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5. november (Allehelgensdag)
Frogner kirke kl. 11.00:
Allehelgengudstjeneste med folketoner.
Bente Storbakken (fiolin/hardingfele).
Frogner kirke: Åpen kirke fra kl. 14.00
Sjåstad kirke kl. 17.00:
Minnegudstjeneste. Prosjektkoret
Frogner kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste. Jan Bertelsen(obo).
Tranby kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste. Tranby kantori.
Sylling kirke kl. 19.00:
Minnegudstjeneste. Sylling sangkor

12. november
Frogner kirke kl. 11.00:
Lysgudstjeneste. Unge fra bofellesskap-
ene deltar. Enkel kirkekaffe.

Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken.

19. november
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste,
markering av Luther-jubileet
Sjåstad kirke kl. 11.00:
Familiegudstjenesten. Lys Våken.
Tranby kirke kl. 19.00:
Temagudstjeneste: «Mennesker er ikke
til salgs»

26. november
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

1. desember
Sjåstad kirke kl. 18.00: Lysmesse. Marte
Arnesen (sang)

3. desember
Frogner kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00:
Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 17.00: Tenning av
julegrana
Tranby kirke kl. 18.00: Lysmesse.
Speiderne deltar.

7. desember
Frogner kirke kl. 19.00: Lysmesse

10. desember
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
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NY LOV OM TROSSAMFUNN –
FORSLAG OG HØRING

Kulturdepartementet sendte i slutten
av september ut på høring forslag til
ny lov om tros- og livssynssamfunn.
Dette innebærer en samlet revisjon av
lovgivning og tilskuddsordninger for
Den norske kirke og de øvrige tros-
og livssynssamfunnene.  Dagens
kirkelov foreslås opphevet og forslag-
ene vil innebære store endringer for
den lovregulerte organiseringen av
Kirken.

Høringsfristen er satt til 31. desember
2017.  Høringen er åpen, og alle kan
sende innspill.  Det er viktig at flest
mulig bruker denne høringsmulighet-
en for å påvirke hvordan kirken – og
spesielt lokalkirken – skal se ut i
fremtiden.

Forslaget og høringen er oppdelt i fire
hovedområder eller temaer: 
Lovens formål og medlemskapsspørs-
mål fastslår at det skal være en felles
lov om tros- og livssyn og at loven
skal understøtte disse.  Et tros- og
livssynssamfunn defineres som

«sammenslutninger for felles utøvelse av
en religiøs tro eller et sekulært livssyn».

Om registering og tilskudd settes det
krav for registrering og tilskudd at sam-
funnet må ha mer enn 500 medlemmer
som har fylt 15 år.  Kommunale tilskudd
til samfunn utenom Den norske kirke
overtas av staten. 

Den norske kirke får særskilte
bestemmelser (kirkelig rammelov) i den
nye trossamfunnsloven.  Når det gjelder
kirkens organisering, kirkelig inndeling,
kirkelige organer og valg til disse over-
lates dette i høy grad til Kirken selv, dvs
Kirkemøtet.  

Her er det et viktig unntak ved at sognet
som selvstendig rettssubjekt skal videre-
føres.  Det bør bety at dagens lokalkirke
videreføres med menighetene som
grunnelement for en eventuell ny organ-
isering på kommunalt og regionalt nivå.
I den pågående prosess rundt kom-
mune- og regionstruktur bør Kirkens
organisering tilpasse seg denne.

Spørsmålet om fremtidig finansiering av
Kirken står sentralt i høringen.  Her er

det lagt frem to hovedmodeller.
Alternativ 1 viderefører dagens ordn-
ing med delt finansiering mellom stat-
en og kommunene.   I alternativ 2
overtar staten ansvaret som kommun-
ene har i dag for finansiering av lokal-
kirken.  I tillegg overlates det til
Kirkemøtet å fastsette om kirkemed-
lemmene skal betale en egen medlem-
skontingent.

