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Søndag 08.11.2015
Frogner kirke kl. 11:00
Gudstjeneste ved Berit Barre og Anne
Ma Flaten. Kari I. Bodnar (sang).
Barnesamling ”Sprell levende”.
Tranbyhallen kl. 12:00 Ten Sing
festival-gudstjeneste ved Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak  

Søndag 15.11.2015
Frogner kirke kl. 11:00
Lysgudstjeneste ved Ellen Martha
Blaasvær og Tim Stern.  
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
ved Berit Basmo Kvidaland og Sondre
Ringsevjen. Presentasjon av det nye
menighetsrådet. Kirkekaffe. Kirkeskyss:
984 08 167
Sjåstad kirke kl. 11:00
Gudstjeneste ved Ole Johan Stokstad
og Dag Rønning

Søndag 22.11.2015
Gullaug kirke kl. 11:00
Gudstjeneste ved Ragnar Petersson og
Anne Ma Flaten 
Tranby kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste ved Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak
Tårnagenter og søndagsskolen deltar.
Kirkeskyss: 984 08 167

Søndag 29.11.2015
Frogner kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste ved Ragnar
Petersson, Anne-Sofie Ramslie og Tim
Stern. Lys Våken-gjengen deltar.
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved
Ole Johan Stokstad og Jon Martin
Høie.
Lierskogen kirke kl. 17:00
Julegrantenning ved Berit Basmo
Kvidaland. Hennummusikken deltar. 

Tranby kirke kl. 18:00 Lysmesse
ved Berit Basmo Kvidaland og
Waldemar Nowak. Speiderne og
Tralbagos deltar.

Torsdag 03.12.2015
Frogner kirke kl. 19:00 Lysmesse
ved Ragnar Petersson, Anne-Sofie
Ramslie, Helge Rotevatn og Anne Ma
Flaten

Søndag 06.12.2015
Frogner kirke kl. 11:00
Gudstjeneste ved Ragnar Petersson og
Anne Ma Flaten. Forsangergruppe.
Barnesamling ”Sprell levende”
Lierskogen kirke kl. 11:00
Gudstjeneste ved Rolf Sommerseth og
Dag Rønning. Kirkeskyss: 984 08 167
Øverskogen samfunnshus kl.
11:00 Gudstjeneste ved Ole Johan
Stokstad og Jon Martin Høie.
Sjåstad kirke kl. 18:00 Lysmesse
ved Ole Johan Stokstad og Anne Ma
Flaten.
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Lier Menighetsblad

EN STOR TAKK TIL…

Kanskje er det nettopp deg som
fortjener en stor takk? Kanskje er
du en av de som er engasjert i fri-
villig arbeid i kommunen vår?
Sannsynligheten er jo stor for det.
I så fall fortjener du en stor takk!
Og bidrar du ikke akkurat nå, kan
det hende du har bidratt tidligere.
Eller, er du en av dem som godt
kunne tenke deg å bidra hvis du
bare ble spurt? Det er mange som
kunne tenke seg å bidra med noe.
De mangler bare den rette
utfordringen. Jeg var på et møte
for noen uker siden, mellom
kommunen og frivillige lag- og
foreninger. Der ble det sagt at 23
% av landets befolkning venter på
den rette utfordringen. 

Det spørs om ikke mange i denne

gruppa allerede er i bevegelse. Vi
ser en gryende dugnadsånd i for-
hold til de mange flyktningene som
kommer til landet vårt nå om
dagen.  Ikke minst her i Lier. Til det
er det bare å si: Tusen takk til alle
som bryr seg! Det varmer å se
engasjementet. Det kommer til å
varme alle dere som lar dere enga-
sjere. Og det kommer definitivt til å
varme alle de som kommer hit med
håp om beskyttelse. Og kanskje blir
erfaringen at du sitter igjen med
mer enn du ga. Møte mellom
mennesker bærer i seg mange
muligheter. Intensjonen var å
hjelpe, men så endte det i et møte
mellom likeverdige.
Menneskemøter bærer i seg mulig-
heter for forvandling. Ofte erfarer
vi at vi har mer til felles enn det
som skiller oss. Det knyttes mange
kjærlighetsbånd på tvers av forut-

inntatte skiller. 

Så, til deg som venter på en
utfordring. Kanskje finner noen
ut at de skal spørre deg en dag.
Eller, enda bedre, du kommer
dem i forkjøpet. Det er mye du
kan engasjere deg i. Vi som jobber
i kirken i Lier er svært takknemlig
for alle som engasjerer i frivillig
arbeid generelt, og i kirkelig
arbeid spesielt! Menighetene er
avhengig av at mange er villig til å
gi av sin fritid. Og det er plass til
flere. Kanskje du blir den neste?!! 

