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Lier Menighetsblad

Sommer
Sommeren er her. Vi har begynt på
den første sommermåneden, gresset
gror og bjørka har blitt grønn. Jeg
liker de ulike årstidene. De har hver
sin sjarm, og hver sine gode sider.

Sommeren er den lyseste og varmeste
av de fire årstidene. Lys og varme er
ord som gir meg gode assosiasjoner.
Alle levende organismer må ha lys og
varme, mye eller lite, for å leve.

Det er flott med de lange og lyse
sommerkveldene. Det er deilig å gå
ut å kjenne på varmen. Og ikke
minst er det flott med en svømmetur
i en innsjø eller i havet.

Om sommeren er omgivelsene
grønne. Det som vokser og gror er
grønt. I kirken bruker vi den grønne
fargen for å symbolisere vekst og liv,

framtid og håp.

Vi mennesker er avhengig av lys og
varme for å leve. Kirken trenger også
lys og varme for å leve. Gud bruker oss
mennesker til ulike oppgaver for at
kirken skal leve, vokse og bli større.

På ulike måter kan du bidra til at kirk-
en skal vokse. Du kan engasjere deg i
kirkens arbeid, ta imot Guds gaver og
dele de videre.

Om sommeren er det mange av oss
som reiser litt rundt. Vi reiser både i
vårt eget land og ut og besøker andre
land.

Vi behøver ikke år reise lenge rundt i
vårt frodige landskap, for å se noen
kirker. Hva med å besøke en kirke eller
flere i løpet av sommeren? Det å opp-
leve en gudstjeneste eller flere kan gi
sommeren en ny dimensjon. 

Ved å delta på en gudstjeneste er du
med på å kirken lys og varme, slik at
den kan vokse videre.

Hva med et ekstra kirkebesøk på feri-
eturen og et ekstra kirkebesøk
hjemme i løpet av sommeren? Det
kan bety noe positivt både for den
kirken som får besøk og får den som
besøker kirken.

Kirkens nærvær er ingen selvfølge.
Ved å være med å fylle kirkene, er du
også med på å støtte kirken!

Nyt sommeren,
og ta deg tid til
kirkebesøk!
God sommer!

Ole Johan
Stokstad

Lederartikkel
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Søndag er kirkedag
11. juni
Lierbyen amfi kl. 11.00: Gudstjeneste.
Tverken kl. 12.00: Sportsgudstjeneste

18. juni
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Furuhall kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste

25. juni
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

2. juli
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

9. juli
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

16. juli
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

23. juli
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

30. juli
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

6. august
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

13. august
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

20. august
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

27. august
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 19.00: Gudstjeneste
(presentasjon av årets konfirmanter)
Finnemarka kl. 11.00 Friluftsgudstj.

3. september
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
Tverken kl. 12.00: Sportsgudstjeneste
Frogner kirke kl. 18.00: Gudstjeneste
(presentasjon av årets konfirmanter)

27. august arrangerer
Sylling og Sjåstad 
menigheter 
FRILUFTS-
GUDSTJENESTE
i Finnemarka – kanskje nær
Dammyrdammen.
Buss går fra Sylling kirke kl 11
– koster 50 kr.
Meld deg på til sokneprest
Ole Johan Stokstad
e-post: os646@kirken.no
Mobil: 95111602



Lier Menighetsblad - nr. 4 2017   3

”Tjen hverandre i
kjærlighet”

Kongens heder og
ære

Overfylte hus da folk fra fjern og nær
var samlet for å sende Turid Werrum
inn i pensjonistenes rekker. Etter vel
20 år slutter Turid som kretssekretær i
Buskerud KFUK-KFUM og avskjeds-
festen startet med gudstjeneste i
Tranby kirke 14.mai. Velkomst og led-
else hele kvelden hadde kretsens

styreleder Arnstein Hardang. Flere
prester deltok og Anne-Jorun Bakken,
prest i Vestfossen, holdt en inspirer-
ende preken. Prosjektkor av ”gamle”
ten-singere og friskt barnekor fra
Hokksund stod for fengende sang og
musikk. Dagens høydepunktet: Iført
ordførerkjede og med rosende ord

overrakte Gunn Cecilie Ringdal kong-
ens fortjenestemedalje til Turid
Werrum. Audiens på slottet følger også
med. Stående applaus og velfortjent
heder og ære.

