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Lørdag 09.05.2015
Tranby kirke kl. 11:00 Konfirmasjon.
Tranby kirke kl. 13:00 Konfirmasjon.

Søndag 10.05.2015
Frogner kirke kl. 11:00 Konfrimasjon.
Lierskogen kirke kl. 11:00
Konfirmasjon.
Sjåstad kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 13:00 Konfirmasjon 
Lierskogen kirke kl. 13:00
Konfirmasjon.

Torsdag 14.05.2015 (Kr.himmelfarts-
dag)
Øverskogen samfunnshus kl. 11:00
Felles gudstjeneste i Lier

Søndag 17.05.2015
Tranby kirkebakken ved togets
ankomst. 

Sjåstad kirke kl. 9:40 Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11:30 Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 12:00 Gudstjeneste 
Frogner kirke kl. 12:00 Gudstjeneste

Søndag 24.05.2015 (1. pinsedag)
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Skyss: 98408167
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 13:00 Konfirmasjon.

Mandag 25.05.2015 (2. pinsedag)
Tranby amfi kl. 11:00 Felles gudstjen-
este i Lier. Skyss: 98408167

Søndag 31.05.2015
Gullaug kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Kirkekaffe. Skyss: 98408167

Sjåstad kirke kl. 11:00 Konfirmasjon

Søndag 07.06.2015
Sylling kirke kl. 11:00 Konfirmasjon
Lierbyen amfi kl. 11:00 Gudstjeneste
(Lierdagene)

Søndag 14.06.2015
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11:00
Gudstjeneste. Skyss: 98408167
Sylling/Sjåstad kl. 11:00
Friluftsgudstjeneste i Maidalen

Søndag 21.06.2015
Frogner kl. 12:00: Friluftsgudstjeneste
på Furuhall
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Skyss: 98408167
Sjåstad kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 28.06.2015
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Felles i Lier.
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Lier Menighetsblad

Gleden over de små ting

«Kunsten å være lykkelig er å
gjøre sine gleder enkle», heter det.
Det er en hverdagsregel som jeg
tror på. Ikke for å late som om
det som er vanskelig ikke finnes. I
motgang, sorg og tunge tider er
det lov både å klage og være lei
seg. Men vi går glipp av så mye
dersom vi glemmer å glede oss
over de mange små, gode ting
som kommer i vår vei. 

Jeg tror det går an å øve seg i
dette. Gi litt oppmerksomhet til
de små hendelsene gjennom
dagen, fuglesangen om morgen-
en, fargene på kveldshimmelen,
nymåne-sigden som lyser så
vakkert, hvitveis og blåveis og
hestehov som spretter opp, et
barns latter, en morsom

kommentar fra en kollega, smaken
av en kopp god kaffe. Det er ikke
noe mål å være sykt lykkelige hele
tiden, men mye lykke gjemmer seg
allikevel i livets små og store gaver
til oss. 

I påsken mistet jeg en skihanske i
marka. Flere ganger gikk jeg tur i
samme område uten å finne den.
Jeg regnet med at den var tapt, og
litt ergerlig var det. På en tur flere
uker etterpå møtte jeg et par som
kom gående fra en annen kant enn
jeg hadde vært. -Har du mistet en
hanske, spurte de, og viftet med
hansken min i handa. Pussig at de
skulle finne hansken min og møte
akkurat meg da de hadde gjort det!
«Verden går i hop», sier danskene.
Verdt å glede seg over, tenker jeg. 

Vi kan ikke velge hvordan livet skal

være, i hvert fall ikke på alle
måter. Mange gleder og mange
sorger kommer både ubedt og
uventet. Men vi kan langt på vei
velge hva vi vil ha mest fokus på.
Det er en øvelse som heter å telle
sine velsignelser.  Jeg prøver det
iblant. Og det er jammen mye å
glede seg over når man først tenk-
er etter. 

Derfor slår jeg et slag for de enkle
gleder. I ærlighetens navn. Jo mer
vi blir oppmerksomme på det vi
har å glede oss over, jo mer kan vi
også tåle å være ærlige på det som
er sårt og vondt,
overfor oss selv
og hverandre. 