Kateket

Joar Morten
Flatland

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:  ”Høst ved Sjåstad
Kirkestue” , foto: 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



Lier Menighetsblad - nr. 7 2015   3

Lørdag 19. september var det 26
ivrige og forventningsfulle 10
åringer fra hele Lier som var saml-
et i kirkestua i Sjåstad. Det var
første gang opplegget for 10 åring-
ene ble arrangert, og det var et 

par- tre voksne
som var spente på
hvordan dette
skulle gå.

Ruben Gazki som
var læreren vår
denne dagen kan
trylle! Vi satt så
imponerte å så på
mens han viste oss
triksene, tenk at vi
skulle lære dette. Vi
skjønte fort at Ruben har

øvd mange tusen timer, for våre
fingre ville liksom ikke gjøre alle
bevegelsene like ele-
gant. Men med noen
tusen timers øvelse
blir vi sikkert gode vi

også. 

Gjengen med 10
åringer fulgte så
godt med. Dette
var noe som
fenget både jenter
og gutter. 
Etter et par timer
gikk pølsene ned
på høykant! Og

etter litt leketid var vi klare for trylleshow. Nå
var familiene også kommet, og showet var i
gang. Og vet du, Ruben han kan gjøre andre
ting enn å trylle han. Til og med sjonglere, og
det er ikke noe triks. Både voksen og barn

satt og så: Oj, wow, næh
m.m. og var imponerte.
Det var en fornøyd gjeng
som reiste hjem. OG
dere som er 9 kan glede
dere til neste år. Da er
det deres tur til å få være
med på trylleskolen.

Irene Wiik Halle

Trylleskole i Sjåstad

Lier Ten Sing 30 år
Et Lier Ten Sing full av energi og vitalitet feiret 30 år med
kjempe vellykket konsert i den nye Kulturscenen. I 1985 startet
Turid Werrum
som den første
dirigent og
siden har i alt
femten diri-
genter ført
koret videre. I
alle disse årene
har det aldri
vært færre enn
50 medlemmer
i koret, og på
jubileumsfesten
var det over
hundre som
deltok. Når sant skal sies, så inkluderte det også medlemmer i
40 åra fra korets første tid som bidro i jubileumskoret med
innslag fra sanger fra hele korets historie.  

Konserten var tredelt med et prosjektkor som sang åttitalls-
senger, så var det dagens ten-sing og så var det Jubileumskoret

som bidro. En engasjert Turid Werrum forteller at korets første
sang, og det som står først i korboka, var ”Hvorfor Gud sendte
sin sønn til verden”.  Det har hele tiden vært korets motto og

ledestjerne – å
få ungdom til å
skjønne det,
slik at det blir
viktig også i
voksenlivet. 

På øvelsen etter
festen opp-
summerte tens-
ingerne at det
hadde vært et
alle tiders gen-
erasjonstreff.
”Vi er en fam-
ilie alle vi som

har sunget i ten-sing gjennom 30 år”, ble det sagt. Dette må vi
gjenta snart. Det er ingen vits å vente i mange år. 31-årsfest til
neste år er en fin anledning. 

Tekst: Asle Kristiansen, Foto: Jenny Fortun



Innrammet av de vakre
sangene ”Har du fyr” og
”Det begynner å ligne en
bønn”  sunget og spilt av
Heidi Nyheim, fikk vi som
møttes i Lierskogen kultur-
kirke gleden av å høre
Tranbys krimforfatter i sam-
tale med prost  Ellen Marta
Blåsvær. 

MARIT REIERSGÅRD har
skrevet hele livet. I ung-
dommen skremte hun nest-
en moren sin med triste,
mørke kjærlighetsdikt, og
hun innrømmet at hun er
utrusta med en fantasi som overgår de
fleste. ”Jeg beskriver vanlige mennesker, og
det er viktigere enn selve handlingen,” sier
forfatteren. 

Ellen Marta tok fram begrepene ondskap
og tilgivelse som også er aktuelle  i kirke-
sammenheng. Forfatteren søker ned i de
mørke rom, og hun stilte spørsmålet: ”Ville
vi visst hva godhet var om vi ikke hadde
hatt ondskap?”  Hun betrodde oss at hun
tidlig lærte to ting: Det hun skrev trodde
folk på, og hun kunne skremme folk. Hun
kalte seg en refusert forfatter, og det tok tid
å få antatt den første boka Stolpesnø. Før
det hadde hun skrevet for barn og ei ung-

domsbok.