På menighetshuset fulgte så årets
lengste, mest kakerike og ”tale-rike”
kirkekaffe. Det var kaker til alle, selv
om de sist ankomne måtte sitte på
gangen. Det vanket bildehilsener både
fra Bangladesh og Tyskland.
Prosjektkoret gledet oss med friske
toner og Turid fikk æren av å dirigere
siste sang. Et helt menighetsblad kunne
fylles med referat av de over tjue, vel
fortjente, talene som ble holdt for

Turid. Her var
hilsener fra
nåværende Ten-
singere, ekte-
mannen Per og
sønnen Øyvind
og latteren
runget da
Astrid og Hans
kom med tale
og sang om
Turids arbeids-
innsats og
”stakkars Per
gressenke-
mann.” Gode
ord fra tidligere
arbeidskamerat-
er på Andøya,

Lier og Buskerud krets og fra ”toppene”
i Norges KFUK/KFUM. Og hva ble sagt
om Turid? Hun som starta Ten-sing
med over hundre ungdommer på
Andøya, starta Ten-sing med ringvirk-
ninger i store deler av Tyskland, som
har vært minst tjue ganger i Bangladesh
og stått i front for innsamling av ti

millioner kroner til skoler og hjelpearbeid. Og
ikke å forglemme Ten-singarbeid, kurs og led-
ertrening for våre ungdommer i Lier og
Buskerud? 

Bare hør hva som ble sagt: Med stort smil,
enormt engasjement, iver og arbeid nesten
døgnet rundt, har Turid vist raushet, kløkt,
kompetanse, toleranse, åpenhet, ærlighet,
kjærlighet, ydmykhet, mot, nøysomhet, rast-
løshet, internasjonal interesse og vært en
merkevarebygger som ser alle.     

Turid kler å ha kongen på
brystet og Jesus i hjertet! 

GRATULERER og TAKK!

Gjertrud Aspelund

 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 

Ny dåpsliturgi

Kirkemøtet har vedtatt ny dåpsliturgi
for Den norske kirke.  Alle menighet-
ene skal ta den i bruk seinest
1.september.  I Lier tok vi den i bruk
1.pinsedag.  Hovedgrunnen til at vi har
fått en ny liturgi er at mange syntes at
den gamle var for lang.  Den nye er
derfor kortere enn den vi hadde tidlig-
ere.  

Den største endring, som mange vi
legge merke til, er at faddereansvaret nå
er flytta til før dåpshandlinga, mens

den tidligere var etter dåpshandlinga.

Men ellers vil det meste være som før.
Og mye av det «nye» vi har fått de siste
åra er der fortsatt.  Det gjelder lystenn-
ing, at presten presenterer barna og at
representanter for dåpsfamiliene invit-
eres til å være aktive med blant annet
lesing av sentrale bibeltekster; fortell-
inga om Jesus og barna og dåpsbefal-
ingen.  

Den nye liturgen finnes på kirkas
hjemmeside kirken.no.



EN MUSIKALSK VANDRING

Denne vårgrønne maisøndagen kunne
liungen både gå pilegrimstur, få innblikk
i Borgny Farstad Svalastogs spennende
kunst eller på kveldstid oppleve en mus-
ikalsk vandring i Tranby kirke.

Det er blitt sagt
før, organist
Waldemar Nowak
er en mester til å
samle flotte sang-
ere og musikere
og i tillegg svært
dyktig til å
arrangere og gi
kjente melodier
ny og spennende
klang.  Og
Kantoriet skuffet ikke. De leverte! Fra
”What a wonderful world” , via ”Du
omgir meg på
alle kanter”, ”Jeg
vil gi deg o Herre
min lovsang” til
”You raise me up”
og Cohens
”Halleluja”, stor-
verk som Mozarts
”Ave Verum
Corpus” og
gospelsangene ”Wade in the water” og
”Every time I feel the spirit”. Flere i
koret hadde soloparti, og en av dem som
imponerte mest er vår egen trofaste
Martine Lundsbakken med mange
soloparti. Hun vokser og vokser med sin

klare stemme, brede smil og store sang-
glede.  Fint å høre Marthe Wangs ”Størst
av alt er kjærligheten.” Godt å lukke
øynene og lytte til ”Pie Jesu” sunget tre-
stemt av Ingrid Buarøy, Martine og Silje
Brurberg. Hjertesukk: Skulle ønske flere
hadde skjønt at ”Ord og toner” gir til-
hørerne en nydelig musikalsk opplev-

else. Tenk på det når
du ser høstens pro-
gram!