Ellen Martha
Blaasvær   
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Helgen 10-12 april var
gjengen med konfirm-
anter fra Sjåstad og
Sylling på leir på
Gulsrud leirsted. Det er
jo et av høydepunktene i
året som konfirmant, og
det var en spent forsaml-
ing som kom til leirsted-
et. Det var en deilig kveld med sol og
varme. Og hele Gulsrud badet i solen.
Som seg hør og bør så var det mat
først. Og kveldsmat smaker veldig
godt når vi er mange som skal spise
sammen. 

Det ble en helg fylt av lek, moro og litt
alvor. Det var aktiviteter både ute og
inne. Og ikke så mye tid til å kjede seg
heller. Med god hjelp av to av våre
ungdomsledere ble det mye liv og
røre. Men det var en gjeng med kon-
firmanter som ikke lagde kaos, men

mye hygge.

En av helgens store utfordringer
var selvsagt om noen ville bade i
Tyrifjorden. Og i år som flere år
tidligere så var det noen som synt-
es at april var en flott måned å
bade ute på. Mens andre sto og
hutret litt på sidelinjen. Denne gangen
var det jo mulig siden fjorden ikke var
dekket av is. Men sola gjemte seg da, og
den kunne godt ha vært fremme lør-
dagen.

Så var neste utfordring klar, hvem klarte å
trekke bilen høyest opp i veien? Like spenn-
ende denne gangen, selv om det ikke var noen
som kom seg opp til veien da. Men de fikk nå
trent på samarbeid, og musklene fikk jobbet
litt.

Det ble noen timers søvn på de fleste også,
selv om de alltid synes de blir vekket litt for

tidlig. Men
med dager
fulle av akt-
ivitet så må
det en god
frokost til.
Og vi var
også så
heldig å ha
strålende

hjelp på kjøkkenet, så det manglet ingenting til
måltidene. Vi ble gode og mette rett som det var.

Helgen var plutselig over alt på søndag og det var
en sliten, men blid gjeng som ble hentet. Både led-
ere og konfirmanter hadde hatt det fint sammen. 

Konfirmant leir for
Sylling og Sjåstad

Kirkevalget
skaper frem-
tidens kirke!  
Ønsker du å være med å
skape fremtidens kirke
må du BRUKE
STEMMERETTEN DIN 13. og 14. septemb-
er.

Nytt av året er at ungdommer fra 15 år og
oppover har stemmerett. Dette gir større
påvirkningskraft og flere muligheter for å
forme fremtidens kirke.  Bli med – vi trenger
dere på laget.

Mange og store endringer er på vei. Kirka vil

etter 2017 ta på seg nytt
ansvar. Hvilke veivalg skal
kirken ta etter skillet med stat-
en i 2017?  Endringsvillighet,
åpenhet og toleranse blir vikt-
ige egenskaper. 

Vil du være med å bestemme
hvordan og hvem kirken skal

være i Lier, har du sjansen nå.

Viser til vår hjemmeside med oversikt over
kandidatene til menighetsrådsvalgene.:
www.lier.kirken.no

Bilde viser to av årets konfirmanter fra
Frogner, Oskar Kofstadmoen Syvertsen og
Andrine Leirvik Iversen. Fotograf kateket
Helge Rotevatn.

4. klassinger
på «Bangla-
dag»
Tranby menighet
inviterer hvert år
4. klassinger på
«Bangla-dag».
Detter er fordi
menigheten har
skolebygging i Bangladesh som sitt
misjonsprosjekt. Og Lier Ten Sing har
siden 1998 sendt ungdommer til
Bangladesh nesten hvert år. Og vi har ofte
tatt i mot gjester fra Bangladesh.

Lørdag 25. april møtte 20 fjerdeklassinger
opp. De lærte å snakke og telle på
bengalsk, sang sanger på bengalsk og
norsk (Amra korbo
joy/We shall over-
come og Vi kan
dele), lagde
Bangladesh’s flagg,
prøvde en ekte
sykkeltaxi fra
Bangladesh, prøvde
klær fra
Bangladesh, lekte «Flommen kommer» og
lagde en veldig god «chicken korma» som
vi spiste helt til slutt. Kateket Joar og men-

ighetspedagog Helge fikk veldig god hjelp
av to ledere fra MILK (lederkurs for 10.
klassinger); Madeleine og Johanne. Og

Veronica fra
Ten Sing viste
bilder fra du
hun besøkte
skoleprosjektet
i Bangladesh i
fjor. Og barna
var inter-
esserte og

flinke.  – Vi har aldri hatt så mange barn
på besøk som har laget så lite støy, sier
kateket Joar med et smil.

