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Søndag 13.12.2015
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Søndagsskole m/juleverksted (går
samlet ut etter dåp).
Frogner kirke kl. 16.00 Julevandring til
Øvre Hval gård.
Sylling kirke kl. 18.00 Julekonsert med
Sylling sangkor

Søndag 20.12.2015
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 17.00: «Vi synger julen
inn» Menighetens kor deltar.

Julaften torsdag 24.12.2015
Frogner kirke kl. 13.00:
Familiegudstjeneste 
Kari Isene Bodnar (sang).
Sjåstad kirke kl. 14.00:
Familiegudstjeneste, Sjåbagos deltar.
Tranby kirke kl. 14.30:
Familiegudstjeneste Georgi Deltchev
(trompet) og sangere fra Tranby

Kantori.
Frogner kirke kl. 14.30:
Familiegudstjeneste 
Gullaug kirke kl. 15.00:
Familiegudstjeneste, Line Høvik, sang.
Bjørg Ødegård og fiolinelever deltar.
Lierskogen kirke kl. 15.00:
Familiegudstjeneste 
Sylling kirke kl. 16.00:
Familiegudstjeneste, Ingeborg Soot
(sang).
Tranby kirke kl. 16.00:
Familiegudstjeneste,  Georgi Deltchev
(trompet) og tidligere medlemmer fra
Ten Sing (sang).
Frogner kirke kl. 16.00:
Familiegudstjeneste 

Juledag fredag 25.12.2015
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Georgi Deltchev (trompet) og forsang-
ere fra Tranby kantori.

2.juledag lørdag 26.12.2015
Sylling kirke kl. 11.00: Felles gudstjen-
este i Lier, Ingeborg Soot (sang).

Søndag 27.12.2015
Frogner Sykehjem kl. 12.00:
Gudstjeneste
Nøstehagen kl. 13.30: Gudstjeneste 

Nyttårsaften torsdag 31.12.2015
Tranby kirke kl. 18.00: Felles gudstjen-
este i Lier 

Nyttårsdag fredag 01.01.2016
Frogner kirke kl. 16.00: Felles gudstjen-
este i Lier 

Søndag 03.01.2016
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Gang rundt juletreet.
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

Søndag 10.01.2016
Frogner kirke kl. 11.00: Felles gudstjen-
este i Lier, Vigsling av Solveig Thoen til
diakon.

Fortsettes neste side
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Lier Menighetsblad

Kulturkirkene i Lier

Desember er den tiden på året da
arrangementene kommer tettest i
kirkene våre. Men også gjennom
hele året er det små og store saml-
inger med flotte kulturopplevelser.
Her er noen av høydepunktene jeg
har fått med meg dette året:

Gudstjeneste med fokus på Per
Vigelands kunst i Sylling kirke, med
Kari Falk Sirnes som kunstfaglig
guide

Pilegrimsdag med kunstinstallasjon
i Gullaug kirke, et stort kors som
fortsatt henger der, laget av kunst-
neren Tollef Thorsnes

Sommerkonsert i Frogner kirke
med Guy Poupart, opprinnelig fra

Luxemburg

Forestillingen «Örkenbrevet» med
Brageteateret i Tranby kirke, et stykke
bygget på Göran Tunströms roman 

Konsert med Solveig Slettahjell og
Tord Gustavsen i Lierskogen kirke,
med innvielse av nytt klaver

… i tillegg til en mengde fine sang-
og musikkopplevelser med våre egne
organister, solister og kor.

Jeg er stolt og takknemlig over de vel-
holdte og vakre kirkene i Lier. Og jeg
er glad for at de kan brukes til så
mange ulike anledninger og skiftende
kulturuttrykk. 

Kirken er selv en del av kulturen og
kulturene. Gud er nærværende i vår

verden og i vår historie på en uforut-
sigelig måte, og Gudsriket åpenbarer
seg ofte der det er minst ventet.
Kirken har ikke tak på Gud. Gud er
løs og sprenger den synlige, organi-
serte kirkes rammer. Fra «Kunsten å
være kirke. Om kirke, kunst og
kultur» Verbum 2005. 