Den unge fiolinist-
en, Inger Astri Lille
Isene, lot oss høre
vakre ”Liebesleid”
sammen med
Waldemar på piano.
Han spilte også til
det meste. 

”Hold mitt hjarta- hold min sjel”, ”The
Prayer” og” My song of today” ble nyde-

lig framført av duoen Siri
Tofteng med sart og vakker
sang og Dag Tofteng med
proft gitarspill.

Trompetist Magnus
Aannestad Oseth imponerte
på flygelhorn med bl.a.
”Improvisasjon” og Pål Berg

trakterte som så mange ganger før,
trommene.

Etter avslutningssangen, Soul-childrens
”Sing Halleluja,” vanket det stor applaus.

Gjertrud Aspelund
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Slekters
gang

Dåp
Frogner menighet

Leopold Akeksander Fjeldvær
(Strømsgodset kirke), Mirjam
Karline Fjeldvær (Strømsgodset
kirke), Jakob Hals, Frida Krohn-
Sørum, Elise Høybråten Augedahl
(Røyken kirke)

Tranby og Lierskogen 
menighet

Magnus Hennum Oppen, Olivia
Marie Nødtvedt Nansen

Sylling menighet

Leo Fuglerud Larsen, Vilde
Underdal Indreberg, Sondre
Fossen Pande

Vigsel
Frogner menighet

Ida Westlie Eidal og Bjørnar
Høydalsmo

Gravferder
Frogner menighet

Hans Eivin Bråten, Magne Daniel
Heimark, Gunnar Larsen, Hans
Kristian Hansen, Atle Sundal, Dag
Henry Sørensen, Kjell Åge Brun

Tranby og Lierskogen 
menighet

Geir Brudal, Karin Løvåsdal, Arvid
Bjarne Mathisen, Per Lyngås

Sjåstad menighet

Alfhild Gustavsen

Sylling menighet

Ada Helene Bolstad

Loppemarked – 
Sylling menig-
hetsråd.

I nesten et helt år har
flere av loppemarked-
generalene i Sylling
menighet vært klare for
å inspirere, oppdatere, gi
kunnskaper, organisere,
løfte, bære, motivere og
være gledesspredere.

Og så endelig 12, 13 og
14 mai 2017 var ca 100
mennesker klare for å
arrangere loppemarked i Sylling skoles
aula. Vi er utrolig heldige som får ta i
bruk Sylling skole og har mange menn-
esker som trives sammen og liker å gjøre
dugnader.

Blir vi slitne? JA. Har
vi det moro? JA.
Klarer vi å få inn
penger? JA.

Inntektene på loppe-
markedet 2017 ble ca
130.000 kr.

Stor takk til Sylling
og Oddevall skole-
korps som deltok og
tjener på dugnaden.

Tusen takk til loppe-
markedgeneralene!

Tusen takk til FRETEX som sammen
med oss ryddet opp og gjorde skolen klar
til nye hverdager.

Birgit Bellen
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Enkelte dager går alt i ett og kropp-
en prøver å slappe av, men noen
ganger virker det som om den dirrer
10 cm over madrassen. Er det noe
de fleste av oss er flinke til, så er det
å stresse. Vi skal være super-
mennesker og fikse alt.

Men Gud visste noe om oss da vi ble
skapt. Han la i oss et behov for hvile,
tenker jeg noen ganger. Stoppe opp
for å tenke og kjenne etter. Ikke bare
dure fremover i 130 km/t på motor-
veien. Vet du hva som er bra. Stopp
opp og ta en tur langs kystveien.
Legg inn stopp for å spise en is, nyte
utsikten og tenke. 

Men hvordan skal jeg rekke det i
min travle hverdag? Vel, det handler
jo om prioriteringer. Men jeg vet om
noe som kan hjelpe også. Når hodet
spinner rundt med tusen tanker,
ideer og gjøremål. Da er det virkelig
på tide med en liten bønn. Når du er
som travlest, det er akkurat da du
bør stoppe litt opp og kjenne etter.
Hvordan er det egentlig med meg,

innerst inne?