Faste-
aksjonen på
Tranby

”Kanskje noe
av det viktig-
ste du gjør
fram til konfirmasjonsdagen din”, sa
Joar Flatland før han sendt de  80 kon-
firmantene ut i det vakre marsværet.

Mål for dør til dør-aksjonen: Samle inn
mest mulig penger til Kirkens
Nødhjelp, i år  til ”Rent  vann”- pro-
sjekt. Blide og fornøyde kom de i tur og
orden tilbake med penger på bøssa. Ny
rekord, 68800 kroner! ”High five”
utbryter konfirmanten Simen til Stian
pengeteller. Super innsats  av en flott
konfirmantgjeng!
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Slekters
gang

Døpte 
Frogner
Madelen McPherson, Andreas
Gjelsten, Leander Micutuan Jensen,
Sigrun Tharaldsen-Rochmann,
Sunniva Tharaldsen-Rochmann, Ina
Næss Dahler, Sara Opsahl Joramo,
Joseph Sanchez-Vedlog, Josefine
Sjödin-Heggebakk, Ella Sofie Mjøen
Frøyland, Mille Hartvig, Hanna Elise
Haugen Ask, William Andreas
Reinsbo (Bragernes), Nicholas
Hurriyetoglu Steine (Norheimsund),
Leah Marie Røine Thoresen,
Cornelia Fronth Gravalid, Martine
Hindborg Kristoffersen 

Tranby
Håkon Bergan, Kristoffer Skoge
Thorrud, Nora Hennum Madsen,
Emil Grøvslien-Thoresen, Maria
Sørstrøm, Anna Dambakken,
Martine Engebakken Berg, Eirill
Engebakken Berg, Vårin Loftsgård
Kjærstad, Ella Langford Borge,
Mathias Ramslie Malme

Sylling
Sara Hammerstad Krohn, Maja
Egeberg, Ola Wallin

Vigsler
Frogner
Laila Korslund og Jan Børge Nilsen

Gravferd 
Frogner
Birgit Dahl Larsen, Gunn Anny
Johnsen, Ingeborg Stenbro, Inger
Helene Steen Brennecke, Alvhild
Bakkerud, Finn Strande, Vera
Gulvik Ivesdal, Rebekka Vibe
Hollerud, Anne Lise Bjurstrøm, Else
Marie Rokke

Tranby
Otto Hennum, Ragnhild Grette,
Karen Marie Stabæk, Bjørg Irene
Næss, Ellen Marie Hennum, Anne
Kari Tomren, Knut Helge Rønning 

Sjåstad
Marion Groth Westly, Magna
Johanne Sætra, Jonny Paulsen

Våre konfirmanter
2015

I forbindelse med årets konfir-
masjoner har menighetsbladet
invervjuet 4 konfirmanter. En
fra hver menighet.

Fra Sjåstad har vi
snakket med
Christoffer
Ellefsen. 

Hvorfor valgte du
kirkelig konfirma-
sjon?
Fordi det føltes naturlig og der-
for valgte jeg det. 

Hva likte du best under kon-
firmasjonsforberedelsene - og
hvorfor?
Konfirmasjonsleiren, fordi akt-
ivitetene vi gjorde der var mor-
somme.

Hvordan feires dagen?
Først så skal jeg konfirmeres i
Sjåstad kirke. Etter dette blir det
selskap med familie og venner.  

Konfirmant i
Sylling kirke
Celine Strøm
Thorud

En smilende ten-
åring, rett fra fot-
balltrening haster

innom kirkestuen for å slå av en
prat med menighetsbladet.
Celine forteller at hun aldri har
tenkt på andre alternativer enn
kirkelig konfirmasjon. – For
meg var det et helt naturlig valg,
en tradisjon liksom. På spørs-
målet om hva hun har likt best i
konfirmasjonstiden, kommer
svaret kontant – leiren selvfølge-
lig! Hvorfor det da, undrer men-
ighetsbladet. – Det er gøy å
være med venner og være sosial,
betror Celine oss. Også var det
kjempegøy med leker og kon-
kurranser. Den vordende kon-
firmanten maler et bilde av en
helg som sikkert blir et minne
for livet.
Konfirmasjonsdagen skal feires
med familien. – Jeg har vært
med å bestemme hvordan bord-
kort og innbydelser skal være,
nikker hun og vi forstår at gjest-
ene i Celines konfirmasjon ikke
kommer til å mangle noe. 

