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I denne utgave:



4. September
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Sommerseth og Sirris. «Sprell lev-
ende» - egen samling for barn.
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Kvidaland og Nowak
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Stokstad og Wachter
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste v/Norrup

11. September
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Blaasvær og Sirris
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Dyrendal og Flaten
Tranby kirke kl. 11.00: Kvidaland og
Nowak

Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste v/Jørgensen og
Nilsen

18. September
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
med innvielse av det nye orgelet.
Biskop Dahl, Blaasvær, Stokstad,
Flaten, Harket og Bezuijen.
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste v/Normisjonen

25. September
Lier Bygdetun kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Petersson og Hennummusikken
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste
Frogner kirke kl. 13.00:
Dåpsgudstjeneste v/Kvidaland og Sirris

2. Oktober
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Flåten og Sirris
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Kvidaland og Nowak
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste v/Tangen menighet

9. Oktober
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Petersson og Nowak
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Stokstad og Flaten.

16. Oktober
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Dyrendal og Sirris
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/Kvidaland og
Nowak. Utdeling av 4-årsbok.
Frogner kirke kl. 18.00: Gudstjeneste
v/Petersson, Rotevatn og Sirris
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Lier Menighetsblad

Sommerferien 2016 er over!
Velkommen tilbake til skole, arbeid
eller andre aktiviteter for barn, unge
og voksne!
De fleste har opplevd ustadig vær
med lite sol her til lands, jeg håper
likevel at batteriene er full-ladet, i
forkant av en tettpakket og
spennende kirke- og menighetshøst:
Nytt orgel i Sylling, Sjåstad kirke i ny
drakt, utvidelse av gravplass ved
Frogner kirke, nytt IKT verktøy, verne-
verdige gravminner i Lier og flere nye
ansatte.

Lier-kirkens hjemmeside 
(kirken.no/lier) 
Hjemmesiden er kirkens utstillingsvin-
du og kirkens / menighetenes viktigste
informasjonskanal. Nyetablert
hjemmeside har vært virksom i et
drøyt halvt år, vi erfarer at stadig flere
bruker hjemmesidene til både faktain-
formasjon og kunngjøringer, selv om
det fortsatt gjenstår både et kvantitativt
og kvalitativt arbeid. Bruk hjemmesi-
dens kalender for å holde deg opp-
datert på aktiviteter i Lier-kirkens fire
menigheter.

Lier-kirken som samfunnsaktør
For å komme i mål med alt vi - som Lier-
kirke - ønsker å gi Liungene, må vi
mobilisere, vi må ta rollen som en viktig
samfunnsaktør.  
Jeg tenker først og fremst på de frivillige
medarbeidere, rådsmedlemmer, m fl. som
uke etter uke, år etter år, gir av sin
kunnskap, engasjement og tro.  
Lier-kirken er avhengige av dere. Dere
gjør en formidabel innsats!  
Hjelp oss fortsatt til å legge til rette, slik at
dere finner glede og mening i det arbei-
det dere gjør.  
TAKK for at dere er og vil være med på
laget!

Som kirkeverge gleder jeg meg over flotte
ansatte og frivillige som gjør sitt ytterste
for å skape resultater og gi folk i alle aldre
mulighet til å bli kjent med Jesus.

Kirkevergen ser at Lier-kirken må regne
med å gjøre tilpasninger og endringer i
tiden som kommer, da mye rundt oss
også forandres.
Fra 1. januar er Den norske kirke en
selvstendig enhet etter 500 år som statlig
organ. Prestenes arbeidstid endres, det

etableres ny finansieringsordning m.m.  
Vårt dilemma og utfordring – vi må
posisjonere oss for «morgendagens
kirke».

Kirken er ikke statisk, fleksibilitet blir
et nøkkelord i tiden som kommer, vi
må være våkne og vi må være villige til
å tenke nytt. Klarer vi dette, da forut-
settes at fremtidens Lier-kirke fortsatt
er å regne som en av bygdas viktige
samfunnsaktører, i tillegg til å være
hovedaktør som trosformidler til men-
nesker i alle aldre.

