
med spilleglede.