1.søndag i advent er starten på et
nytt kirkeår. Jeg har forventninger
om nye kulturopplevelser i kirkene
våre i året som ligger foran. Kanskje
møter vi Gud
på en måte vi
ikke venter?

Ellen Martha
Blaasvær, prost i
Lier, Røyken og
Hurum. 

Lederartikkel
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(tekst Elisabeth T
Edvardsen/foto privat)

Andreas Harket er ansatt som
ny kirkemusiker i Sjåstad og
Sylling fra januar 2016. Han
overtar etter Eli Nesse som
sluttet i sommer. 
Det er med glede vi ønsker
Andreas velkommen til bygda
vår. Måtte du trives – og bli!

På epost har vi fått følgende
informasjon om den nye kirke-
musikeren vår:
Andreas er gift med Elin og de har to
barn. Familien bor på Konnerud der
han også vokste opp, men med en del
års opphold i Oslo.
Har en lærerutdannelse fra Høgskolen
i Oslo og Akershus. - Men musikkut-
dannelsen min  har jeg fra Høgskolen
i Staffeldts gate, skriver Andreas.

Den påtroppende kirkemusikeren for-
teller videre at han i alle år har jobbet
som frilans sanger og pianist. – I til-
legg har jeg vært lærervikar på ulike

skoler i
Drammens-
området. Jeg
har også vært
med i regien
av en rekke
leirarbeid for
barn og
unge. De
siste åtte
årene har jeg
vært enga-
sjert i Soul
Children-
konseptet,
skriver han. 

Andreas for-
teller at han gleder seg veldig til å ta
fatt på jobben som kirkemusiker i
Sylling og Sjåstad. - Det går rykter på
Konnerud om at de som bor i
Sylling/Sjåstad er veldig allrighte, så jeg
håper det stemmer. Hehe. =), smiler
Andreas gjennom eposten til oss. -
Ellers er det min første jobb som
organist, noe jeg tror blir veldig spenn-
ende. Gleder meg til å møte alle menn-
eskene i kirka og ellers i området, legg-
er han til.

- Noe som ligger meg nært med den

nye jobben er å skape musikk alene og sammen
med andre, som legger til rette for at Gud kan røre
ved de som lytter, i alle livets faser, uansett om det
er et ‘Kyrie’ eller en Soul Children-sang. Hvis Gud
har skapt musikken, så er det for meg helt tullete å
ikke være ‘koblet’ på skaperen for å få maks uttell-
ing av den. Men det er viktig for meg å under-
streke at jeg ikke vet - det er bare min personlige
tro og erfaring, formidler Andreas, ekte og ærlig.

Han forteller videre at han ellers alltid har hatt
hjerte for barn- og ungdomsarbeid i kirka. - Tror
Gud har god humor. Jesus må ha vært snill og
morsom med barna - hvis ikke tror jeg ikke ‘de
små barn hadde kommet til han’. Det er jo tross alt
et GLEDESbudskap =). Andreas inviterer oss hel-
skinnet inn i sine tanker.

Vår nye kirkemusiker er veldig glad i å lese. Særlig
faglitteratur, men også romaner. Han synes det er
spesielt spennende med ledelse og personlig
utvikling, og tror dette er viktig, også i kirken. -
Har jeg en formiddag fri setter jeg meg ofte i en
god stol med en kopp kaffe og en god bok. Er også
glad i å lytte til andres historier og livserfaringer -
lærer mye av det. Ellers bruker jeg så mye tid som
mulig med familien min, avslutter Andreas.

Gledesbudskap, en Gud med humor, koblet på
Skaperen – og en dose med musikk – Lier gleder
seg.