Den gode hvilen finner vi hos Gud.
Augustin skrev for lenge siden:
«Gud, du har skapt mitt hjerte, og
mitt hjerte er urolig inntil det finner
hvile i deg». Og bønn er en god
måte å «tune» seg inn mot Gud på.
Fordi det er hos han det er virkelig
fred. Noe større, der vi kan få være
bare oss selv, uten forventninger om
det perfekte. Og hvilen hos han
tenger vi alle sammen.

I Joh.14, 27 står det: «Fred etterlater
jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke
den fred som verden gir. La ikke
hjertet bli grepet av angst og mot-
løshet.»

Irene Wiik
Halle

AndaktSpennende sommer-
konserter i Lier-kirkene!

Torsdag 06.juli – kl.19.30 i Frogner
kirke – Musikk for late sommerdag-
er..
Medvirkende – Torild Hafskjold,
trompet/flygelhorn/piccolo,
Henriette Wie Fang, fløyte, Beena
Kumar Karpisova, piano og orgel

Torsdag 20.juli – kl.19.30 i Sylling
kirke med Anne Ma Flaaten på
orgel

Torsdag 27.juli – kl. 19.30 i Frogner
kirke medvirkende Ingeborg Soot,
mezzosporan og Anne Ma Flaaten

Torsdag 3.august – kl. 19.30 i
Sylling kirke med Jon Martin Høie
på orgel

Mandag 21.august – kl.18.00  i
Sylling kirke med Magnolia
Jazzband

Torsdagskonsertene er gratis entré
m/kollekt. Konserten i Sjåstad har
inngangsbillett, mer detaljer senere.

Vandring i
Frans av
Assisis fot-
spor
Frans av Assisi
er en av den
katolske kirkes
mest berømte
helgener og
Fransiskaner- 
ordenens stifter. Den mest berømte
fransiskanermunk i dag er pave Frans,
fra Buenos Aires i Argentina, den sist
valgte pave i Roma. Frans levde på
1100 tallet i og omkring byen Assisi
nord øst for Roma og døde i 1226. Han
fikk stor betydning
for kirken i middel-
alderen og har også
stor innflytelse i dag
som et forbilde for
sosial medfølelse og
kjærlighet til og
ansvar for naturen.  

Det er bakgrunnen
for at den nystartede
pilegrimsforeningen

St Hallvard av Huseby arrangerte pile-
grimstur til områdene Rieti og Assisi i
Italia den første uken i mai. Hele sytten
deltakere var med til vandringer til
steder hvor Frans hadde levd og virket
og samlet inspirasjon til eget liv og
virke. 

Vi bodde i middelalder-
byen Rieti og i gjestehuset
til klosteret Santa Colette
i Assisi, som var utgangs-
punktene for vandringer
på veier og stier i og
rundt områdene omkring.
Inntrykkene og opplevels-
ene var mange, men det å ta seg fram
til fots gjennom landskap og småbyer

gir en
egen-
artet
nærhet
til sted-
ene. 

En av
stedene
vi
besøkte
var

klosteret og kirken Greccio hvor Frans,
som den første, forkynte julens bud-
skap med en julekrybbe med levende
dyr. I dag har klosterkirken en enestå-
ende samling av julekrybber fra alle
verdens steder og er vel verd et besøk. 

I og omkring
Assisi er
minnesmerk-
ene og spor-
ene etter
Frans og hans
samtidige
Sankta Klara
stifteren av

Clarisserordenen søsterordenen til
Fransiskanerne, mange og minneverd-
ige. I den store katedralen hvor Frans
ligger begravet, ble vi vist om av den
danske fransiskanerbroder Theodor,
som både utfordret og inspirerte oss
både med kunst og kultur. Det er en
kulturhistorisk reise av ypperste klasse
å besøke disse stedene, men samtidig
utfordrer Frans oss selv i dag med sin
reservasjonsløse kjærlighet til menn-
esker og naturen omkring oss. 

Asle Kristiansen
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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

LOPPER
Tranby menighetshus
Vi tar i mot lopper på 
menighetshuset.