En god oppstart på høsten ønskes med
Livsgledens blomster: 
Raushet, Glede, Smil, Tilgivelse, et
hyggelig ord eller en god klem.
August 2016

Kirkevergen i Lier
Mette Sønsteby

Lederartikkel

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Mørk Sveaas, 
Mob: 95 17 02 59
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http://www.kirken.no/lier
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Det nye orgelet i
Sylling kirke
Det har vært snakk om nytt orgel i
Sylling i mange år. En forutsetning for
at arbeidet kunne komme i gang, var
at menigheten forpliktet seg til å bidra
med en betydelig egeninnsats. En egen
orgelkomite arbeidet i flere år med å
skaffe penger til orgelet. Komiteen
samlet også mye informasjon for å
kunne velge de rette tekniske og mus-
ikalske løsningene. 

Sylling kirke har hatt tre orgler siden
1852 og et viktig ankepunkt mot det
siste orgelet var at klangen ikke fylte
hele kirkerommet på en tilfredsstill-
ende måte. Det var et sterkt faglig råd
at det denne gangen burde bygges et
balustradeorgel.

Totalt budsjett for orgelet slik det står

i dag er ca. 5 millioner kroner.
Orgelbygger Reil i Nederland ble i 2014
tildelt arbeidet med å bygge nytt orgel.
Det har vært et godt samarbeid mellom
Lier kirkelige fellesråd og menighets-
rådet gjennom hele prosessen.
Tunsberg bispedømmeråd og
Riksantikvaren har også vært involvert
i utforming og valg av løsninger.

Det nye orgelet er et mekanisk instru-
ment med 17 stemmer og to manualer
bygget på klassiske prinsipper.
Instrumentet er helt bevisst stemt slik
at musikken fra barokken klinger særs
godt i Sylling kirke. Instrumentet skulle
stå i kontrast til orglene i Sjåstad,
Tranby og Frogner, som alle tre er
romantiske instrumenter.

Orgelet ble malt og forgyllet av maler-
mester Wolters fra Nederland. Orgelet
har blitt et smykke, med både epler,
epleblomst og jordbær i utskjæringene.

Orgelet innvies med åpen gudstjeneste 18. septem-
ber. Biskop Per Arne Dahl med flere medvirker.
Ingeborg Soot og Sylling sangkor bidrar også.
Etter gudstjenesten er det kirkekaffe på kirkebakk-
en. For å markere det nye orgelet arrangeres det
flere konserter utover høsten.

Bokanmeldelse:
”Hverdagstro og
Tydelighet” 

Alpha Forlag
ISBN: 978-82-8335-
010-4
Forfatter: Odd Bergill
Utgitt: 2015

Odd Bergill har i
mange år bodd og
arbeidet i Lier både
som lærer og byg-
ningskyndig. I noen år var han også
administrativ leder i P22, et hjelpeap-
parat for narkomane i Oslo. I Lier er
han kjent som en sentral og solid
støtte for det kristne menighetsliv og
til Menighetshuset i Lierbyen. 

I årenes løp har han notert tanker og
refleksjoner om det han har syntes var
viktig innenfor den kristne troen og
livet omkring seg.  Dette har han nå
samlet i en bok han har kalt
”Hverdagstro og tydelighet”.
Bakgrunnen, sier han, er ”at vår krist-
entro stadig blir mer utsatt, og at det
derfor blir viktig for oss at vi selv er
klare og tydelige”. Det er ikke en tradi-
sjonell andaktsbok, men mer en bok
til å hjelpe oss i å tenke over vårt
kristne ståsted. 

Boka er delt i tre seksjoner
1. Liv og hverdag, 2 Atferd
og kommunikasjon og 3
Grunnvollen. Satt samm-
en, blir den en liten tros-
lære hvor troen settes i
sammenheng med vårt
eget praktiske liv og virke.
Man kan godt lese den
gjennom fra perm til
perm, men best egner den
seg som daglige små
refleksjoner som kan
bringes med inn i hverdag-
en slik en andaktsbok gjør. 

