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Søndag 11.10.2015
Tranby kirke kl. 11:00 Diakoniens
dag v/Berit Basmo Kvidaland og
Anne Ma Flaten. Gladsangen.
Sjåstad kirke kl. 11:00 v/Ole Johan
Stokstad og Tim Stern 
Frogner kirke kl. 18:00
Ungdomsgudstjeneste v/Helge S.
Rotevatn, Anne-Sofie Ramslie og
Tim Stern.

Søndag 18.10.2015
Sylling kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste v/Ole Johan
Stokstad og Jon Martin Høie.
Tranby kirke kl. 11:00 v/Berit
Basmo Kvidaland og Waldemar
Nowak. Utdeling av 4-årsboken.
Minitrall deltar. Kirkekaffe.

Kirkeskyss: 984 08 167
Frogner kirke kl. 11:00 v/Ellen
Martha Blaasvær, Anne-Sofie
Ramslie og Tim Stern. Utdeling av
4-årsboken. Kirkekaffe.

Søndag 25.10.2015
Lierskogen kirke kl. 11:00 v/Berit
Basmo Kvidaland og Waldemar
Nowak. Lys våken. Tralbagos deltar.
Kirkeskyss: 984 08 167
Sjåstad kirke kl. 11:00 v/Ole Johan
Stokstad og Dag Rønning
Gullaug kirke kl. 11:00 v/Ragnar
Petersson og Anne Ma Flaten

Søndag 01.11.2015
Frogner kirke kl. 11:00 v/Ragnar
Petersson og Tim Stern 

Sjåstad kirke kl. 17:00 v/Ole Johan
Stokstad og Tim Stern
Tranby kirke kl. 18:00 v/Rolf
Sommerseth og Waldemar Nowak.
Minnegudstjeneste. Tranby Kantori
deltar. Kirkekaffe. Kirkeskyss: 984
08 167
Frogner kirke kl. 18:00 v/Ragnar
Petersson og Jon Martin Høie  
Sylling kirke kl. 19:00 v/Ole Johan
Stokstad og Tim Stern

Søndag 08.11.2015
Frogner kirke kl. 11:00 v/Berit
Barre og Anne Ma Flaten.
Barnesamling ”Sprell levende”
Tranby kirke kl. 12:00 v/Berit
Basmo Kvidaland og Waldemar
Nowak. Ten Sing festival-gudstjen-
este. 
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Lier Menighetsblad

Gratulerer med valget.

Valget er overstått.  Mest oppmerk-
somhet har det vært rundt kom-
munevalget, både hvilke partier som
fikk flest stemmer og hvilke personer
som ble valgt.  Etter valget har det
også som vanlig vært hestehandel
mellom partiene om de forskjellige
verv og om hvem som kan samar-
beide med hvem.  

Vi har også hatt et kirkevalg.  Der har
det vært størst oppmerksomhet
rundt bispedømmerådsvalget.  For
første gang var det to lister å velge
mellom.  Sjøl om det fortsatt gjenstår
en valgomgang, der medlemmer av
menighetsrådene skal velge de siste
tre medlemmene, er det allerede klart
at Åpen folkekirke får flertall på
kirkemøtet.  

Dermed ligger det an til å bli innført
egen vigselsliturgi for samkjønnet

ekteskap.  Den vil sannsynligvis bli
vedtatt på kirkemøtet i 2017.  Samtidig
vil det være en reservasjonsrett for
prester og andre ansatte.  Det vil være
fornuftig, og det vil også åpne opp for
muligheten til å få et vedtak som flest
mulig kan samle seg bak.  

Det er også forskjellig syn på dette
spørsmålet blant prestene i Lier.  Men
både her og andre steder vil det vil bli
lagt til rette slik at alle som ønsker for-
bønn og etter hvert kirkelig vigsel kan
få det.

Allikevel er det menighetsrådsvalget
som har mest betydning lokalt.  Det
har vært valg i alle våre fire menigheter.  

Til bispedømmerådsvalget var det ikke
så vanskelig å finne kandidater.  Men til
menighetsrådsvalget har mange slitt
med å finne villige kandidater.  Og det
er gjerne slik at det er de mest folkerike
menighetene som har de største pro-

blemene.

De blir neppe så stor kamp om posi-
sjonene i de lokale kirkelige rådene.
Det blir nok mer fredelig enn når de
politiske partiene forhandler om
posisjoner.  