På Tranby møtt-
es konfirmant
Vårin Anette
Gjertsen og
Gjertrud 

Hvorfor valgte du
kirkelig konfirma-
sjon? Jeg valgte kristen kon-
firmasjon fordi jeg har opptrådt
i kirken med korsang siden jeg
var sju år, derfor har kirken blitt

en stor del av livet mitt. Jeg
pleide å synge på søndagsguds-
tjenester, og derfor har jeg vært
på en god del av dem. Familien
min er kristen, men de hadde
ikke hatt noe imot borgelig kon-
firmasjon. Jeg valgte å konfirm-
ere meg kristelig, mye på grunn
av at jeg liker budskapet i den
moderne kirken og prekenene.

Hva likte du best under kon-
firmasjonsforberedelsene - og
hvorfor? Det
jeg likte best under konfirmant-
forberedelsene var helt klart
leiren alle konfirmantene var
med på. Det var veldig gøy med
nattvandring og leirbålsang. Å
være med venner, høre bibelfor-
tellinger og å gå på tur var også
fint.

Hvordan feires dagen?
På selve dagen blir det

først konfirmasjon i kirken og
fest etterpå med venner og fam-
ilie. Jeg tror nok det blir en del
taler og gode ord, og bestemor-
en min har oppfordret meg til å
spille piano og synge. Jeg ser
fram til feiringen og å få brukt
bunaden min.

Konfirmantene i Frogner
strømmer ut fra kirken etter
fortografering og i forbifarten
griper vi fatt i en av

jentene,  Andrea
Kristine
Martinsen,fra
Høvik skole.

Hvorfor valgte du
kirkelig konfirma-
sjon?

Det har vært veldig trivelig. Det
er koselig å være i kirken og det
er veldig sosialt med alle de
andre konfirmantene. Det er
også tradisjon i min familie å
konfirmere seg i kirken. Jeg ville
selv også, og jeg har ikke angret.

Hva likte du best under kon-
firmasjonsforberedelsene?

Jeg likte best gruppesamlingene
når vi var oppdelt i små grupper.
Det er sosialt og hyggelig, og da
kan vi være mer aktive. Når alle
deltar med sine synspunkt er det
lettere og hyggeligere å delta selv
også.

Hvordan feires dagen?

Vi skal feire konfirmasjonen i
Asker på Båthuset på Kalvøya.
Der skal familie og slekt samles.
Båthuset er et kult sted. Der går
det an å være både inne og ute,
samme hvordan været er.

Fra Menighetbladet takker vi for
praten og ønsker lykke til med
dagen og forberedelsene . 

Vårglede og vår glede.

”Når et bitte bitte lite frø blir lagt i jord-
en”, sang små og store på familieguds-
tjenesten i Lierskogen kirke 12. april. De
20 barna fikk sin egen lille potte med
karsefrø, noen ”var med” Jesus og disipl-
ene på fiske, og stolte fireåringer fikk
sine bøker. Minitrall-gjengen stod fint
pynta, en glede både å se og høre.  

Gjertrud Aspelund  

KONSERT
”Ord og
toner”
søndag 31.mai
kl.19.00 i Tranby
kirke

Mange flinke musik-
ere fra kulturskolen
og musikklinjen på
St.Hallvard vgs med
noen av deres lærere, vil ta oss på en musik-
alsk vandring gjennom mange musikkstiler.
Høydepunktet på konserten vil være fram-
føringen av Maurice Ravels Bolero. 

Vibeke Kohl, som har spilt i Tranby kirke
flere ganger tidligere (både på konserter og
gudstjenester) vil bidra med trompetspill
sammen med sine elever og Magnus

Aannestad Oseth. Magnus er nyutdannet
trompetist, og har kommet tilbake til Norge
etter musikkstudier i København. 