Ikke TV og hvitevarer.
Møbler kun etter avtale
med Trond Hennum, tlf.
32 85 06 85 / 909 92 935

Arr.: St. Georg
Gildespeiderne 

Tranby menighetshus

St.Hallvards-dag og
Pilegrimsdager i
Lier
St.Hallvards-dag 15.mai,
markeres hvert år på Huseby
gård i Lier, der Hallvard kom
fra. Nytt av året er at det i
fortsettelsen av dette har
vært pilegrimsdager i Lier
med gudstjeneste, kunstut-
stilling og vandringer. I år
har ulike arbeider av kunst-

neren Borgny Farstad
Svalastog vært stilt ut i
Gullaug og Frogner kirke og
på Frogner prestegård.
Professor Gunnar Danbolt
holdt foredrag om Svalastogs
kunst, og Inger Løken har til-
rettelagt utstillingen.
Arrangører har vært Frogner
menighet og Pilegrimsfore -
ningen med støtte fra Lier
kommune og Tunsberg
Bispedømme. 

Ellen Martha Blaasvær, prost
i Lier, Røyken og Hurum,
beskriver arrangementene
som et fellesskap og impuls-

er for hode, hjerte og føtter.  

Mandag 15. mai ble St.
Hallvards dag markert på
Huseby i Lier med musikk
og opplesning. Etter saml-
ingen var det felles vandring
til Gullaug kirke og pre-
sentasjon av lutstillingen:
«De fem pilegrimsveiene» av
Borgny Farstad Svalastog
Hun er bor og arbeider på
Lil lehammer og regnes som
en av våre fremste billed-

kunstnere i dag. Hun har
laget kirketekstiler til mer
enn 40
kirker og
fem bispe-
kåper til
tre biskop-
er. Hun har
utført en
rekke
utsmyk-
ninger,
blant annet
Eina kirke
på Toten
(2004-05),
Petter Dass
Museet på

Alstadhaug (2007), Lille-
hammer kirke (2007) og
Gulset kirke i Ski en (2008-
09).  

Lørdag
20. mai
holdt pro-
fessor i
kunst-
historie
Gunnar
Danbolt
foredrag i
Frogner
kirke om
Borgny
Svalastogs
utstilling: «Jeg er ikke noe
tess til å gå. 7 par sko av
glass i retning Nidaros.» og
utstilling av Svalastogs kunst
i Frogner prestegård.
Gunnar Danbolt er professor
emeritus i europeisk kunst-
historie ved Universitetet i
Bergen. Han har arbeidet
mye med kunstteori og
kunstpedagogikk, og er en
etterspurt formidler av
kunnskap om kunst. Han

har skrevet mange bøker,
bl.a. om Bor gny Farstad
Svalastogs kunst.

Søndag 21. mai.
Pilegrimsforeningen
St.Hallvard av Huseby
arrangerte en pile-
grimsvandring fra Parkveien
(grensen til Drammen) via
Frogner til Gullaug. Det ga
anledning til å se utstilling-
en i begge kirkene og på
prestegården. 

Asle Kristiansen
St. Hallvards brønn, Huseby , Foto: Per Haavard Løken

«Jeg er ikke noe tess til å gå» Gunnar Danbolt 
har foredrag i Frogner kirke om Borgny 
Svalastogs glass-sko., Foto: Knut Hansen

Pilegrimsvandring gjennom Lier til Frogner kirke. 
Foto: Knut Hansen
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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 og Lierskogen)
mobil: 917 73 490

Sokneprest Ole Johan
Stokstad 
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 951 11 602 

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

Kantor
Beena Kumar Karpisova
(Frogner)
mobil: 48 60 57 15

Organist
Jon Martin Høie
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 450 37 906

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

Kateket Joar Morten Flatland
(Tranby og Lierskogen)
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, Tranby og Lierskogen)
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
lier@kirken.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



Kongeparet
har feiret 80
år. Humør har
preget han og
hans forgjeng-
ere. Flg. historie fortalte Kong Haakon
med stor glede. Etter at han en kveld
hadde vært i Oslo militære samfund og
skulle til å bryte opp, kom formannen
bort til ham og sa: «Det er synd kongen
går så tidlig, for det blir alltid så god stem-
ning når han har gått.» 
Og derved har jeg fått kongelig alibi når
jeg ved en tidligere anledning fortalte om
lille Marte som gledestrålende kunne
svare søndagsskolelærer på at hun også
hadde gledet noen i det siste:
«Jeg besøkte tanta
mi i går. Og da jeg
gikk ble hun glad».

En reportasje viste et
omdiskutert maleri
av kongen, men selv
han sa smilende:
«Det er dessverre slik
jeg ser ut!» På TV
dro han til med å fortelle om oljeplatt-
formen som var oppkalt etter dronningen.
«Nei den heter jo Troll» sa hun. «Ja,
nettopp!»