Men i løpet av oktober skal de nye
menighetsrådene konstitueres, og det
skal velges representanter til Kirkelig
fellesråd for de neste fire år.  

Vi gratulerer alle som er valgt, og vi
ønsker dere lykke til i de forskjellige
verv.

Ragnar Ringen
Petersson

Lederartikkel

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Mørk Sveaas, 
Mob: 95 17 02 59
Lier Menighetsblad v/Sveaas
Postboks 215, 3401 Lier
E-post: ksveaas@gmail.com
Layout: Kjetil Mørk Sveaas

Henvendelser vedr. distribusjon:
kirkens.servicekontor@lier.kommune.no
eller tlf. 32 22 02 70
Forsidebilde: Svein Edvardsen 

Gavekontonr. 2260 20 05058 

Annonseansvarlig: Kjetil M Sveaas

Trykk: LKT Digital AS

Lier Menighetsblad eies av
menighetsrådene i Lier kommune
og utgis gratis til alle husstander.

Søndag er kirkedag

Lier menighetsblad er også å finne på:  
http://lier.kirken.no
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Det enkle svaret er: «Kirkens
omsorgsarbeid». Men hva er så
omsorg, og hva kjennetegner den
omsorgen kirken i Lier gir?

Sosiale møteplasser
Her i Lier, er vi så heldige å få samar-
beide med andre instanser, som seni-
orsentrene, institusjoner, og andre
innen helsesektoren. Ved institusjon-
ene tilbys det andakter, samtaler og
«hyggekvelder» hvor det tilbys
matservering og musikkinnslag. Slike
kvelder skaper plasser hvor mennesk-
er kan møtes og oppleve hyggelig sosi-
alt samvær. Dette skjer også ved
arrangementer på menighetshusene
hvor man møtes til underholdning,
utlodning og bevertning. Sosiale saml-
inger som dette er viktige arenaer. Der
kan mennesker oppleve å bli inkludert
og sett og få anledning til å møte
andre i samme livssituasjon. 

Livskriser
Samtidig vet flere av oss at livet til
tider også kan være vanskelig. Dette
kan man særlig merke når man mister

noen av sine nærmeste. Sorgen ved et
tap av noen man er glad i kan være
svært vond. Da kan det være godt å ha
et sted hvor man kan dele med andre
den sorgen man bærer på. Et sted der
andre kan forstå hvordan sorgen opp-
leves når man sørger, og hvor man i
fellesskap kan støtte hverandre.
Gjennom sorggrupper, som tilbys både
til barn og voksne, har man mulighet
til å vandre sammen med noen i sorg-
en. 

Sosialt arbeid
En annen måte å vise omsorg for våre
medmennesker på gjøres gjennom
Julekurvinnsamlingen som arrangeres
før jul. Ved innsamlinger som dette gir
vi som menighet en oppmerksomhet til
mennesker som ikke har det så bra, i
tillegg til kollekter og andre pengeinn-
samlinger, som Fasteaksjonen. 

Omsorg
Diakoni innebærer omsorg for hele
mennesket fra vugge til grav, og
omsorgen er både forebyggende og
helende. Diakoni handler om å dele liv,
dele tro, dele glede, dele smerte og dele
sorg. Det handler om å bygge felles-
skap, hvor alle mennesker blir sett og

inkludert. Og i vår tid hvor verden er blitt så liten
at vi hører om alt som skjer mens det skjer, er det
nødvendig å være tydelig på at diakoni også
handler om å verne om skaperverket og kjempe
for rettferdighet. 

Guds kjærlighet i praksis
Det handler altså om å stå på de svakes side, gi en
stemme til de stemmeløse, gi et smil, være en
medvandrer som våger å komme nær, og å se det
genuint verdifulle i mennesker. Diakoni er å vise
Guds kjærlighet i praksis. 

Diakon Solveig Thon

Hva er diakoni?

BANGLADESH I
SENTRUM

Hurra for flotte konfirm-
anter  på Tranby!

Sytti ungdommer  besøkte de fleste
husstander denne fine høstsøndag-
en den 20. september. Rekorden
fra i fjor er slått! Bravo! 67 500
kroner til skoleprosjektet, bygging
av gratisskole for slumbarn i stor-
byen Chittagong.

God stemning, latter og prat:
Hvor mye har jeg fått? Hva er
rekorden? Slår jeg den? Kommer vi
over summen fra i fjor? Penger tell-
es. Masse sjokoladekake, boller og
saft smaker fortreffelig.  Velvillige
foreldre som sjåfører og kakebakere,
medlemmer fra Ten-Sing og
misjonsutvalget er trofaste med-
hjelpere. Og Joar har trygg hånd om
det hele. Varm takk til givere og
innsamlere!       