Det vil bli flere sanginnslag av Tranby
Kantori med solister, bl.a. Andrea L. Horstad
(bildet) og Martine Brurberg Lundsbakken.
Disse viste på den forrige konserten, at de
kan overraske publikum både med valg av
attraktivt repertoar og spennende framfør-
inger.  «Tranbys pianist» - Håvard
Ringsevjen, som studerer ved Norges
Musikkhøgskole, vil glede oss igjen med
både kjent og ukjent pianomusikk. 

Velkommen på konsert!   

Arr. :Tranby menighets Sang- og
Musikkutvalg

Billettpris: voksne kr 150,-  /  barn under 16
år, og ledsagere gratis.
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Evig og tro til Dovre faller ! 
Like sikkert som linerlas ankomst hver
eneste vår, våkner trua til livet igjen, år
etter år. Avisene har skrevet mye om
fenomenet allerede. Og mer skal det bli,
utover sommeren og høsten. Det avtar
ikke før ut i november. Men da er det
ikke lenge før julemusikken fyller sjel
og sinn. For en del personer, riktig nok,
avtar trua tidlig på sommeren. Men for
andre varer den hele veien til novemb-
er. Skikkelig hallelujastemning, rung-
ende lovsang og hendene i været. Så
blir det stilt noen måneder, bortsett fra
julemusikken, da. Men, rundt påsketid-
er, vekkes trua atter en gang til livet.
Ved nærmere ettersyn følger det nesten
kirkeårets rytme. Det nye kirkeåret
toner i gang med søt og bedøvende
julemusikk. Etter den søte kløe dukker
den mørke og tunge fastetiden opp.
Den kan være lang og seig for de
mange som lengter etter oppstandelsen.
Etter 40 dager kommer endelig påsken,
full av dramatikk, med halleluja-stem-
ning, svik, dom og korsfestelse. Men det
forunderlige er at mange, til tross for en
knusende dom og korsfestelse, har en
klokkeklar tro på at det finnes en opp-
standelse. De er evig og tro til Dovre
faller, enten laget heter Strømsgodset
eller Mjøndalen.

Tomas, en av de tolv, han som ble kalt
Tvillingen, var ikke sammen med de
andre disiplene da Jesus kom. ”Vi har
sett Herren,” sa de til ham. Men han sa:
”Dersom jeg ikke får se naglemerket i

hendene hans og
får legge finger-
en i det og stikke hånden i hans side, vil
jeg ikke tro.”

Disse linjene er hentet fra i
Johannesevangeliet kapittel 20 i Bibelen.
Tomas måtte ha bevis. Han stolte ikke
på vennene sine. Ikke før han med egne
sanser fikk se og kjenne, trodde han at
Jesus virkelig hadde stått opp fra de
døde, slik de andre hadde fortalt. 

Trua er sterk hos mange om dagen.
Mange har klokketro på elleve, mer
eller mindre overbetalte gutter, som
løper etter en ball i forskjellige innøvde
formasjoner, i håp om å treffe målet,
igjen og igjen. Men at de er villig til å
ofre livet, er vel å ta litt hardt i. De
elleve gjennærende disiplene til Jesus,
gikk, fra å stenge seg inne i frykt for å
lide samme skjebne som sin mester, til
å gå ut og fortelle om Jesu oppstandelse
med fare for sine egne liv. Å tru på ser-
iegull er givende og spennende. Å tru
på Guds tilgivelse for egne svik og
ugjerninger mot andre, samt et håp om
at Gud en gang vil skape en ny himmel
og en ny jord, hvor verken sorg eller
skrik eller smerte skal finnes mer, er
slett ikke dårlig,
det heller! 

Joar M Flatland

Andakt

AKTIVITETER I MENIGHETENE

FROGNER
Bibelgruppe
Torsdag 21. mai kl. 10.00 Frogner
menighetshus  v/Audun Tveide

Bibelgruppe
Torsdag 18. juni kl. 10.00 Frogner
menighetshus v/Audun Tveide 

TRANBY
Fredagsvafler
Hver fredag kl. 11.00 på Tranby
menighetshus

Kulturkveld
Fredag 8. mai kl. 19.00 i Lierskogen kirke.
Young Stars. Billetter kr.: 100,-

SJÅSTAD
Konsert med «løs snipp»
Onsdag 27. mai kl. 19.00 i Sjåstad kirke.
SjåKK og Landfalløens blæseensamble –
sammen og hver for seg i et variert pro-
gram (jazz og gospel). Solister. Gratis
inngang, kollekt ved utgangen.