Det siste temaet er vigselsrett og grav-
plassdrift.  Her foreslås det stort sett
videreføring av dagens ordninger.  Det
vil si at vigselsrett for tros- og livs-
synssamfunn og den lokale kirkes
ansvar for gravplassdrift og –forvalt-
ning blir som før.

Nå er det viktig at alle med interesse
for lokalkirken del-
tar i høringsrund-
en.  Ta kontakt
med ditt menig-
hetsråd og sørg for
å bli hørt.   

Søren Falch Zapffe,
leder av Lier kirke-
lig fellesråd

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: "Sen-Høst”, Tranby
kirke, foto: Svein Edvardsen
Gavekontonr. 2260 20 05058 eller
Vipps: #100842

Annonseansvarlig: Kjetil M Sveaas

Trykk: LKT Digital AS

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

Lier menighetsblad er også å finne på:  
http://kirken.no/lier

Søndag er kirkedag



Lier Menighetsblad - nr. 7 2017   3

HYLLEST TIL 

FRIVILLIGHETEN

De ansatte i kirkene i Lier møtte med
blide smil og stilige, hvite forklær da
de ønsket 110 gjester velkommen til
fest. Et ”mannsterkt” og solid vert-
skap. Det var god stemning med
nydelig dekka bord, velsmakende
gryterett, hjemmebakt eplekake, is og
mye hyggelig prat. Og for et variert og
artig program! En gledens dag, jublet
vår sprudlende kirkeverge, Mette
Sønsteby, som holdt en gnistrende
festtale der alle de frivillige gjestene
bare måtte føle seg superviktige. Takk
og ros! De frivillige er i stor grad med
på å bygge menighetene, drive kirk-
en, være kirken! Hun reflekterte over
de viktige ordene: kraft, mot og håp.
Og Mette avsluttet: Fri og villig! Fri
og villig for Gud og menighet! 

Ellen Martha
Blaasvær inter-
vjuet menig-
hetrådslederne i
Frogner, Kari
Johanne
Tønnesen og
Elisabeth
Nordgaren,
Tranby og
Lierskogen. De

er stolte over solid arbeid i menighets-
rådene sine.

Hele staben i Lier stod på for at gjest-
ene skulle ha det fint. Solveig Thon og
Helge Rotevatn ledet oss trygt gjennom
kvelden. Den samme Helge stod for
teksten til en morsom sang-presenta-
sjon av alle ansatte. Fint var det også
med Liersangen og Irsk velsignelse.
Latteren sto i taket da noen av de
ansatte sang og ” viste” hva de ville vært
om de ikke hadde jobba i kirken, eller
hvor moro kan en ha det med ballonger
og strømpebukser? Diskusjon, stress og
heftig trykking på mobiler ble det da
Ole Johan presenterte sin ”Kahoot.”
Øyvind Mørk takket fra de frivillige for
en svært trivelig kveld. Og trygt var det
å rusle hjem med følgende avskjedshils-
en i friskt minne: ”Fordi Gud finnes er
ingenting meningsløst, håpløst eller
likegyldig.”

Gjertrud

Høsttakke-
fest i Sjåstad
kirke
Søndag 15 oktober
ble en høstpyntet
kirke inntatt av
syngende glade
Sjåbagos barn og
forventningsfulle
4 åringer som
skulle frem å
motta sin kirke-
bok. 
Høsttakkefest har
blitt feiret i Den
norske kirke siden
1899. Sjåstad kirke
var pyntet med alt
fra lierbondens grøde, grønnsaker, frukt, korn og poteter.
Høsttakkefesten var også en anledning til å feire en nyoppusset
kirke. I to år har kirken blitt pusset opp for flere millioner. Ny puss
utenpå, nymalt, nytt inngangsparti og handikap inngang. Virkelig
verd å feire!