Arthur Arntzen har også fylt 80 år. Her
litt fra hans visdom: «Her nord bruker vi
humoren tell mye meir enn å flire av, nei,
han er førr alvorlig til det». 
Skuespilleren Lars Andreas Larssen ville
takke han etter en Oluf-forestilling med
en blomst og mange velvalgte ord. Mens
han var på vei mot de store høyder smalt
det i en av Arthurs sylkvasse replikker:
«Æ trur det er best du gjer mæ dein kvast-
en før han vesne»

Turid Werrum fikk ved sin avskjedsguds-
tjeneste overrakt kongens fortjenesteme-
dalje (og mange blomster og gode ord) for
sin store kirkelige innsats – ikke minst i
tidligere Øst-Tyskland og Bangladesh. Ett
år feiret vi et flott bryllup for to «ettåring-
er» (ungdomsarbeidere) fra henholdsvis
Tyskland og Bangladesh. I talene på festen
etterpå ble det ene flotte stedet etter det
andre beskrevet …. som det aller beste
stedet i verden. Da kom det fra en liten
festdeltaker på 4, 5 år: «Har de vært på
Geithus?»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 22. august
I din postkasse: 1-8. sept.

!

Prestens 
beste...

Fasteaksjon 2017
Konfirmantene i Lier har samlet inn kr
176.000 til fasteaksjon
I årets fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp
i Lier, har konfirmantene gjort en solid
innsats. Totalt er det kommet inn kr
161.321 på dør-til-dør innsamlingen. I
tillegg har det på Vipps kommet inn kr
15.368,- slik at totalen er på hele kr
176.689,-. At konfirmantene går rundt
til alle husstander i Lier, er en stor opp-

gave og noe som folk i Lier bør gi dem
ros og oppmerksomhet for. Årets
aksjon er øremerket til vann og vann-
forsyning til tørkerammede områder.
En viktig del av dette er å etablere god
og trygg vannforsyning til flyktninge-
leirer og katastrofeområder for å hindre
utbrudd av sykdom og epidemier. 

Det er interessant at det er kommet inn
over 15 tusen kroner på Vipps – nesten
ti prosent av totalbeløpet. Den digitale
tid er på vei inn i innsamlingslivet også. 

Sommerkonsert
i Lierskogen
Kulturkirke 
18. juni kl 19.00

Liungene Mari
Amundsen og Werner Johannessen tar
med gitar og piano, og inviterer til
sommerkonsert i Kulturkjerka.

Mari og Werner har holdt mange egne

konserter i distriktet i
løpet av de siste årene.
De har sanger i alle
sjangre, og som oftest
med norske tekster i
egne arrangement.

Programmet de forbe-
reder til Lierskogen

Kulturkirke er lunt og melodiøst, med
smak av sommer. 

Velkommen til en hyggelig stund!

Foto: Stein Styve

MAGNOLIA JAZZBAND
m/Topsy Chapman
holder konsert i Sylling kirke
mandag 21. august  - kl 18.00.
Billetter kr 300,- selges på Spar Holsfjorden.
Eller kontakt: 47872280 og 99277219

Prosjektkor i Sjåstad
Kommende høst planlegges det et prosjektkor
til allehelgensgudstjenesten i Sjåstad kirke.
Prosjektkoret skal synge 3-4 sanger og fungere
som forsangere på salmene. Det legges opp
til 3-4 øvelser, sannsynligvis på kveldstid på
mandag i ukene før gudstjenesten. Meld din
interesse til organist Jon Martin
Høie.(jh289@kirken.no/450 37 906) Fyldigere
informasjon om øvelser og repertoar kommer i
første menighetsblad etter sommeren.

Trosopplæringskonferansen 2017 går av stabelen tirsdag 17. oktob-
er på The Qube, Gardermoen.  Temaet for årets konferanse er NÅDE. 
Nærmere informasjon på: http://www.trosopplaringskonferansen.no/
Dette kan gi inspirasjon, motivasjon og frimodighet til å stå i tjenesten for Guds
rike.  Har du lyst til å delta på konferansen? Send en liten søknad til kirkens ser-
vice kontor.   

Sangere søkes !
Sangere søkes til å delta på
gudstjenester, konserter og
andre typer arrangement
knyttet til Frogner kirke og
Lier kommune. Variert sjanger.

Kontakt kantor Beena
Karpisova for mer info –
bk725@kirken.no
mob.48605715