Jenta uten hjerte er den andre kriminalro-
manen hennes som ble nominert til
Rivertonprisen 2014. Obelisken i
Høgdabakken er sentral i denne boka.
Kanskje vi møter etterforskerne  Bitte Røed
og Verner Jacobsen om vi tar oss en rusle-
tur på Tranby?  Det er kjente trakter per-
sonene i bøkene til Marit beveger seg i. Og
hun røpet at neste bok som hun håper
kommer ved påsketider heter
”Paradisbakken.”  Det er bare å glede- grue
seg! Vi ønsker henne lykke til! 

Gjertrud Aspelund
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Slekters
gang

Døpte
Frogner
Matilde Transeth, Thea Marie
Syversen Ask, Isak Viljugrein,
Johan Spillum, Ella Sundbye,
Haakon Tynes-Karlsen
(Lyngen kirke), Aviana Faith
Nordskog

Tranby
Herman Ahle Røed
Johannesen, Kasper Fjeldstad
Friberg, Isabell Askvig
Nesbjørg, Ernst Martinius
Mørk, Lea Engstrøm Heltne,
Maximilian Bakke Leela,
Frida Hyrum Brenna, Linde
Gramfält (Bragernes kirke)

Sjåstad
Maja Valberg, Philip Galåen
Bråten, Rikke Muggerud
Påverud, Viktor Sandaas
Stensen, Emma Sandaas
Stensen

Sylling
Lucas Alexander Thoresen,
Eleah Gulbrandsen Kortnes

Vielser
Ingen

Gravferd
Frogner
Oskar Normann Olsen,
Kristoffer Ambrosius
Aasland, Inger Stokke, Tor
Kjercho Zahl, Gerd Ek,
Evlyn Paula Jensen, Knut
Hoftun Knudsen, Aslaug
Margrethe Olsen, Knut
Andersen, Olaf Sørumengen

Tranby
Anne Lene Gravdal

Sjåstad
Olga Kristoffersen, Kai
Kristoffersen

Sylling
Ragnar Johansen, Signe
Aune, Egil Olav Høghaug

”Syng på
senga før
du står
opp, 

det styrker
lungene og
du blir
glad!”
Godt råd fra Berit Ås, tidligere både stor-
tingsrepresentant og professor. ”Tobakk,
trafikk og mannfolk er det farligste i verd-
en.” Det var et vidløftig tema den entusiast-
iske og meget oppegående 87-åringen,
Berit Ås, stilte med på ”Åpent hus” på
Tranby menighetshus den 6. oktober. Full
sal, herlig mat og et lydhørt publikum. ”Vil
du lære om alle store menn så gå på biblio-

teket, der er hylle-
meter på hyllemet-
er om dem, og
noen centimeter
om kjente damer,”
sa kvinnefor-
kjemperen. Hvem
bygde landet? var
en spørsmålsstill-
ing. Ja, vi husker
henne fra kvinne-
kampen i seksti-
sytti-åtti-åra. At
hun gjorde et
banebrytende
arbeid for trafikk-

sikkerhet, og at hun etter å ha jobbet med
reklame for tobakk ble en aktiv ambassadør
mot røyking, er kanskje mindre kjent for
oss. Hun satt blant annet 17 år i Carl Evang
sitt Tobakksskaderåd. Med stor iver fortalte
hun om noe av sitt allsidige arbeid i et
langt liv, og vi lot oss inspirere.        

Gjertrud Aspelund

BOKBAD

F.v. Prost Ellen Martha Blaasvær og forfatter Marit Reiersgård
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Å stole på Jesus.
Bibelen gir oss møter med mange
mennesker, og deres opplevelser
med Gud. En av de vi møter er
Peter, en av Jesus 12 disipler. Peter
får oppleve mye sammen med
Jesus. Han var virkelig heldig som
fikk oppleve så mye sammen med
Jesus. Men han hadde også noen
nedturer.

En av de både eksotiske og spesielle
opplevelsene Peter fikk oppleve kan
vi lese om i Matteus 14,22ff.
Disiplene var ute i båt. Det var
bølger og motvind. Plutselig
kommer Jesus gående på sjøen.
Peter fikk lyst til å prøve, og Jesus
svarte: «Kom!» Peter steg ut av
båten, og gikk bort til Jesus. Men
gikk Peter på vannet? Vi vet at
vannet ikke kunne holde han oppe.
Det var Jesus sine ord som holdt
han opp. Peter stolte på Jesus, og
det holdt han oppe. Tenk for en
fantastisk opplevelse!

Men når Peter så seg rundt, ble han
redd. Han så hvor hardt det blåste.
Peter begynte å tvile, og da begynte
han å synke. Da ropte Peter:
«Herre, berg meg!» Hva gjorde
Jesus da? Jo, Jesus strekker ut

hånda si og
løfter Peter
opp.