Denne helgen hadde Sjåbagos
korseminar, hvor de øvet inn
nye sanger og danser. Under
gudstjenesten fremførte de
dette til stor applaus. 
Anders Abelseth spilte nydelig
på saksofon sammen med vår
organist Jon Martin Høye.

Inger Johanne Stensen



”Synlig kjerke
på Lierskauen”
Stort og veldig moro å få kult-
urprisen 2017! Det vises tydelig
på Ragne og Rolf Sommerseth
en morgen jeg stikker innom
og tar en prat. 

Hva var første tanken da dere
fikk høre nyheten? ”Positivt glad”, svarer
Rolf umiddelbart, Ragne smiler bredt og
begge understreker flere ganger at det er
en glede at kulturkirka blir synliggjort.
Lierskogen kirke brukes til jevnlige guds-
tjenester og flott at den også er et kultur-
hus. BLÆSEN blåser der, kor øver og en
periode var det asylkafe.

DUGNAD!

De understreker at restaureringen av
Lierskogen kirke var en stor dugnads-
innsats, så takken for det flotte resultatet
går til mange. Sverre Løvåsdal og Siv
Marit Ersdal blir trukket fram som
primusmotorer sammen med bortimot
130 andre. Dugnadskomiteen starta det
praktiske arbeidet 10.januar 2009 og Rolf
etablerte parallelt en kulturkomite som
han stod i spissen for. Ragne har helt fra
starten ledet utsmykningskomiteen.
Kirkerommet er vakkert og godt å
komme inn i og med gode stoler. 

Hvordan har kommunen stilt seg til dette
arbeidet?  Svært samarbeidsvillige og
positive, svarer Rolf. Vi har vært nøkterne
i våre søknader disse årene og kommun-
en har dekket opp underskudd og gitt oss
den summen vi har bedt om.

KONSERTER OG FOREDRAG.  

Det er med glede en ser tilbake på alle de
flotte konsertene, der Ole Paus, den
15.mai 2009, satte standarden på innvi-
elsesfesten.  Bremnesbrødrene, Anita
Skorgan og Anne Grethe Prøys. Ja, de og
mange dyktige sangere og musikere har
gitt et trofast publikum uforglemmelige
kvelder. Fremragende foredragsholdere,
kan bare nevne Knut Vollebekk, Henrik
Syse, Audun Mysja, Karsten Isachsen eller
Ingvard Wilhelmsen. Lista er lang. Se på
alle bildene som Stein Styve har vært
behjelpelig med. Bildene henger i kirka.

Vi er mange som vil takke for berikende
kulturopplevelser og gudstjenester. Flere
har sagt at det er så bra at kirka er til-
gjengelig også for de som ikke går der så
ofte ellers. Hurra for Ragne og Rolf og
hele dugnadsgjengen! Gratulerer!

Vi synger med Håvard Rype i hans hyllest
til kjerka:

”Sånn skal det gå, kjerka må stå og
ringe for Lierskauen.”

Merk deg datoen for kulturprisutdelingen
på Haugestad 30.november 2017.  

Gjertrud
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Slekters
gang

Dåp

Frogner menighet
Emma Thorkildsen, Pernille
Wrige, Billie Babette Hagen
Berntsen (Bragernes), Nora
Tynes-Karlsen (Bragernes)

Tranby og Lierskogen
menighet
Theresia Nissen Alberto, Frida
Ulstein-Wallumrød, Noah
Hagen Livingston, Kasper
Lønnes Evje, Jonathan Ringnes
Solvoll, Oliver Steig Ensink,
Tuva Frogner-Grøstad, 
Linnea Frostad Bakken

Sylling menighet
Emmeline Braathen

Vigsel

Frogner menighet
Merethe Hindborg og Einar
Johan Josefsen

Tranby og Lierskogen
menighet
Evelyn May Stokke-Olsen og
Ove Stokke-Olsen

Gravferder

Frogner menighet
Knut Helge Korvald, Terje Høe,
Solveig Aass Hansen, Arne
Granbakken, Audun Ottar Lie,
Tordis Hegg, Randi Bautz Lie, 
Sigurd Olai Aarvik, Olav Magne
Lystrup, Tore Vidar Wamstad, 
Tore Kristoffersen, Leif Håkon
Midtbø

Tranby og Lierskogen
menighet
Asle Per Myklebust, Olav
Molland, Bjørn Hall, Eva
Kjærsgård, Ove Rune Jakobsen,
Anne Lise Andresen, Paul Dahn

Sylling menighet
Knut Thoresen

SANGGLEDE
med musikalen” Å, så
vakkert!”