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

For midlene vi fikk være med å gi
ved de tidligere innsamlingene, er
det reist en skole i bydelen Savar i
Dacka , der over to hundre barn nå
får skolegang.  Mye å glede seg
over!

Gjertrud Aspelund

Diakon Solveig
Thon, ny diakon i
Lier
Den nye diakonen i
Frogner og Tranby
menigheter heter
Solveig Thon og er
fra Ål og er utdann-
et ved Menighets-
fakultet.  Hun bor
på Egge og har kon-
tor på Menighets-
huset i Lierbyen. Ta gjerne kontakt. Det er møte
med mennesker som er arbeidet hennes. 

Benjamin har tommelen opp for flott resultat.

Årets utstilling

Årets kunst-
og hobbyut-
stilling går
av stabelen
17-18.
oktober i
Frogner
Menighets-
hus. Det blir
et mangfold
av utstillere.
De fleste fra
Lier. Det
blir stilt ut
malerier,
akvareller, kort, glass, strikk, re-design,
patchwork m.m. Her kan du se kreativeten
blomstre, og få kjøpt unike ting! Det gir deg
også en god anledning til å kjøpe julegavene
allerede nå. «Husklubben» stiller med kaffe og
nydelige hjemmebakte kaker.

Foto: Rolf Andreassen



(tekst/foto
Elisabeth T
Edvardsen)

Idyllisk - i
Lierdalen - et
småbruk! Solen
tvinger bjerkeløv-
et frem og kvelds-
solen varmer i
slutten av april.
Det er blitt en hel
sommer siden,
men i tankene
gjenkaller jeg
roen på kjøkken-
et til Christer Hansen, et sånt kjøkken du
bare har lyst til å bli værende. Kaffe – og
lefser – kniplinger og levende lys. I benken
i karnappet – Christer som skal fortelle om
sin beste kirkeopplevelse. Sånn blir det
ikke!

Isteden får jeg en fortelling om en farmor,
et fang og en veileder som kryper under

huden på meg. Dama har fortsatt ikke
sluppet taket. Bildet i albumet som
Christer arvet, en eldre kvinne, tørkle på
hodet – og et herlig smil som har rommet
et helt gutteliv.

Christer vokste opp hos sin farmor på
Sørlandet. Strengt religiøs! Ikke noe fant-
eri! Regler var til for å følges. Men trøsten
og nåden og livsgleden flommet.
Guttungen fulgte med farmor i kirken og
på kirkelige møter. Kristenlivet våknet og
Christer forteller at troen i dag er tuftet på
farmor som veiviser, men også egne valg
og veiskiller. Jeg trenger ikke stille spørs-
mål til mannen i benken – det går på inn-

pust og utpust når farmoren beskrives. -
Alle samtalene med henne til langt på natt,
smiler Christer – blanke øyne fordi hun er
borte nå.

Tenk å ha sin egen farmor som sin beste
kirkeopplevelse – det må være en rik gave.

4 Lier Menighetsblad - nr. 6 2015

Slekters
gang

Døpte
Frogner
Rikke Høybråten Augdahl,
Helene Margrethe Jokerud
Nymark, Anton Myrland
Torgersen, Sebastian Skiftun
Andresen, Theodor
Almquist, Nora Marie
Indrevær Helgerud, Emma
Hansen Wivestad, Viktoria
Zarecka-Hafsås, Anny
Andrea Myrhaug, Elias
Bjørnebo Henriksen, Iben
Eriksen Andrey

Tranby
Bella Marie Trondsen,
Adrian Slåtta Borgevad, 
Lucas Matheo Johannessen
Nygaard, Tilde Broch
Stenseth, Maja Stenseth-
Sandal, Nikolai Qvigstad
Edvin Enger, Neo Zander
Hammargren, Kian Andrè
Bakke Holmeide, Trym
Alexander Nooshabadi
Mathisen, Vilma Flått-
Larsen

Vielser
Frogner
Heidi Elisabeth Odde og
Magnus Karstensen, Gry
Langerud og Per Arne Odde

Tranby
Irina Byberg og Morten
Hogstad, Hilde Christine
Dokset Storm og Pål Emil
Engen Berg