Livsgledesangfest
Søndag 14. juni kl. 18.00 i Sjåstad kirke
Samling der livsglede står i fokus og dette
gjenspeiles i valg av sanger og musikk.
Du blir dratt med i sang, dans, bevegelse
og dramatisering. Gratis inngang.
Lyst til å bidra? – ta kontakt med Eli på
tlf. 941 79 877.

SYLLING
Loppemarked
Lørdag 30. mai kl. 11.00-15.00 og søndag
31. mai kl. 13.00-16.00 i Syllinghallen.

Våre konfirmanter
2015

I forbindelse med årets konfir-
masjoner har menighetsbladet
invervjuet 4 konfirmanter. En
fra hver menighet.

Fra Sjåstad har vi
snakket med
Christoffer
Ellefsen. 

Hvorfor valgte du
kirkelig konfirma-
sjon?
Fordi det føltes naturlig og der-
for valgte jeg det. 

Hva likte du best under kon-
firmasjonsforberedelsene - og
hvorfor?
Konfirmasjonsleiren, fordi akt-
ivitetene vi gjorde der var mor-
somme.

Hvordan feires dagen?
Først så skal jeg konfirmeres i
Sjåstad kirke. Etter dette blir det
selskap med familie og venner.  

Konfirmant i
Sylling kirke
Celine Strøm
Thorud

En smilende ten-
åring, rett fra fot-
balltrening haster

innom kirkestuen for å slå av en
prat med menighetsbladet.
Celine forteller at hun aldri har
tenkt på andre alternativer enn
kirkelig konfirmasjon. – For
meg var det et helt naturlig valg,
en tradisjon liksom. På spørs-
målet om hva hun har likt best i
konfirmasjonstiden, kommer
svaret kontant – leiren selvfølge-
lig! Hvorfor det da, undrer men-
ighetsbladet. – Det er gøy å
være med venner og være sosial,
betror Celine oss. Også var det
kjempegøy med leker og kon-
kurranser. Den vordende kon-
firmanten maler et bilde av en
helg som sikkert blir et minne
for livet.
Konfirmasjonsdagen skal feires
med familien. – Jeg har vært
med å bestemme hvordan bord-
kort og innbydelser skal være,
nikker hun og vi forstår at gjest-
ene i Celines konfirmasjon ikke
kommer til å mangle noe. 

På Tranby møtt-
es konfirmant
Vårin Anette
Gjertsen og
Gjertrud 

Hvorfor valgte du
kirkelig konfirma-
sjon? Jeg valgte kristen kon-
firmasjon fordi jeg har opptrådt
i kirken med korsang siden jeg
var sju år, derfor har kirken blitt

en stor del av livet mitt. Jeg
pleide å synge på søndagsguds-
tjenester, og derfor har jeg vært
på en god del av dem. Familien
min er kristen, men de hadde
ikke hatt noe imot borgelig kon-
firmasjon. Jeg valgte å konfirm-
ere meg kristelig, mye på grunn
av at jeg liker budskapet i den
moderne kirken og prekenene.

Hva likte du best under kon-
firmasjonsforberedelsene - og
hvorfor? Det
jeg likte best under konfirmant-
forberedelsene var helt klart
leiren alle konfirmantene var
med på. Det var veldig gøy med
nattvandring og leirbålsang. Å
være med venner, høre bibelfor-
tellinger og å gå på tur var også
fint.

Hvordan feires dagen?
På selve dagen blir det

først konfirmasjon i kirken og
fest etterpå med venner og fam-
ilie. Jeg tror nok det blir en del
taler og gode ord, og bestemor-
en min har oppfordret meg til å
spille piano og synge. Jeg ser
fram til feiringen og å få brukt
bunaden min.

Konfirmantene i Frogner
strømmer ut fra kirken etter
fortografering og i forbifarten
griper vi fatt i en av

jentene,  Andrea
Kristine
Martinsen,fra
Høvik skole.

Hvorfor valgte du
kirkelig konfirma-
sjon?