Ny kirkemusiker
i Lier

Fortsettelse ”Søndag er kirkedag”

Søndag 17.01.2016
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

Søndag 24.01.2016
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Lierskogen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste 
Tårnagenter deltar.
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

Søndag 31.01.2016
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Frogner kirke kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste 

Diakonvigsling i Frogner

Søndag 10.
januar kl.
11.00 vigsles
Solveig
Thoen som
diakon i
Frogner
kirke av bis-
kop Per
Arne Dahl.
Hun komm-
er fra Ål i Hallingdal og begynte som
nyutdannet diakon i Frogner i august.

Under gudstjenesten deltar i tillegg til
prester, diakoner og menighetens
organister Karoline Wadseth Aase
med sang og Bjørg Ødegaard med
elever fra Lier Kulturskole på fiolin.

Det blir også presentasjon av det nye
menighetsrådet i Frogner på guds-
tjenesten.  Etter gudstjenesten blir det
kirkekaffe.

Ny klubb for 4.-7. klasse
Lørdag 16. januar skjer det. 
Tranby menighetshus kl. 14:00-
16:00 
Dette er noe av det vi kan holde på
med utover våren: Brettspill, matlag-
ing, konkurranser, rebusløp,
gjemsel, gitarspill, dataspill og
sjonglering. Møt opp 16. januar. Da
kan du være med å bestemme litt av
hva man kan gjøre på klubben
framover. Første gangen vil vi bruke
tid på å bli kjent med hverandre
gjennom morsomme bli kjent-leker.
Hver gang avslutter vi med en kort
andakt før vi spiser. Matlagings-
gruppa lager maten vi skal spise.
Klubben vil være på lørdager en
gang i måneden. 
Bli med da vel – dette blir gøy!

Kontaktperson: Joar M. Flatland,
kateket i Tranby menighet
Mail: joar.morten.flatland@lier.kom-
mune.no
Telefon/mobil: 32 24 21 20/ 991
52 920

Lier kammerkor
synger julen inn. 

FROGNER KIRKE
LØRDAG 19.12 
Kl. 17.00
Billetter: kr. 200,-
Barn u.16 år gratis



Det var en mørk og stormfull
aften? Nei, mørkt var det, men
ikke stormfullt. Vi hadde det
derimot riktig så hyggelig i
kirken. En aktiv, fin gjeng med
5 og 6 åringer var på kino i
Sjåstad kirke søndag
15.november. Det var fest med
premierevisning! Og det var
noen spente barn som hadde
tatt med både foreldre og noen bestefor-
eldre denne ettermiddagen. Vi sang, snakk-
et litt sammen, fant noen rotter, så film og
lekte. Vi kunne til og med synge og hviske
på en gang. 

Filmen var spennende, og i kirken ble det
mørkt mens vi så på kirkerottene. Men det
gikk bra med både mennesker og rotter. Vi
koste oss med litt forskjellig som… å nei,
det kan vi vel nesten ikke si. De som skal
være med neste år må jo få overraskelser de
også. 

Det var rigget til med langbord i midtgang-
en, og visste du at det egner seg veldig bra
til å tegne og å bygge med Legoklosser på?
Og vi var så mange at det ble duploklosser
på gulvet også. Vi kunne sikkert fortsatt
mye lenger, men det ble jo tid for å reise
hjem og spise kveldsmat. Om noen av de
små orket det etter overraskelsene da.

Så da kan bare 5 åringene glede seg til neste
år. Da blir det en annen film, overraskelse
og… Og da kan også de som er 4 år nå
komme på kino for første gang!
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Slekters
gang

Døpte
Frogner
Leon Siljuholtet Gran-
Henriksen
Maria Espendottir Andresen
Oline Hveding Lysaker
Mari Jòhannsdòttir
Evald Nordengen
August Tøftemo Solvang
Jenny-Sofie Sjøgren

Tranby
Natalie Haagensen
Elliot Kosberg Alvestad
Agnes Johanna Langeland-
Bråten
Mathea Kalvik
Emilie Steig Ensink

Gravferd
Frogner
Anna Krog

Tranby
Wio Aroni Kalleberg
Aslaug Rudningen

Sylling
Victor Fjellmann
Berit Finsrud

Dugnadsånden
lever!