Johanne Eikå Bergill, Odd Bergills
barnebarn og kunststudent ved
Falmouth University i Cornwall, har
illustrert boken med vare, vakre sort-
hvitt tegninger.  De er bokillustrasjon-
er av første klasse. 

Odd Bergill har lykkes sitt forsett med
å lage en bruksbok for det daglige livet
hvor troen har sin plass i møte med
livet omkring oss. Han sier i en under-
tittel at det er en ”bok å vende tilbake
til”. Det er den virkelig, og boken
anbefales herved. 

Boka kan bestilles i bokhandler eller
fra Alpha Forlag, fra
DataBibelen/Sigve Saker,  eller fra for-
fatteren Odd Bergill på telefon. Prisen
er kr 299,-

Anmeldelse: Asle Kristiansen

St. Hallvard dag på bygdetunet

Tirsdag 16. august var 13 barn og flere ansatte og
frivillige samlet til St. Hallvard dag på bygdetun-
et i Lier. Dette var første gangen dette ble arrang-
ert. Sammen skulle vi reise tilbake 1000 år i tid,
til den tiden hvor St. Hallvard bodde i Lier. I
løpet av dagen fikk barna muligheten til å skyte
med pil og bue, bake brød, lage pung til å ha
mynter i, leke gamle leker og kle seg ut i tidsrikt-
ige klær.
De fikk
også høre
historien
om St.
Hallvard
gjenfortalt
av Grete
Bergersen
(bildet
t.h.), og
være del-
aktige i
drama-
tiseringen på slutten av dagen. En riktig morsom
og innholdsrik dag for alle sammen.



Gåsehud og
sjelefryd
(tekst Elisabeth T
Edvardsen/foto Svein I
Edvardsen)

Mandag 22. august var
Sylling kirke fullstappet –
igjen! Magnolia Jazzband,
jazzvokalisten Majken
Christiansen og Syllings egen sang-
student Ingeborg Soot serverte et for-
rykende musikalsk eventyr. «Fot» -
tårer – gåsehud! Ingen uberørte sjeler.

Magnolia Jazzband er årviss i Sylling.
Majken også nå – men Ingeborg har
vi «eid» mer og lenger – dog ikke på
det nivået som utspant seg denne
augustkvelden. Etter at Magnoliaene
hadde godgjort oss med myke – var-
somme – frekke – sprelske soloinnslag
og samspill, eksploderte verden til et
musikalsk univers. Aldri har
Magnoliaen blomstret så rikt og frod-
ig – tangenter og strenger og pust og

stikker reiv i sjel og hjerte – sendte
oss hinsides middagsoppvask og ube-
talte regninger – og det skulle bli enda
større. Majken og Ingeborg hver for
seg – imponerende – betagende –
ruvende. Så duett – Summertime -
Ingeborg tolket operaversjonen –
Majken musiserte jazzsjangeren –
publikum produserte gåsehud og
applauderte i henrykkelse – akkom-
pagnementet gnistret! I benkene
gynget vi, trampet takten, nøt. We’ll
meet again bedyret Majken og
Ingeborg – det har vi lagt oss på
minne!

Arrangement i Tranby og
Lierskogen menighet:
Åpent Hus  onsdag 7.september
kl.11 på Tranby menighetshus.
Siman Farah Omar fra Somalia og
Hizbawit Alyas fra Eritrea: Om å få et
hjem i Norge. Hvordan er det å
bosette seg i et fremmed land, finne ut
av tradisjoner og skikker, få arbeid og
venner? 
Lunsj og loddsalg. Gratis inngang

Kulturkveld søndag 25.september
kl.19 i Lierskogen kulturkirke 
Stig Bruset: Ditt liv – ditt ansvar!
Hvordan
bygge en
livslang
god helse
ved egen-
innsats?
I foredrag-
et vil
Bruset blant annet snakke om hva
bevegelse, kosthold og stressmestring
betyr for et vitalt liv og hva vi selv kan
gjøre for å forbedre egen helse.
Gratis inngang. Kaffeservering fra kl.
18.30.