Peter sin tvil gjorde at han sank
ned, bokstavelig. Men selv om
Peter tvilte, ba han Jesus om hjelp.
Jesus rakte ut en hånd til Peter, og
løfte ham opp.

Det å tro på Jesus handler ikke om
å være hundre prosent sikker, men
det handler om søke Jesus.

Vi får ikke oppleve de samme
eksotiske opplevelsene som Peter.
Men vi inviteres også til fellesskap
med Jesus. Peter ba en bønn:
«Herre berg meg!» Det er også en
aktuell bønn for oss.

Peter fikk kjenne både på natur-
kreftene og på Jesus sine krefter.
Peter ble liten, og Jesus ble stor.

Å tro på Jesus, handler om betro
seg til en som er større enn det vi
mennesker kan forstå og begripe.

Sokneprest 

Ole Johan
Stokstad

Andakt

Søndag 15.november kl 19
Kulturkveld i Lierskogen
kulturkirke
Solveig Slettahjell og Tord
Gustavsen – «Arven»

Solveig Slettahjell og Tord Gustavsen
gjester kulturkirka med sanger fra
Slettahjells kritikerroste album
«Arven». Hun sier selv om denne
utgivelsen: «Jeg har omsider laget den
salmeplaten jeg har gått med under
huden hele livet. Plata heter Arven
fordi det er det dette er: Min musik-
alske arv. Det var med disse sangene
jeg ble en sanger og fant mitt musik-
alske ståsted første gang.» 
Slettahjell har en lang karriere bak
seg som jazzsanger i inn- og utland. 

Hun har mottatt bla.
Spellemannprisen og Radka Toneffs
minnepris. Med seg på piano har
hun en annen Spellemannprisvinner,
jazzpianist Tord Gustavsen. 
Inngang: kr. 250,- Forhåndssalg på
Rådhuset og Statoil, Lierskogen

AKTIVITETER I  FROGNER
MENIGHET

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

Bibelgruppe ved Audun Tveide
Torsdag 12. november kl. 10.00 – kl.
11.00 på Frogner menighetshus

Stille Time
Mandag 16. november kl. 20.00 i
Frogner kirke ved Per Egil Hovland.
Gjest: Cecilie Rønning, sopran

Stille Time
Mandag 23. november kl. 20.00 i
Frogner kirke ved Per Egil Hovland.
Gjest: Trond Davidsen, gitar

Fellesskapskveld
Tirsdag 24. november kl. 19.30 Kaffe
og litt å bite i fra kl. 19.00
Gjest: Irene Bøhn. Tema: Min tro og
mitt liv.

Julemesse
Lørdag 28. november kl. 11.00 på
Frogner menighetshus. Kafeteria.

Stille Time
Mandag 30. november kl. 20.00 i
Frogner kirke ved Per Egil Hovland.
Gjest: Charlotte Thingelstad, mezzos-
opran. 

Stille Time
Mandag 7. desember kl. 20.00 i
Frogner kirke ved Per Egil Hovland.
Gjest: Ingeborg Soot, mezzosopran

Bibelgruppe ved Audun Tveide
Torsdag 10. desember kl. 10.00 – kl.
11.00 på Frogner menighetshus

Stille Time
Mandag 14. desember kl. 20.00 i
Frogner kirke ved Per Egil Hovland.
Gjest: Apollon, kammerkor.

Frogner minigospel øver hver man-
dag utenom skolens ferier fra klokken
17:30-18:30 på Frogner menighets-
hus.  Fra 4 år og oppover!
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JULEKONSERT
MED 
LANDFALDØEN
BLÆSE-
ORKESTER OG
SJÅKK .

For tredje gang har SjåKK
(Sjåstad kirkekor) gleden av å
få besøk av Landfaldøen
Blæseorkester og samarbeide med
dem om konsert. Denne gangen er det
juletoner som skal klinge i Sjåstad
kirke.¨

SjåKK , voksengospelkoret i Sjåstad
menighet ble startet i 2012 , og har 10
medlemmer. De synger bl.a gospel - og
poplåter fra de siste tiårene.

Landfaldøen Blæseorkester presenterer
seg selv som ”et 12 manns stort ”stunt-
orkester” , stiftet i 1994, bestående av
noen store gutter, alle med en fortid i
korpsmiljøet i Drammen og omegn . ”

Blæseorkesteret har et publikums-
vennlig og variert repertoar bestående
av bl.a evergreens , gladjazz og ”svisk-
er” . De er kjent for å opptre med en
uhøytidelig og humoristisk stil .

På julekonserten får vi høre koret og
Blæseorkesteret både hver for seg og
sammen . Vi lover en konsert med løs
snipp og god stemning !