Babyreir og engler,
veggen i storsalen fylt
av vakre juleduker og
på bordene strikkear-
beid i mange varianter
og farger. Dette er jule-
messa på Tranby. For
ikke å snakke om goro og sandkaker, åre-
salg og hygge med gelekake og kaffe. Og
det var ikke bare her det var stint av folk og
ting. Køen var lang da dørene åpna klokka
16.00 den 18. november. Rommene på

menighetshuset var fulle
av lopper. Spør hva du
ikke fant der? Kvitevarer,
tv og melk måtte du nok
finne i butikken. Stor
varebil full med rekvi-
sitter (våre lopper!) til
filmen ”Snømannen” av
Jo Nesbø. Artig! Da bør
vi vel gå på kino?

Rundt hundre frivillige selgere og ”arbeid-
ere” gjorde en hederlig innsats for de
kjøpelystne som skaffet ca 230 000 kroner i
kassa. ( Ca 100 000 kr på julemessa, 131
000 kr på loppesalget).  Takk til ALLE !

Gjertrud Aspelund

Kirkerottekino i
Sjåstad kirke

MiniTraL - som er for-
kortelse for ”Minigospel
Tranby og Lierskogen” - har
fått mange nye medlemmer i
høst. Før sommeren var vi ca.
10, men nå er vi over 30! 23
av oss var med og sang på
Julemessa på Tranby menig-
hetshus 18/11. De voksne var
flinke til å være stille, og var
imponert over hvor høyt vi
sang de tre julesangene våre.
Seinere i år skal vi også synge på ”Englerock” på Union Scene, ha grøtfest og synge på ”Vi
synger jula inn” i Tranby kirke.  Vi har medlemmer fra 4 til 7 år, og øver annenhver ons-
dag på Tranby menighetshus kl 1730 - 1815. 

Foto: Katharina Markhus

VI SYNGER JULEN
INN 

MinitraL, Lier Ten-Sing og
Tranby Kantori inviterer små
og store til førjulsstund i
Tranby kirke søndag 20.
desember kl. 17. 
Korsang med og uten band og
fellessang. 

BARNAS JULETRE-
FEST
3. januar kl.16.30 på Tranby
menighetshus.
Jultregang og annet program.
Ta gjerne med kake. Gratis
inngang.
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JUL, GJEST-
FRIHETENS
HØYTID

Julebetraktning av bis-
kop Per Arne Dahl

«Det var ikke rom for
dem i herberget», leste jeg julaften i
Åmot kirke, og ble avbrutt av en
guttepjokk : « Sånn kan det ikke
verra!».

Etter Jesu fødsel skal det være husrom
for alle! Som om englene tegnet med
lysende skrift på himmelen:
Gjestfriheten er kommet til jord. Det
handler om gjestfrihet som en
udiskutabel menneskelig verdi. Det
handler om frihet for gjesten til å være
menneske. I Hebreerbrevet får vi
utfordringen i klartekst: ”Glem ikke å
være gjestfrie, for på den måten har
noen, uten å vite det, hatt engler som
gjester”. Peter sier det kortere og svært
tydelig: ”Vær gjestfrie mot hverandre
uten å klage”. Og når Jesus skal forklare
hva som betyr noe i livet, roser han de
som tar imot de fremmede: ”Jeg var
fremmed og dere tok imot meg”. Dette
sa han som selv opplevde å ikke bli tatt
imot som lite barn i en familie på

flukt: « Han kom til
sine egne, men hans
egne tok ikke imot
ham». Gjestfrihet er
et stort ord som alt-
for ofte får et lite
innhold. «Sånn kan
det ikke verra!» 