Åpent Hus  onsdag 5.oktober kl.11
på Tranby menighetshus
Arna Lein: Lina Sandell sitt liv og for-
fatterskap. Vi
blir kjent med
personen Lina
Sandell og
hvordan livet
hennes har
preget sangene
hun skrev. Det blir allsang av flere av
Sandell sine kjente og kjære sanger. 
Lunsj og loddsalg. Gratis inngang.

Medarbeiderfest for frivillige med-
arbeidere i Tranby og Lierskogen
menighet torsdag 27.oktober kl.19
på Tranby menighetshus.
Sett av kvelden! – Nærmere program i
neste menighetsblad. 
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Slekters
gang

Døpte
Frogner
Leah Torvik Viskum, Martine Bjørnstad
Halvorsen, Håkon Tveit Arnstorp, Knut
Borgersen Braathen, Julie Bang, Lukas
Ellingsen Leirvik, William Shon, Olivia
Kalvik Lund, Sanna Lisether, Jens
Morin, Linnèa Strøm Olafsen, Mimi
Bremnes, Henny Ervik Bastiansen,
Caspian Salvesen (Strømsgodset kirke)

Tranby og Lierskogen
Ella Kristine Ask, Emilie Elvesæther,
Alma Sigernes Jagland, Emilie Fritsø,
Alva Linnea Lundquist, Henrik
Oldernes Sundsmoen, Nora Sofie
Schanche Nicholson, Sarah Louise
Bjørnstad, Natahaniel Sørum Sjødal,
Oscar Emil Riddervold, Marcus Floen,
Eirik Drøpping (Hov kirke i Sunndal),
Linea Sem-Jacobsen Johansen
(Norderhov kirke)

Sylling
Petter Raaholt Pettersen (Villa
St.Hallvard), Nestor Marinus Fuglerud

Sjåstad
Noah Elias Olsen Raanes, Mie
Helgensen Gravdal, Sofie Helgesen
Gravdal

Vielser
Frogner
Lisette Lyhus og Haakon Berntzen
Cristensen, Siri Stabæk og Thomas
Martinsen

Tranby
Trude Ladehaug Røed og Morten
Stenersen Langum, May Galåen og Per
Solli, Susanne Hitterdal Finstad og Kjell
Peder Braathen, Lise Christin Ramslie
og Aasmund Johannes Malme

Sylling
Heidi Bekken og Heikki Seppälä
Pettersen

Sjåstad
Ane Cecilie Glittenberg Ulsaker og
Krister Sundt

Tekstmeditasjon i
Gullaug kirke på
Lierstranda  
Vi møtes i Gullaug kirke kl. 19:00
over en kopp kaffe/te, og leser søn-
dagens tekst. Samtale, stillhet og
bønn. 
Høstensdatoer:  21.september,
12.oktober, 16. november og 14.
desember.  Kontaktperson: Ellen
Martha Blaasvær.



Musikktreffet på Frogner
menighetshus
er tilbake i september. Torsdager kl.11-
13. Dørene er åpne for alle som ønsker
å høre musikk, spise lunsj og tid til å
møte andre. Utlodning og litt allsanger
hører med. 
Høstens program er:

Torsdag 8. september: Ingeborg Soot
synger, Konsert og lunsj, Lunsj, god
prat og utlodning. Kollekt.

Torsdag 13. oktober: Bjørg Ødegaard, 
Konsert og lunsj, 
Kjente og vakre toner

Torsdag 10. november, Linedance i
Lier. Seniordansen i Lier har oppvis-
ning. Lunsj, god prat og utlodning.

Julespesial, torsdag 8. desember 
sammen med Lierbyen og Tranby
seniorsenter. Tilsette underholder. 
Kari, Fredrik, Solveig, Anne Ma
Lunsj, god prat og utlodning.

Følg med på www.kirken.no/lier
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Andakt
En av de fineste kirkeopplevelsene i
mitt sommervikariat i Lofoten var
Olsokgudstjenesten 29. juli i den gamle
Flakstad kirken. Jeg valgte å reflektere
litt om den sammensatte disippelflokk-
en Jesus samlet rundt seg. Han hadde
plass for enhver; Bråhissige tordens-
ønner, en skråsikker Peter, en tvilende
Thomas, en anonym Taddeus osv. Så
hadde han også plass i sin kirke til en
Olav Haraldsson.  