En hyllest til Guds skap-
erverk, kjærligheten og
jorda, vår klode.
Minitrall og Trabagos
stilte med mange gjester
pluss eget voksen-gutte-
band, og det svingte godt i Tranby kirke
søndag 22.10. Imponerende med bare tre
øvelser og mye tekst. Dirigent, kateket
Helge Rotevatn, gav oss litt bakgrunn rundt
de ti sangene av Hans Inge Fagervik. Hurra
for rapping i Drømmesangen og for små,
ivrige solister! De var innom både egoisme 

og drømmer og avsluttet med ”Alt hører
sammen”.  Stor applaus fra stolte foreldre og
besteforeldre og en velfortjent ”kjærlighet
på pinne”. Sangerne med foreldre møtes til
fellesmiddag før øvelsen. En hyggelig
samling for små og store. Vi kan bare glede
oss til julekonserten.

Gjertrud
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Når det stormer
Å sitte inne om høsten, mens det
regner og blåser ute, med fyr på
peisen og levende lys opplever
mange av oss som veldig hyggelig.
Vi hører at vinden uler og regnet
som pisker mot vindusglasset, men
inne har vi det godt og varmt.

Men det er ikke alltid vi kan sitte
inne i uværet, noen ganger må vi
også være ute å kjenne på vind og
regn. Disiplene til Jesus fikk opp-
leve å være ute i båt når det blåste
opp til storm på Genesaretsjøen.
Mens de var der ute i stormen kom
Jesus gående til dem, og han fikk
vinden til å stilne. Jesus viste at han
var sterkere enn naturkreftene. Og
han viste at han kunne gi disiplene
sine trygghet.

Noen stormer i livene våre er heft-
igere enn stormene som lages av
vind. Noen ganger trenger vi også
steder å søke trygghet. Akkurat
som Jesus gav trygghet til disiplene
ute i stormen, ønsker også Jesus og
gi oss trygghet.

Det er ikke alltid Jesus tar bort
stormen, men han ønsker å stå i
stormen sammen med oss.

Når det stormer i livene våre kan vi
få be til Gud, slik vi alltid kan. Vi
kan lese i Guds ord for å finne ord
til trøst og håp. Vi kan fysisk få ta
del i det Jesus gir i nattverdsmåltid-
et.

Akkurat som vi kan søke ly for
kalde og mørke høststormer inn i ei
varm og god stue, kan vi søke til

Gud for andre
stormer i livet.

Det er ikke alltid så lett å se det
Gud gjør for oss. Det var det ikke
for israelittene som satt i fangen-
skap i Babylon og fikk profetordet
fra Jeremia, et ord som gjelder for
oss også:

«For jeg vet hvilke tanker jeg har
med dere, sier Herren, fredstanker og
ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere
fremtid og håp.» (Jeremia 29,11)

Ole Johan
Stokstad

Andakt

Dameetagen på Musikktreff i Frogner
Kari Tomine Isene Bodnar, Anette Øverby, Linda Sønsteby
og Therese Ege Hære er alle med i DameEtagen damekor.
Diakon Solveig Thoen og kantor Beena Karpisova inviterte
kvartetten til å holde en kort konsert for oss onsdag 18.10 på
musikktreff i Frogner menighetshus. Bordene var fulle og
stemningen var god. De sang egne favoritter som var en
blanding av diverse ballader som Evig eies, Du er allt,
Autumn leaves  til Alf Prøysens mer rørende viser som
Spelldåsa, og lillebrors vise. Alle fire viste sine stemmers
mangfoldige kvaliteter, de behersket pop, gospel, vise, rock
´n´roll til jazz helt elegant uten noen form for anstrengelse.