Velkommen til Sjåstad kirke, onsdag
25. november kl 19:00!
Gratis inngang, kollekt ved utgangen .
(Foto: Benedikte Håkonsen, Lierposten)

«Salmer for full 
musikk» 

Frogner kirke
Sylling sangkor,

Bjørg Ødegaard, fio-
lin og Anne Ma
Flaten, tangenter.

Vi synger inn advent søn-
dag 29.november

kl.18.00. 

Her blir det kjente og
ukjente sanger med et helt

kor som forsangere.
Vi får også høre hva gjest-
ene har på sitt repertoar.

Kollekt. 
Arr: Frogner menighetsråd

Sjåbagos preget
«Barnefestivalen»

Kfuk-Kfum arrangerte årets
«Barnefestival» på
Knattholmen i Sandefjord
kommune. Hit kom barn fra
hele østlandsområde, og den
største gruppen het Sjåbagos
fra Lier! Sjåbagos teller i år i overkant

av 70 unger, men siden de minste
ikke har anledning til å delta på
Barnefestivalen, ble det de fra og
med 2. klasse som fikk dra. 44
unger og 11 ledere fylte en buss og
la i vei fra Sjåstad kirke fredag 23
oktober.
På barnefestival skjer det mange
forskjellige aktiviteter. Barna kan
velge mellom alt fra kano og klatr-

ing, til lyd/teknikk kurs, drama,
dans og bandøvelse. Både formid-
dag og kveld er det samling med
«singspiration», show og bibeltime.
Sjåbagos-barn var virkelig med å
sette tonen på årets barnefestival.
Hedda Ask, Hedda Meren og Sandra
Wilhelmsen var forsangere på scenen.
Oscar Hegge Larssen var en av to pro-
gramledere på kveldsshowene og Frida

Hegge Larssen var utfordret til å
holde bibeltime for de totalt 370
barna på festivalen. Alle leverte med
glans! 
En barnefestival er med på å bygge

fellesskap i Sjåbagos. Vi blir bedre kjent
med hverandre, og har det gøy over tid
sammen! Spesielt hyggelig var det også
at hele Sjåbagos fikk plass i ett av de

største husene på
Knattholmen. 
Barnefestival gir
energi, og derfor
gleder vi oss allerede
til neste års festival!
Hvor den blir er det
ingen som vet ennå?

Av: Jan Erik Larssen 
En glad dirigent! 
Foto: Frida Hegge
Larsen.
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” SANGTIMEN”
HAR DU MERKET DEG FELLES-
SANGTIMENE?

I september og oktober møttes en
sangglad gjeng på henholdsvis Tranby
og Frogner menighetshus. Organist
Tim Stern (bildet) fortalte om og ledet
oss gjennom eldre og yngre salmer fra
den nye salmeboka. Og flott musikk!
På programmet for andre halvdel av kvelden:  Frukt, kaffe, info og ei fin økt med
”Ønskekonsert” og ord knytta til. Kjente og kjære sanger til å bli glad av. Ta deg
en tur! Ta med en venn! Kjenn på hvor fint det er å synge sammen med andre og
flott å lære nye salmer og sanger. Møtes vi på

TRANBY MENIGHETSHUS TORSDAG 12.NOVEMBER KL 19.30

OG FROGNER MENIGHETSHUS TORSDAG 10.DESEMBER KL 19.30

Liunggjengen
har sprek førjuls-
konsert søndag
22.november
kl.17.00.

Hjertelig velkommen til å opp-
leve mange musikere:

Up with Downs (bilde over)
og Yo Yo Band (bilde under).

Hege Tollefsen, sang. Hans
martin Fisknæs, gitar. Anne

Ma Flaten, orgel. Gratis.
Mulighet til å gi en gave ved

utgangen.
Arr: Liunggjengen og Frogner

menighetsråd

Lokale talenter
i ”ORD OG
TONER”

Ei musikkstund i
Tranby kirke der vi
kunne senke skuldre
og bare glede oss.
Valget av vakre
kveldssanger og bønn-
er gav ro og fred i sjel og sinn denne
ettertankens søndag som kalles bots-
og bønnedag. Vi kan ofte la oss
imponere over de mange dyktige sang-
og musikere i bygda vår. Ungjentene
Andrea Louise Horstad og Martine
Brurberg Lundsbakken hadde vakre,
følsomme framføringer både som sol-
ister og i duett. Det var intensitet og
kraft i Martines  ”Hurt,” og  Andrea
sin sarte, jazzinspirerte framføring av
”Beautiful love” og ”My funny
Valentine” gav godfølelse. 

En polsk vuggesang ble vakkert fram-
ført av Martin Dymek. Og Waldemar
stod for tonefølget til alle sangere og

for opplegget for kveldens musikkopp-
levelser. Stor takk!