Men hvem var så han som ble Olav
den hellige? Var han en from misjonær
eller en brutal hersker og kriger?
Historiespillet på Stiklestad gir sitt
bilde av kongen. I 2010 gikk man til-
bake til en større kristentilnærming
ved Olav enn oppsetningen fra de siste
årene før det.

Det er saktens nødvendig. Så vi får
hjelp til å huske at vårt rettssystem
som skulle skjerme enhver for blindt
hat, urimelighet og urett, kom med
Olav og kristenretten. Giscard

d’Estaing – den tidligere franske presi-
denten – har med et fingerknips i
1000-årig europeisk åndshistorie gjort
landet formelt sekulært. Religiøse sym-
boler ble forbudt i offentlige rom; Han
argumenterte slik hedenske stater alltid
har argumentert. Her, i Olavs land, er
vi sakte og usynlig i ferd med å lande
samme sted. 1700-tallets opplysnings-
tid er blitt vår historiereferanse selv om
det er kristendommen som ligger til
grunn for vårt lovverk. Motstanden
mot å nevne kristendommen som
grunnlaget vårt, er massiv mange sted-
er i samfunnet: Hold Gud utenfor!

I fjor sommer fikk jeg under en bibel-
time se et bilde av statuen av Hellig-
Olav på Nidarosdomens vestvegg: Der
står han seirende og tråkker på slangen
han har vunnet over. Men slangens
hode er et bilde av hans eget hode. Se
der: der er vi også vi som vil være med
i Jesu følge. 

Vi vil kristendom, vi vil det gode –
men slåss hele tiden mot oss selv. 

Det er en øks i Den norske kirkes våp-

enskjold:
Olavsøksen.
Men den er helgenkongens attributt.
Ikke den modige krigerkongens egen
øks, men fiendens våpen som drepte
han. Det er ikke den krigende vikingen
som ble Norges evige konge; Det var
martyren og Kristusvitnet.

Sjømannspresten i London fortalte en
britisk organist om Olav; om viking-
kongen som ble nasjonal helgen, om
hans ferd fra krigertokter til mar-
tyrdød, om martyren som seiret gjenn-
om nederlag, og som i de troendes
hjerter etter sin død ble en større
mann enn han hadde vært mens han
virket som politiker og kriger. «I guess
it is hope for us all, then»?  sa organist-
en ettertenksomhet.

Det er ikke noen dårlig oppsummering
av
Olsokbudskapet.

Rolf H.
Sommerseth

Andakt

Slekters
gang

Gravferd
Frogner
Gro Abrahamsen, Berit Egge, Jenny
Margareth Børresen, Ruth Helgesen,
Linn Elise Kristiansen, Leander
Kristiansen, Franz Walter Kirchhoff,
Arne Trygve Solberg, Bjørn Torvund,
Turid Jensen Kinserdal, Tor Ludvigsen,
Ingrid Helle Andersen, Turid Solveig
Haraldsen, Knut Fossum, Jostein Arvid
Granlund, Ragnhild Kirsten Aasen

Tranby og Lierskogen
Karen Johanne Opsahl, Knut Nilsen,
Ellen Marie Ørskov Finsrud, 
Torbjørn Evensen, Ole Chrisoffer
Grette, Hagbart Johan Wilhelm Juuhl,
Mary Synøve Norup, Inger Grøstad,
Solveig Ask, Jorunn Breines

Sjåstad
Aud Johanne Gjefsen, Hans Bråten

Sylling
Karin Unni Goldenheim, Leah
Braathen, Juel Asmund Fuglerud

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 



Konfirmanter
praktiserer neste-
kjærlighet!

Søndag 25. september går
konfirmantene i Tranby og
Lierskogen fra dør til dør
og samler inn penger til
vårt misjonsprosjekt i
Bangladesh fra kl 17. Hver
krone som samles inn går
rett til to gratisskoler med i alt
500 elever som Chittagong
YWCA (KFUK) driver der. Ta
godt imot ungdommene!