Sylling
Marit Bekken Nilsen og
Kim Marius Kornerud, Linn
Cecilie Andersen og
Thomas Eriksen

Slekters gang fortsettes neste
side

KONSERT ”Ord og toner”                  
søndag 25.okt. kl.19.Tranby kirke

Velkommen til en konsert som byr på noe
for enhver smak. Instrumental musikk vil
presenteres bl.a. av saksofonkvartett
«Quattro” som består av flinke elever til
kjent saksofonlærer Siw Indregaard
Sønstebø. «Quattro” ble godt husket fra
konsert  i forbindelse med åpning av Lier
Kultur-scene 11.sept. hvor unge musikere
imponerte med perfekt samspill og flott
klang.
Sangere som vil opptre denne kvelden pre-
senterer forskjellige musikktradisjoner.
Publikum som liker god jazz, soul o.l. vil
være glad å høre
på Andrea
Louise Horstad
som er sang-
student ved
Norges
Musikkhøgskole
i Oslo
(pop/jazz). Hun
er godt kjent fra
mange strålende
framførelser på
tidligere «Ord
og Toner»-konserter, konserter ved  Union
Scene og St. Halvard videregående skole.
Andrea er sangsolist
i nydannet bandet «Creamy Things» som

presenterte egen komponert musikk på
åpningskonsert for Lier Kultur-scene.
Moderne pop låter skal synges av tenåring-
er bl.a. Martine
Brurberg
Lundsbakken.
Martine sang
solo bl.a. på
sangen som
avsluttet jubile-
umskonsert for
Lier TenSing
på
Kulturscenen.

Voksne publikum vil få mye glede med å
høre på sanger framført av bl.a. Nina
Kristin Elmung. Hun har sunget i Lier
Kammerkor helt fra starten og ble brukt
ofte der som solist.

Vi håper på fortsatt godt frammøte på kon-
sertene.  
Arr. :Tranby menighets Sang- og
Musikkutvalg.Konserten støttes av Lier
kommune.

Billettpris: kr 120,- voksne ;  under 16 år og
ledsagere gratis.

Min beste «kirkeopplevelse»
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HJERTEROM

Den enorme strømmen av mennesker
som er på flukt fra krig og terror en
overveldende! Når  vi bare teller en
liten promille av jordens befolkning,
kan det oppleves skremmende å se tus-
envis på tusenvis av mennesker som
kjemper om å komme seg i trygghet og
sikkerhet. Det er så voldsomt! Men
denne strømmen av mennesker består
bare av enkeltmennesker. 

Og det er enkeltmennesket de ser de
som tar initiativ til spontane innsaml-
ingsaksjoner av klær, leker, bleier,
medisinsk utstyr – det er enkeltmenn-
esket de ser de som har reist til
Middelhavsland for i kortere eller
lengre tid å møte et medmenneske
med et smil, et varmeteppe, vann, klær,
omsorg - det er enkeltmennesket de
ser også de ansatte i organisasjonene
som bygger flyktningeleire og prøver å
løse de mange og ulike utfordringer og
behov som oppstår.

Et liv er et liv – et menneske er et
menneske – ethvert menneske er et
medmenneske! 

Gjestfrihet
Enten solen står på det sitt høyeste,
eller månen og stjernene 
gjennomtrenger mørket, 
skal min lille hytte alltid være åpen.

Den skal aldri
være låst for
noen,
For at jeg ikke skal låse den for Kristus
selv.

Enten min gjest er rik og høytstående,
eller han er fattig og fillet,
skal mitt lille spiskammer alltid være
åpent.
Jeg skal aldri nekte å dele min mat,
for at ikke Marias sønn skal gå herfra
sulten.

Denne teksten er fra tidlig middelald-
er, fra kristen keltisk tradisjon og den
er inspirert av en fortelling i
Matteusevangeliet, en lignelse der Jesus
omtaler seg selv som «den ukjente
trengende»: «For jeg var sulten, og dere
ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga
meg drikke; jeg var fremmed, og dere
tok imot meg; jeg var naken, og dere
kledde meg; jeg var i fengsel, og dere
besøkte meg. Sannelig, jeg sier dere:
Det dere gjorde mot èn av disse mine
minste søsken, har dere gjort mot
meg.» 

Ære være deg som har hjerterom – for
den ene – samm-
en blir det hjerte-
rom for mange.