Det har vært veldig trivelig. Det
er koselig å være i kirken og det
er veldig sosialt med alle de
andre konfirmantene. Det er
også tradisjon i min familie å
konfirmere seg i kirken. Jeg ville
selv også, og jeg har ikke angret.

Hva likte du best under kon-
firmasjonsforberedelsene?

Jeg likte best gruppesamlingene
når vi var oppdelt i små grupper.
Det er sosialt og hyggelig, og da
kan vi være mer aktive. Når alle
deltar med sine synspunkt er det
lettere og hyggeligere å delta selv
også.

Hvordan feires dagen?

Vi skal feire konfirmasjonen i
Asker på Båthuset på Kalvøya.
Der skal familie og slekt samles.
Båthuset er et kult sted. Der går
det an å være både inne og ute,
samme hvordan været er.

Fra Menighetbladet takker vi for
praten og ønsker lykke til med
dagen og forberedelsene . 

KONSERT
”Ord og
toner”
søndag 31.mai
kl.19.00 i Tranby
kirke

Mange flinke musik-
ere fra kulturskolen
og musikklinjen på
St.Hallvard vgs med
noen av deres lærere, vil ta oss på en musik-
alsk vandring gjennom mange musikkstiler.
Høydepunktet på konserten vil være fram-
føringen av Maurice Ravels Bolero. 

Vibeke Kohl, som har spilt i Tranby kirke
flere ganger tidligere (både på konserter og
gudstjenester) vil bidra med trompetspill
sammen med sine elever og Magnus

Aannestad Oseth. Magnus er nyutdannet
trompetist, og har kommet tilbake til Norge
etter musikkstudier i København. 

Det vil bli flere sanginnslag av Tranby
Kantori med solister, bl.a. Andrea L. Horstad
(bildet) og Martine Brurberg Lundsbakken.
Disse viste på den forrige konserten, at de
kan overraske publikum både med valg av
attraktivt repertoar og spennende framfør-
inger.  «Tranbys pianist» - Håvard
Ringsevjen, som studerer ved Norges
Musikkhøgskole, vil glede oss igjen med
både kjent og ukjent pianomusikk. 

Velkommen på konsert!   

Arr. :Tranby menighets Sang- og
Musikkutvalg

Billettpris: voksne kr 150,-  /  barn under 16
år, og ledsagere gratis.



Ny diakon i
Lier
Solveig Thoen
er den nye dia-
konen i Lier.
Hun har sitt
hovedarbeids-
område i
Frogner men-
ighet.
Solveig er 26 år og kommer
opprinnelig fra Ål i
Hallingdal.
I løpet av denne
våren/sommeren blir hun
ferdig med sin diakonut-
danning og begynner i

arbeidet i tids-
rommet
august-oktober.
Solveig har
arbeidet mye
frivillig blant
barn og ung-
dom, og er
svært glad i en

samtale over en kopp kaffe
eller to.

Vi ønsker Solveig hjertelig
velkommen til Lier.
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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.

Byrå med lokalkunnskap

adresse
H�g�b��v�i�� 38 , li��b���

24 T 32 84 00 32

www �i��b�g�	v����.��

1968

Lier

Buskerud
BEGRAVELSESBYRÅ

Svein H. Sveinsson:
Tlf: 32 84 74 70

Truls Moen:
Tlf:32 84 60 52

Gravstener
Stor utstilling

Gode priser hele året
Omsliping,

navntilføyelser og bolting.
Generasjoners erfaring.

Tlf. 32 84 00 48
Husebysletta 39, 3400 Lier

www.sigvartsen.no

Bragernes Torg 4, 3017 Drammen - Tlf. 32 83 97 40

Sølv til Lierbunaden
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Kirkesjef Alf Kristian Hol
mobil: 913 83 678 

Prost Ellen Martha 
Blaasvær 
mobil: 922 84 822

Sokneprest Ragnar Ringen
Petersson (Frogner)
mobil: 415 19 679

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

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

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

Trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie
(Frogner)
telefon:  32 22 07 35

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

Tim Stern: 977 36 503
Tranby: Waldemar Nowak: 92 66 46 42
Sylling/Sjåstad:  Eli Nesse: 94 17 98 77
Kirketjenere:
Frogner: Henrik Aasland: 93 28 87 88
Tranby: Hans Nordal: 99 61 87 11
Sylling/Sjåstad:  Paul Chr. Justad: 98 62 86 44



Med de
kommende
vigsler i
tankene, så serveres denne:
Ekteskapet er en forunderlig institu-
sjon. Den gjør det mulig for to
mennesker å løse problemer som
aldri ville oppstått hvis de ikke
hadde giftet seg….etter Lucky Luke
der han rir alene inn i solnedgang-
en.