Bangladesh har langt over 170
millioner innbyggere, og bare
ca 60% av disse kan lese og
skrive. Utdanning er første
steg ut av fattigdommen til et
bedre og mer selvstendig liv,
og derfor støtter konfirmant-
ene i Tranby og Lierskogen
igjen et skoleprosjekt der de
fattigste barna får hjelp til
utdannelse, blir sett og blir
bekreftet. 
Totalt er budsjettet for de 500
barna i 2016 kun 450.000 nor-
ske kroner. Da er husleie for
begge gratisskolene, lønn til
10 lærere, vaktmester, vaske-
hjelp/matansvarlig, skoleut-
styr og skoleuniformer til alle
de 500 barna medregnet. Hva
ville det ha kostet i Norge…?

Bangladesh KFUK arbeider
gjennom 13 lokale foreninger
i slumområder med låne- og
sparegrupper, helsestasjoner,
yrkesopplæring og gratisskol-
er.
Tranby & Lierskogen menig-
het har hatt Bangladesh
KFUK som sitt misjonspro-
sjekt i mange år, og vi vet
hvordan KFUK der står på for
å hjelpe familier i slumområd-
er til et bedre liv. Vi vet at
pengene kommer frem, det er
ingen mellomledd, de forvalt-
es på beste måte av våre venn-
er i KFUK i Bangladesh.  De
som vil se
disse gratisskolene med egne

øyne kan bli med på menig-
hetsturen til Bangladesh i feb-
ruar 2017!

For evt mer info:
Joar M Flatland, kateket
99152920 / joarflatland@hot-
mail.com

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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Svein H. Sveinsson:
Tlf: 32 84 74 70

Truls Moen:
Tlf:32 84 60 52

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.

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

Sjåbagos
Mandag 29.08 starter Sjåbagos opp igjen for høsten.
Øvelsene skjer i Sjåstad kirke på mandager fra 18:00 til
19:15. Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til
en spennende høst. Vi er et barnegospelkor for barn fra 1.
til 7. klasse, og vi tar imot alle som vil synge og ha det gøy
sammen med oss. Målet vårt er å gi barna en trygg arena, vi
har gode voksenledere, og herlige ungdomsledere som er
gamle ”sjåbagosere”. Vi lærer nye sanger, øver til jule-
konsert, dans og drama, har fruktpause og felles andakt.
Medlemskontigenten er 250,- pr halvår. Håper vi ser
akkurat deg!
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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

Kirkemusiker
Andreas Harket
(Sjåstad/Sylling)
mobil: 452 47 442

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://kirken.no/lier

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 mitt
sommervi-
kariat i
Lofoten var
jeg bl. a. satt opp med 4 vigsler. Da jeg
ikke fikk svar på første telefonhen-
vendelse til et for meg helt fremmed
brudepar, sendte jeg en sms og sa jeg
var bryllupspresten deres. Fint om de
tok kontakt. Sms’n som kom i retur
var denne: «Jeg er Milla og er 11 år, du
har nok sendt feil nommer».

I en av begravelsene i vakre Flakstad
kirke fortalte barna at den gamle
moren deres hadde vært veldig glad i
å prate med folk. Og at det på en hurt-
igrutetur gikk
lenge før hun opp-
daget at den hun
snakket med var
tysk. Jeg tok dette
med i minneord-
ene og føyde til;
Du skal se det var
med henne som
med han som ble
spurt om han – som ikke kunne eng-
elsk -  hadde problemer med språket
på sin amerikatur. «Nei» sa han. «ikke
jeg, men dem.»
Og når det gjelder å prate i vei;
Kanskje noen drar gjenkjennelse på
flg: Hun klaget til venninnen sin:
«Mannen min prater i søvne hver
eneste natt. Jeg aner ikke hva jeg skal
gjøre med det». Venninnen svarte,
med et lite smil: «Du kunne kanskje
prøve å la ham komme litt til orde om
dagen»?