Nina Kristin Elmung stiller alltid villig
opp. Nå delte hun to dikt av Svein
Helland med oss. Det var en nytelse å
høre ”Authumn leaves”, svensk aft-
ensang og den kraftfulle ”Precious
Lord.” 

”Quatro Sax” kaller de seg, de fire
staute, dyktige ungguttene med sakso-
foner: Eivind Holmboe Leifsen,
Herman Støa Sannes. Håkon Bryhn
Ølberg og Vincent Kleis. Flott! Vi
kunne gjerne ønsket oss et stykke til.
Får nok høre mer til de gutta!           

Gjertrud Aspelund

«JULE-
KURV
2015»
I de tre første
ukene i advent
vil det stå julekurv i Frogner kirke -
samt på menighetshusene, Frogner
og Tranby. Her kan du legge det du
ønsker å gi av matvarer. 

Gavene vil bli delt ut til noen i Lier
kommune som ikke har det så godt,
og som kan trenge litt ekstra til jul.

Hilsen Diakoniutvalgene i Frogner
og Tranby menigheter.

Åpent Hus onsdag 2.desember kl.11 på
Tranby menighetshus med Liers nye
ordfører Gunn Cecilie Ringdal
Tradisjonen tro er det grøtfest på desemberutgaven av
Åpent Hus. Vi har invitert vår nye ordfører og gitt henne
et åpent tema der hun både kan la oss bli litt kjent med
personen «bak kjedet»,  juletradisjoner  og  hennes
«visjon» for Lier, saker som er ekstra viktige for tiden  m.m. I tillegg blir det sang
og åresalg, kaffe og kaker – og marsipangris til den som finner mandelen. 
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Halloweeeeenere
i Frogner
(tekst/foto Elisabeth
Thomte Edvardsen)

Med høy partyfaktor og
enda høyere musikk for-
vandlet storsalen på
Frogner menighetshus seg
fra et heller småtekkelig
rom til AS Skrekk og Gru.
Inn strømmet skrømt etter
skrømt, hulder og ku, en
cowgirl og noen «kom som
de er.» Popcornmaskin og
kiosk! Fedre på kjøkkenet –
varme gryter! Gresskar! Trosopplærer i
Frogner Anne-Sofie Ramslie kunne
fortelle om 30 påmeldte i år. – I fjor var
vi 50, smiler hun. Og Juniorklubben
har tatt høyde for at det også i år dukk-
er opp mange uanmeldte – og de er
selvsagt velkommen!
Her skal det festes og lekes og spises og
knises. Gresskarene skal hules ut og
skjæres til skumle lykter. Ungene får
hjelp av frivillige ungdommer. 
Med kritikken av denne skikken fjernt
svevende rundt kameralinsen, konvert-

erer undertegn-
ende til
Halloweenerne. I
Frogner menighet
har de tatt i mot
en skikk og gjort
den til sin – gitt
ungene en fantast-
isk kveld – med
vennskap og moro
– liv og leven!
Halleluja for en
kveld – og for en

gjeng! 
Oda Margrete
Wium Karlsen
(hulder) og
venninnen
Viktoria
Treimane (ku)
var skjønt enige
om at Halloween
er «in.» (Bildet
nederst)

Salmekveld i Sylling
(tekst og foto Elisabeth
Thomte Edvardsen)

Torsdag 15. oktober var det
for andre året på rad duket
for en salmesangglad menig-
het i Sylling kirke. 
Initiativtaker Frances Lütken
ønsket de vel 30 fremmøtte
hjertelig velkommen og
introduserte kveldens pianist
Jon Martin Høie. Han loset
«blandakoret» trygt igjenn-
om Blott en dag og Fager
kveldssol smiler. Så fulgte klassikerne
som perler på en snor og aldersgjenn-

omsnittet denne kvelden tilsa at det var
få som trengte å slå opp i salmeboken.
Milde Jesus, Deg være ære, O store Gud

– vi kjenner dem like godt
som  vårt gamle Fader vår.
Og mens vi hvilte struper og
sjel fløt pianotoner lekent og
elegant. Jon Martin bød på
flere musikalske innslag som
imponerte.
Så var det selvsagt høyt inn-
slag av duftende gjærbakst og
kaffe også. Menighetsrådet
ønsker seg salmekvelden som
tradisjon. Vakre kirkerom må
brukes mer enn søndager fra
11 til 12 – og vi må utvide
repertoaret før å favne alle.