Året 2015 vært en
stor utfordring til vår del av verden.
Anført av Tysklands leder Angela
Merkel, er det tegn til en ny gjestfrihet
hvor vi slutter å telle antall flyktninger,
men isteden takker for livet og tror at
der det er hjerterom er det også hus-
rom. Dypest sett er vi alle flyktninger i
verden, gjester som er avhengige av
andre menneskers godhet og evne til å
inkludere i et fellesskap. Derfor er
gjestfrihet verdens håp. Vi blir sterke
av å elske og svake av å forakte og neg-
lisjere. Vi blir sterke av å være gjestfrie,
og svake av å være snerpete, kalde og
avmålte. Bildet «gjestebud» av Liv
Benedicte Nielsen som illustrerer
denne julebetraktningen sprenger da
også aldeles rammen for våre tanker
om fellesskap og hvor mange vi syns vi
har plass til rundt bordet. Her er ikke
bare 12 menn, men mer enn 30 menn-
esker; unge, gamle, kvinner og menn,
og det bugner av gode gaver i et farge-
rikt fellesskap. Noe flottere bilde på

hva Jesu Jul er,
kan vi knapt
tenke oss.

Adventstiden er ikke de lystige hjerters
høytid, men tiden for lysets komme og
lysets kraft. Bak det grønne og glitr-
ende kan det være kaldt og guffent.
Bak det grønne og glitrende kan det
være taust og utrygt med skjulte tra-
gedier for store og små. Julen er Guds
håndtrykk til oss, ikke med løfte om
fravær av sorger, men om nærvær i alt.
Han tilbyr frihet til sine gjester. «I min
fars hus er det mange rom», sa Jesus.
«Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere
det». Ferdig snakka! 

Advent og jul er tiden da vi feirer den
minste som kom til verden med den
største kraften. 600 år før Jesu komme
fikk de sin adventshilsen fra profeten
Jesaja: ”Det folk som vandrer i mørket
får se et stort lys; over dem som bor i
skyggelandet stråler lyset fram. For et
barn er oss født, en sønn er oss gitt».
Denne julen har vi en sjelden anled-
ning til å vise at Jesus har vokst ut av
krybben og inn i våre hjerter.
Evangeliet er i en sum gjestfrihet. Fra å
møte andre som fiende, kan vi bli
noens frende og vise at det igjen er blitt
plass i «herberge». Sånn skal det verra!
Velsignet jul!

Andakt

”Min
skattekiste”

Søndag 8.
november var
det duket for
utdeling av «min
skattkiste» til 2-
åringene i
Frogner. 15 liv-
lige og spente 2-
åringer møtte
opp sammen
med mamma og
pappa, bestemor
og bestefar og tanter og onkler, alt i alt 40 stk. Under saml-
ingen fikk de høre historien om Jesus og barna, Inger
Hornstuen fortalte om sin gamle skattkiste som hun har hatt
sine skatter i da hun var liten. Helt til slutt fikk alle sin egen
skattkiste til å ha skatter oppi.  Oppi skattkisten var det en
laminert aftenbønn, og boken «julebarnet». Ønsker du en
skattkiste til ditt barn? Kontakt trosopplærer Anne-Sofie
Ramslie (anne.sofie.ramslie@lier.kommune.no)



Sangseminar med Mari Hajem!

Lørdag 14. november hadde SjåKK den store gleden av å
invitere til sangseminar sammen med Mari Hajem. 17
modige sangere møtte opp i Sjåstad kirke for å lære mer
om sin stemme. Vi lærte mye om teknikk og stemmebruk,

som vil hjelpe oss mye fremover. Sammen med Mari har vi
øvd på sangene vi skal synge på julekonserten 25.novemb-
er i Sjåstad kirke. Tusen takk
for et helt fantastisk seminar,
og vi ønsker deg hjertelig vel-
kommen tilbake! ”

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
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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: 991 52 920

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 skrivende
stund er det
såpeglatt
ute. Så bilen
får stå, men ikke for en kollega som
sleit med å finne parkeringsplass. Til
slutt stanset han ved et PARKERING
FORBUDT-skilt. Han skrev en for-
klarende lapp på frontruta: – Har et
viktig ærend i kirkens tjeneste – for-
lat meg mine synder! Da han kom
tilbake, fant han en lapp på frontruta
med flg påskrift: - Hvis jeg ikke not-
erer deg, mister jeg jobben – led meg
ikke inn i fristelse!