Berit Basmo
Kvidaland

AndaktSlekters
gang

Gravferd
Frogner
Ester Karin Mathisen, Finn Engum,
Liv Amundsen, Arne Røine, Terje
Harald Dyve, 
Torild Brastad

Tranby
Jon Ole Aune, Eldbjørg Adeleide
Sørli, Linda Arnold, Karin Velle
Hagen, Dordy Laache, Tove
Schiølner Kristiansen

Sjåstad
Karen Hårberg

Sylling
Kai Ivan Ludvigsen, Kåre Kjosar

Han med det rare
navnet

Guren Hagen er låtskriver
og sanger. Hans visesang,
slik vi fikk oppleve det i
Lierskogen kulturkirke
søndag 20 september, er i
god tradisjon med bl.a.
Sandbeck,  Skjæraasen  og
Prøysen. Han er også til-
delt Prøysenprisen.

Det meste av visene skriver Guren
Hagen sjøl. Sammen med gitarist Frode
Berntsen gav han oss en vakker vise-
kveld med sår kjærlighet, god kjærlig-
het, glede og sorg.

Han syntes det var godt å få synge i
kirka. Det ga ro i en ellers urolig tid.

Guren skriver også
sanger for andre art-
ister. Vi kjenner godt
”Velkommen hjem”
som Sissel Kyrkjebø
synger. Han liker
også å synge viser
fra andre og fram-
førte Prøysens slipe-
steinsvals og kom-
menterte: ”Dersom
jeg en gang klarer å

skrive en slik tekst, vil jeg bevilge meg
ei pause”.

Vi som var der sitter igjen med flere
enkle og dype beskrivelser av livet: ”Je
er på solsida nå” (fra sangen Midt i
livet) og ”Det vi har miste’ er tida som
kjem” (fra Miste en venn).

Martin Aspelund

Hobby og kunst for alle!

Salgsutstilling
Kafeteria

Frogner Menighetshus

Lørdag 17.oktober kl. 11.00 – 16.00
Søndag 18. oktober kl. 12.00 – 16.00

Gratis adgang
Velkommen!

Arr.: Frivillige medarbeidere,
«Husklubben» i Frogner

menighet, diakon
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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

AKTIVITETER I  FROGNER MENIGHET

Stille Time
Mandag 12. oktober kl. 20.00 i Frogner kirke ved Per Egil
Hovland. Gjest: Birgitte Stærnes (fiolin)

Tekstmeditasjon 
Onsdag 14. oktober kl. 19.00 i Gullaug kirke

Bibelgruppe ved Audun Tveide
Torsdag 15. oktober kl. 10.00 – kl. 11.00 på Frogner menig-
hetshus

Stille Time
Mandag 19. oktober kl. 20.00 i Frogner kirke ved Per Egil
Hovland. Gjest: Ingvil Hafskjold, klarinett

Stille Time
Mandag 26. oktober kl. 20.00 i Frogner kirke ved Per Egil
Hovland. Gjest: Odd Nilsen, trompet

Fellesskapskveld
Tirsdag 27. oktober kl. 19.30 Kaffe og litt å bite i fra kl. 19.00
Gjest: Oddbjørn Evenshaug. Tema: Min troshistorie.

Stille Time
Mandag 2. november kl. 20.00 i Frogner kirke ved Per Egil
Hovland. Gjest: Ingrid Holmen, fløyte

Stille Time
Mandag 9. november kl. 20.00 i Frogner kirke ved Per Egil
Hovland. Gjest: Jorun Hermansen, sopran

Tekstmeditasjon 
Onsdag 11. november kl. 19.00 i Gullaug kirke



Lier Menighetsblad - nr. 6 2015  7

Kirkeverge Mette Sønsteby
mobil: 482 89 588

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

Kirketjenere:
Frogner: Henrik Aasland: 93 28 87 88
Tranby: Hans Nordal: 99 61 87 11
Sylling/Sjåstad:  Paul Chr. Justad: 98 62 86 44



Høst- 
ferietid,
men noen
er nok i
gang med planlegging for neste
sommer. Derfor dette: «Jeg har
aldri hatt problemer med å plan-
legge mine ferieturer om sommer-
en», sa en mann. Han som forteller
dette sa han var litt spørrende inn-
til han fikk forklaringen: ”Min
kone bestemmer hvor vi skal dra,
sjefen min bestemmer når vi skal
dra og banken bestemmer hvor
langt og hvor lenge.” 