En åpen folkekirke må virke! Denne
kvelden virket!
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«4-års
høstjakke-
fest»

Sylling kirke er pynt-
et til høsttakkefest.
Men fireåringen
Sigurd Gurandsrud
Edvardsen har tatt på
seg høstjakka han –
og er invitert på fest i
kirken – og vips så
drar vi på høstjakke-
fest. Hvorfor ikke?
Sigurd gleder seg.
Sammen med lillebror Magnus inntar
de kirkegulvet sammen med mange
andre barn. Kirkebenker er jo for oss
litt eldre – oss som er oppdratt med
kniks i knærne og rette kirkerygger.
Kirkegulv er for de nysgjerrige og
de som vil være helt sikre på å få
med seg det som foregår der oppe
på stillaset (les prekestolen). Med
pappa og morfar og farfar i bygge-
bransjen er terminologen velut-
viklet, men ikke finjustert!
Dåpsbarn, liturgi, utdeling av 4års
bøker – og underholdning av
Supersprellbarna i Sylling. En lev-
ende gudstjeneste med høy dør og
vid port. I kirkebenkene blir det
klappet og ledd og om stemningen
ikke er høymessepreget – så er den
så visst preget – preget av liv –

glede – tilhørighet. 
Hva synes så unge Edvardsen om dag-
ens forestilling? – Syns det var ganske
kult jeg farmor. Jeg vil også synge på
kirken, faktisk. Får jeg pølser da? Kan
jeg få mer enn en? - Men han presten

har alltid på seg den
samme kjolen, fortsetter
han. Mamma har mange
hun. Sigurd synes at det
hadde passet med en
brun kjole akkurat i dag.
– Fordi jola (jorda) er jo
bjun (brun) farmor. -
Hørte du ikke at han sa
at bonden lagde maten
på jordet sitt. – Og du
farmor, hvorfor orker
ikke presten snakke alt
sammen? Her detter far-
mor litt ut av konversa-
sjonen. Men etter hvert

skjønner hun at det er tekstleserne han
mener. Og farmor hun tenker at fireår-
inger – krypende på kirkegulvet -
jammen får med seg mer enn noen av
oss i kirkebenkene. – Men det er finest

og gå i kø og tømme alle
pengene i kaffekruset til
presten altså. En vennlig
innstilt kollektgjenger
skal vi sette pris på. –
Farmor, kan du lese i den
fireårsboka nå? Og så tok
vi på oss høstjakkene og
gikk ut og høsttakket for
den flotte søndagen - og
farmor så for seg Ole
Johan i brun kjortel, med
et kaffekrus fullt av
penger! 

Orgelnytt fra Sylling

Tidligere i høst ble orgelet i Sylling
kirke demontert og fraktet
til Polen – til nytt liv og
nytt virke.
Galleriet står nakent til-
bake! (Bilde under)  Men

sånn blir det ikke lenge. Det nye orgel-
et er under bygging og utpå vårparten
2016 skal det monteres. Så gjenstår
akklimatisering og intonering. Dette er

viktige ele-
menter så det
må smøres tykt
på med tål-
modighet frem
til september
neste år – da
blir det sus og
dus med innvi-
else og fest.  I

ventetiden blir heldig-
vis ikke salmesangen
uten tonefølge:
Kirkevergen har kjøpt
et Positivorgel som
skal brukes frem til
nytt orgel er mont-
ert  (se bilde øverst).
Fortsettelse følger…...

Kirkerottekino 
Søndag 15.november kl.1700-1830 blir
det Kirkerottekino for 5 og 6 årigene i
Sylling og Sjåstad menigheter. Vi er i
Sjåstad kirke denne dagen, og der skal
vi se på film i kirken. Selvsagt skal vi
kose oss
på kinoen
vår. Og
etter
kinoen
skal vi
pusle litt
ved lang-
bordet.
Håper vi
ser deg
der.

Påmelding til
irene.wiik.halle@lier.kommune.no
innen 10.november.



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
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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.

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

FELLESSKAPSKVELD 
PÅ FROGNER
MENIGHETSHUS:
Irene Bøhn: Min tro og
mitt liv
Tirsdag 24.november kl. 19.30
Kaffe og litt å bite i fra kl. 19.00

Irene Bøhn (71) er utdannet fys-
ioterapeut og har drevet egen praksis i Sandefjord, der
hun er bosatt. Irene har vært sterkt engasjert i kristent
organisasjons- og menighetsliv og hatt mange tillitsverv.
Hun og hennes mann Øivind er aktive i Sandefjord men-
ighet, i Normisjon og Israelsmisjonen. irene, som er
sterkt synshemmet, er styremedlem i KABB – Kristent
arbeid blant blinde og svaksynte. Irene er flittig benyttet
som sanger i regi av ulike organisasjoner og menigheter.
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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