70 tallets
Jesusbevegelse
markeres i Oslo i
kveld. Den og den
karismatiske vekk-
else betød mye for
meg. I en annonse
for et møte på et
bedehus for noen
år siden, sto flg:
Møte på Betel i morgen kveld kl
1930. Tema: Bli fylt av ånden. Ta
med kopp! Alle er hjertelig vel-
komne!

Men jeg må innom barna: Broren på
5 år synes nok den nye lillebroren
skrek noe fryktelig og spurte: «Er
han kommet til oss fra himmelen,
mamma»? Moren svarte; «Ja, gutten
min». Gutten: «Jeg synes ikke det var
rart at de kastet han ut». 

Livlig på julaftengudstjenesten? Vel:
Unngå julerushet. Gå i kirken nå!
Men velkommen også da.

Og når det gjelder julaften; jeg har
ikke hatt de største julegaveønskene
oppigjennom. Ett år ble alt innfridd;
jeg ønsket meg sokker. Og det var det
jeg fikk. Nå er for øvrig den norske
krona litt ute å kjøre. Men som en sa:
«Det er i grunnen ikke kronas kjøpe-
kraft som bekymrer meg, det er
konas!»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist:  26. januar
I din postkasse: 8. februar

!

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 

Frogner Ten Sing
har etter lengre tids pause
startet opp igjen. Pr i dag er
det 15 konfirmanter som er
med, men tilbudet er åpent
for alle fra 8. klasse som
ønsker å være med. Under
øvelsen synger vi, spiller i
band, men er også åpne for
andre ting som dans og
drama noen øvelser hvis det er ønskelig. Vi øver fra 14:45-16:00 på Frogner men-
ighetshus annen hver uke. Kontakt Helge Rotevatn for mer informasjon.

KONSERT «Jul i ord og toner»
søndag 13.des. kl.19.   Tranby kirke

Velkommen til en julefeiring med sangere (bl.a. Ingeborg
Soot), Tranby Kantori og et sammensatt orkester. Opplev
en musikalsk vandring  gjennom Norge og andre land,
med julesanger og musikk som er inspirert av jul, og som
skaper denne unike høytidsstemningen.  
Bli med på en musikalsk julefeiring !
Arr. :Tranby menighets sang- og musikkutvalg
Billettpris: voksne kr 150,-  /  barn under 16 år, og ledsag-
ere gratis.

Julekonsert Sylling kirke
søndag 13.des. kl.18.00 synger Sylling
sangkor med dirigent Anne Lise
Solheim. Koret har et stort repertoar
med julens sanger.
Prest Ole Johan Stokstad blir med.
Kantor Anne Ma Flaten.
Velkommen møtt til førjulskveld i kirk-
en.
Kollekt. Arr.: Sylling menighetsråd

Velkommen til juletrefest
søndag 3. januar, kl 15 – 17 

på Sylling skole.
-------------------

For barn fra 0 til 100 år!
Vi byr på trylleshow, gang
rundt juletre, juleleker og

loddsalg.
----------------------------

Kr 50 pr. barn for godtepose
og leskedrikk.

Alle tar med seg egen mat og
drikke – husk kopper.

------------
Påmelding: innen onsdag 30.

desember til
Unni Kornrud – 97696788

Velkommen til liten og stor!

Arr.: Sylling menighetsråd

HJERTELIG TAKK
til alle frivillige  som har deltatt i 
menighetens arbeid i 2015!

Vi ønsker samtidig alle en riktig god
julehøytid og et godt nytt år!

Med hilsen Tranby menighetsråd

JULEFEST 4.januar kl. 19 på
Tranby menighetshus.  Gjest: Petter
Skauen: «Jul i konfliktfylte områder.»
Juletregang og servering. Gratis inn-
gang.