Jeg fikk assosia-
sjoner til preste-
paret og et kake-
fat som var i ferd
med å bli sendt
rundt nok en
gang; til prestens
store glede. Inntil
prestefrua sa;
«Nei takk, vi er alle mette».
PS; Ikke by meg på kaker etter kl.
17; jeg kommer ikke til å si nei.

Med august og septemberbryllup-
ene frisk i minne: Det med bryl-
lupsforberedelser er litt som når du
innreder stua: Det er bare å la kona
styre på, si ja på de rette stedene og
gjøre de få tingene hun ber deg om
å gjøre. Det blir garantert hyggelig
til slutt. De brudgommene jeg har
fortalt dette til, har alle nikket
samtykkende.

Det gjelder å se smilet i det alvor-
lige: En av de ledende humanetik-
ere sa i en debatt: «Nei, når jeg dør
blir det som på PC’n: Ctr+
alt+delete»
Jeg har prøvd denne kommandoen:
Og alt blir borte…. Og så kommer
kommandoen: Starter på nytt!
PC’n har fått «nytt liv».

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 27. oktober
I din postkasse: 9. november

!

Prestens 
beste...

BOKMARKED

2. Lier St. Georgs Gilde, ” gamlespeiderne”,
hadde bokmarked  på Tranby menighetshus 9.
og 10. september.
Masse flotte
bøker ble tilbudt
for en billig
penge, men det
var Cd-er, Dvd-er
og gamle Lp-er
som trakk mest.
Leiker, spill,
barnebøker og
malerier var det
også noen som
ville ha. Vaflene og kaffen koste mange seg
med. Stor takk til alle som bidro til at det kom
over 20 000 kroner i kassa. Om det ikke blir de
store pengesummene er det sosialt og hyggelig. 

Gjertrud Aspelund

FELLESSKAPSKVELD
TIRSDAG  27.OKT.

kl. 19.30  på Frogner menig-
hetshus .

Oddbjørn Evenshaug: Min
troshistorie

Oddbjørn Evenhaug (77) har
pedagogisk embetseksamen,
har vært forsker og lærer ved
Universitetet i Oslo, er
(med)forfatter  av en rekke fag-
pedagogiske bøker, har vært
formann i
Indremisjopnsselskapet og
leder av Kirkerådet.

Kaffe og noe å bite i fra kl. 19.
Velkommen! 

Sprelske supersprellere
(tekst/foto Elisabeth T
Edvardsen)

Sylling kirkestue – en tors-
dag ettermiddag – lys i
vinduene – stemmer –
barnestemmer. Hva skjer a?

Jeg går etter lyden – over
grusgangen – mot kirkestu-
en. Sko i hopetall – i alle
størrelser. Kunsten er sterk
tilstede i rommet, preger veggene og atmosfæren, men de mest fantastiske kunst-
verkene er høylytte unger - rundt bordet, dansende på gulvet, krypende under stol-
er. Blide unger med ketchuptruter og stjerner i boka for oppmøtet.

Det er Supersprelltorsdag i Sylling. I dag er det Magnhild og Kristin som er ledere.
De forteller om 30 innmeldte unger forrige sesong med et gjennomsnitt på 16 frem-
møtte hver gang.
Disse torsdagene har et snev av søndagsskoleslør. Bibelfortellinger og sanger hører
med. – Men vi leker også, smiler Kristin, og vi lager ting og løser oppdrag. De som
ønsker kommer kl 1730 til et enkelt måltid. Samlingen varer ellers fra 18 til 19.

- Alderstrinn da Kristin? – Her er alle velkomne, poengterer hun, men de som går
her er vel stort sett mellom tre og ni år.

Supersprellerne i Sylling poserer villig vekk for fotografen, men når Magnhild og
Kristin samler «bølingen» sin, faller armer og ben til ro og glade barnesangstemmer
traller med i fengslende rytmer. To voksne på bakerste rekke tramper lett takten –
med en kaffekopp i hånden og et øye på den håpefulle – ser de ut til å trives de også.

Sylling kirkestue er liv laga – Sylling Supersprell ruler – vil du være med, så heng
deg på. Vi tar Kristin på ordet: Her det plass til alle.

Brukt og antikkmesse
Frogner menighetshus, Lierbyen
Fredag 23. oktober kl. 13.00 – 17.00
Lørdag 24. oktober kl. 11.00 – 15.00

Entrè: Kr. 30.00 – Under 12 år gratis
Varierte stands, også med frimerker,
kort, mynter.
Kafeteria.
http://www.frogner-menighetshus.com 