Kantor
Anne Ma Flaten
(Frogner)
mobil: 90 08 01 03

Kantor
Tim Stern
(Frogner)
mobil: 977 36 503

Kantor
Waldemar Nowak
(Tranby)
mobil: 92 66 46 42

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

Diakon Solveig Thoen
(Frogner og Tranby)
telefon: 48 00 66 98

Kirketjener
Henrik Aasland
(Frogner)
mobil: 93 28 87 88

Kirketjener
Hans Nordal
(Tranby)
mobil: 99 61 87 11

Kirketjener
Paul Chr. Justad
(Sylling/Sjåstad)
mobil: 98 62 86 44

Den norske Kirke i Lier 
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

INTERNETT
http://lier.kirken.no

FACEBOOK

Frogner Menighet:
www.facebook.com/frognermenighet
Tranby og Lierskogen menighet:
www.facebook.com/menighettranby
Sylling menighet:
www.facebook.com/syllingkirke
Sjåstad menighet:
www.facebook.com/sjastadkirke

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

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad



I helgen var
det Barne-
festival på
Knatt- holm-
en. Sjåbagos var der med imponerende
54 deltakere. En av aktivitetene lørdag
var en enormt stor modelljernbane.
Det var morsomt å se at tre av de
ansvarlige for driften var prester. Det
er jo gammelkjent at en og annen prest
synes det er så flott å se noe som går –
uten at du behøver å dytte det i gang. 

En av gruppene som var med – noen
gutter fra Haslum fikk slik skryt for
høflig og fin opptreden. Jeg kom til å
tenke på en treåring jeg er stolt av. Sier
du «tusen takk» om
han rekker deg
noe, kommer det
gjerne tilbake «bare
hyggelig».

Barna løp inn fan-
tastisk 94 000 kr på
Globalløpet (som
betyr at den enkelte
skaffer sponsorer som betaler for hver
runde de klarer å løpe). «Lette» penger
tenker kanskje noen som ikke tenker
på alt arbeidet rundt og barna som
løper runde etter runde til de er røde i
fjeset. Jeg minnes Tranby menighets
stordugnad da de i mange år solgte
vafler på Lyngåsstevnet. Det ble noen
hundre tusen til menighetshuset. «Du
verden hvor lette penger» husker jeg
en tidligere organist sa. Og glemte de
mange som sto på fra kl 06 fredag
morgen til langt ut på søndagskvelden.
Men moro var det, og vaflene smakte
«himmelsk» ifølge Åse Kleveland.

Det er plass til smil også når vi snakk-
er alvor. I en samtale rundt en begrav-
else, fortalte en sønn om da han solgte
møbler og kjente igjen Biskop Aarflot
som sammen med kona sto og så på
en kommode. «Ja dere skal få en flat-
pakket» fikk de høre, men selgeren så
da at det var de ikke trygge på. Så kom
det: «Men det står i vår manual at bis-
koper kan få kjøpe utstillingsvarer».
«Ja, min mann er biskop» kom det
kjapt fra fruen.

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 25. november
I din postkasse: 7. desember

!

Prestens 
beste...

 

Minnesamvær 
på Frogner menighetshus 

Frogner menighetshus har fått 
ny vertinne for 
minnesamværene på 
menighetshuset.  

Ta kontakt med Berit Mørk for 
nærmere informasjon på 
telefon 48145417. 

http://www.frogner-menighetshus.com/ 

 

 

JULEMARKED 
FROGNER MENIGHETSHUS 

LIER 
LØRDAG 28. NOVEMBER 

KL. 11.00-15.00 
Julekaker og bakst 

Håndarbeider 
Julepynt 

Utlodning: Trekning kl. 14.30 
Lynlotteri 

- Kafeteria - 
Arr.: Husklubben 

 

 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 

VICE VERSAS JUL
Konsert i Tranby kirke
Lørdag 12.desember 2015
kl.17.00
Medvirkende:
Vice Versa
Tim Stern, piano / orgel
Inger Johanne Østby, fiolin
Linda Christine Bergaplass, fiolin
Erik Slettnes, Kontrabass
Dirigent: Turid Korsøen Mathiesen
Billett kr.200
Barn under 16 år gratis adgang

Sjåstad kirkestue

Sjåstad kirkestue har vært
under oppussing en stund,
og nå er endelig ”ansiktsløft-
ing” ferdig. Innvendig er det
lagt nytt gulv i gangen.
Utvendig er det ny puss på
alle vegger. Vegger og dekor
er malt.
Nye dører er satt inn både i
kapellet og hovedinngang.
Kirkestua er gjort handikapp
vennlig med rullestol rampe. 
Ta kontakt med Lier kirkelige fellesråd, dersom du ønsker å leie Sjåstad kirkestue. 

Gullaug kirke

Gullaug kirke fremstår i dag vasket
og nymalt. På bildet ser vi Dagfinn
Støa i forgrunnen som hadde
ansvaret for gjennomføringen av
oppdraget! 