På forsommeren tok domprost David
Gjerp avskjed. Her er hans favoritt-
historie Et eldre ektepar kommer til
himmelen. De overveldes av all
skjønnhet, vakker sang og musikk, og
fred og godhet som rår mellom alle.
Etter noen dager sier han til sin kone.
«Gudrun, jeg tenker på en ting: Hadde
det ikke vært for all helsekost, slanke-
kurer og treningsstudior vi har slitt og
strevet med hele livet, - så kunne vi
faktisk ha vært her allerede for 12-15
år siden.». 
Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 27. september
I din postkasse: 7.-14. okt

!

Prestens 
beste...

 Lopper 
Frogner  menighetshus 

Lier 

Vi tar imot rene lopper 
første mandag hver måned 

kl. 17.00  19.00. 
Ikke i juli. 

Møbler og lignende kontakt 
Asle Kristiansen 

92294263 
Ikke hvitevarer, bøker og TV 

Orgelåret i Sylling kirke

Søndag 18. september kl 11.00,
Orgelinnvielse
Gudstjeneste med orgelinnvielse i
Sylling kirke, Biskop Per Arne Dahl
med flere medvirker. Sang ved
Ingeborg Soot og Sylling sangkor
Åpent for alle.  Etter gudstjenesten er
det kirkekaffe på kirkebakken

Søndag 18. september kl 18.00
Orgelkonsert med Abram Bezuijen
Åpent for alle, gratis inngang

Torsdag 22. september kl 19.30 
Konsert med Iver Kleive og Sondre
Bratland
Inngang kr 200 
Billetter selges i døra fra kl 19.00
Forhåndsbestilling av billetter, send
navn og antall til
andreas.harket@gmail.com (Må hentes
og betales i døra seinest kl 19.10).

Torsdag 29. september kl 19.00
Konsert med unge lokale helter med
tilknytning til Lier
Inngang kr 100, billetter selges ved inn-
gangen
Disse deltar på unge lokale helter:
Jon Martin Høie, orgel
Ingeborg Soot, sang
Fredrik Eriksen, klarinett
Sunniva Fevang, sang
Ellinor Grimnes, orgel

Torsdag 13. oktober kl 19.00
Lystenning og musikk, ved Ole
Andreas Fevang og Andreas Harket
Kollekt ved utgangen

Flere arrangement utover høst/vinter

Supersprell i Sylling
Nå starter Supersprell opp igjen i
Sylling.  Vi samles annenhver torsdag i
kirkestua i Sylling.  
Høsten 2016:
1.september
15.september
29.september
13.oktober
27.oktober
10.november
24.november

Håper vi ser DEG!

Frogner minigospel
Frogner minigospel er et tilbud til deg
som er fra 4 år og oppover, og som
liker å synge, danse og bevege deg. De
øver onsdager fra 17:30-18:30 på
Frogner menighetshus. Dirigent er
Merete Fossli. Kontakt trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie for
påmelding. anne.sofie.ramslie@lier.ko
mmune.no

Knøttesang.
Knøttesang er et tilbud til deg som er
mellom 1-3 år og som ikke klarer å
sitte stille når du hører musikk. Vi
samles ca. annenhver onsdag kl. 17:30-
18:00 i klokkerstua. Kontakt Anne-
Sofie
Ramslie, anne.sofie.ramslie@lier.kom-
mune.no

Fellesskapskvelder på Frogner
menighetshus 
Møtene begynner kl 19.30. 
Kaffe og litt å bite i fra kl 19.00.

Tirsdag 6. september 2016
Anne Marit Tronvik: 
En pilegrims vandring
Anne Marit Tronvik er utdannet mus-
ikklærer og kateket og ble teolog og
ordinert til prest i moden alder. Hun
har vøert sokneprest på Nesodden i en
årrekke og er nylig blitt pensjonist.

Tirsdag 4. oktober 2016
Dag Arne Roum:
Livet er no det likaste lell
Dag Arne Roum har vært misjonæri
Japan og sokneprest i Strømsgodset.
Han vil snakke om dikteren Per Sivle,
som levde og døde i Drammen.