Jeg har alltid tid til barnebarna, men
hadde det for travelt som ung prest.
Her tegn på trøtt pappa: Han skulle
pusse tenna til Jenny på 3, men
pusser istedenfor
Andreas på 7
mndr og rekker å
tenke: Hvor er
tennene?

Denne fra 4-
åringen falt jeg
for: «Morfar, tenk
på det at vi er i
familie»

Jeg hadde gudstjeneste i fantastiske
Nordlyskatedralen i Alta med tre
dåp. Døpefonten i glass er slik at
dåpsvannet glitrer i lyset nedenfra.
Så derfor denne: Lille Knut hadde
vært i kirka og sett lillesøster bli
døpt. Da han kom i barnehagen
dagen etter og ble spurt hvordan det
hadde vært, fortalte han ivrig om
det han hadde sett og hørt. - Og det
rareste, konkluderte han, - var at
presten vannet henne til slutt!

Prestens beste tilstreber kirkelig til-
knytning til alle sine smil. Og
akkurat denne presten har sans for
Kollberg. Anette Trettebergstuen
tvitret under Aps landsmøtefest:
«Hvis det ser ut som kylling, smaker
som kylling og føles som kylling,
men når Kollberg sier det er biff! Så
er det biff»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 9. juni
I din postkasse: 22. juni

!

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 

 

 
 

   
    

  
  

   
    

    
   

  

   

 

 

 
 

   
    

  
  

   
    

    
   

  

   

 

 

 
 

   
    

  
  

   
    

    
   

  

   

 

 

 
 

   
    

  
  

   
    

    
   

  

   

 

 

 
 

   
    

  
  

   
    

    
   

  

   

 

 

 
 

   
    

  
  

   
    

    
   

  

   

 

 

 
 

   
    

  
  

   
    

    
   

  

   

 

 

 
 

   
    

  
  

   
    

    
   

  

   

 

 

 
 

   
    

  
  

   
    

    
   

  

   

 

 

 
 

   
    

  
  

   
    

    
   

  

   

 

 

 
 

   
    

  
  

   
    

    
   

  

   

 

 

 
 

   
    

  
  

   
    

    
   

  

   

 

Sikring av
gravminner

Fester er ansvarlig for at gravminnet er
forskriftsmessig sikret mot velting.
Årlig ettersyn nødvendig p.g.a. telehiv
og nedbør selv om gravminnet er bolt-
et. Gravminner som står ustøtt blir lagt
ned for å unngå eventuelle per-
sonskader. Har du spørsmål, ta kontakt
med Lier kirkelige fellesråd 
tlf.  32 22 02 72     Kirkesjefen

Verdens beste nyhet. Hvordan gir
vi den videre ?
Trygve Wikstøl, fra Skien, gav oss et morsomt og
tankevekkende foredrag. Med fortellerskjorte, sang
og gitarspill ble dette et humørfylt møte for oss som
var samlet til inspirasjonskveld på Tranby 24.april.
Wikstøl tok utgangspunkt i Tranby menighets
visjon NILS som står for NÆRHET, INKLUD-
ERENDE, LEVENDE og SYNLIG. Han sang Åge

Samuelsens direkte, komiske og alvorsfylte sanger slik at det var lett å se "Gamle Åge"
for seg.
Sju ungdommer som var på MILK-kurs, ( ledelseskurs) kom innom med hver sin
korte presentasjon. Ei hyggestund  med god kveldsmat, forskjellig informasjon og
opplesing av Anne Hege og Gjertrud. Hovedbudskap: Vi i menigheten må arbeide
sammen med hverandre, ikke bare noen som arbeider for oss. Alle er viktige brikker
med sine egenskaper. VI GIR TROEN EN SJANSE! 

Gjertrud Aspelund