Stemmene deres er unike og sammen utgjør de en perfekt
ensemble som gir glede og påfyll til oss som hører på!

Loppemarked
og julemesse

Onsdag 16. november
Torsdag 17. november

TRANBY MENIGHETSHUS

Åpent kl. 16–20
Arr.: St. Georg gildespeiderne, Tranby menighetshus

Kafeteria - åresalg - basar
Betalingsterminal og Vipps



Velkommen til Musikktreff
på Frogner menighetshus
onsdag 15.november kl.11. 

Henrik Hundsnes gjester oss denne
gangen!
Tenor, fra Haugesund. Han er spesi-
alisert innen barokkmusikk, og er
en etterspurt solist til opera så vel
som kirkemusikalske produksjoner.
Hundsnes har sunget med orkestre
som Oslo Filharmonien, Kring-
kastingsorkesteret, Norsk Barokk-
orkester, Barokkanerne, Oslo
Barokkorkester, Bachorkester
(Nederland), The Israel Camerata
og Monteverdiorkester (Tyskland).
Henrik har også mottatt en rekke
stipend, samt hatt opptredener i
NRK og TV 2.

Det blir også god lunsj, utlodning
og tid for en hyggelig prat rundt
bordene.
NB: Inngang kr 150,-.

Orgelundervisning
i Frogner kirke
Frogner menighet ønsker
å gi orgelundervisning.
Alle er velkomne til å
søke. Obs! Det er
begrenset med plasser,  så
vær rask med å søke.
Oppstart i uke 11 torsdag
15.mars 2018 

Ta kontakt med Beena Karpisova bk725@kirken.no – 48605715
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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.

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

Gospelgudstjeneste i Sjåstad Kirke i Radio

Mandag 20. november kl.
18.00 blir det
Gospelgudstjeneste i
Sjåstad Kirke.

Stammen i gudstjenesten
blir Sjåbagos, men også
med deltakelse fra flere
musikalske og talentfulle
Liunger samt allsang fra
alle som kommer. 

NRK P1 vil gjøre opptak av hele
Gospelgudstjenesten. Den vil bli sendt som en
av årets Radiogudstjenester og det betyr at den
vil høres av over 1 million lyttere.

Møt opp og vær med på denne unike begiven-
heten. Vi ønsker å fylle kirkerommet, slik at
sangen og applausen kan løfte kirketaket.

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

Åpent hus 6. desember kl.11
på Tranby menighetshus
Gjest: Johan Kaggestad
«Hverdagsmosjon ispedd historier 
fra et idrettsliv»
Det serveres grøt og bløtkake.
Loddsalg.



Lier Menighetsblad - nr. 7 2017  7

Kirkeverge Mette
Sønsteby
mobil: 482 89 588

Prost Ellen Martha 
Blaasvær 
mobil: 922 84 822

Sokneprest Ragnar Ringen
Petersson (Frogner)
mobil: 415 19 679

Sokneprest Berit Basmo
Kvidaland 
(Tranby 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
(Sylling og Sjåstad)

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



Tid tilbrakt
sammen med
barn er de
minst bort-
kastede timene i
ditt liv. Så jeg sier nesten alltid ja til
barnepass. Forleden skulle jeg legge 1 ½
åringen. Etter noe gråt og sanger sluknet
hun som et lys – trodde jeg! Jeg ba 5
åringen lytte sammen med meg om vi
hørte noe fra barnesenga. Vi hørte ingen
ting. Det moren ser da hun kommer
hjem en time senere, er den lille som
sitter med en bok, musestille og strål-
ende fornøyd i dobbeltsenga hun har
klatret opp i. Jeg har ikke spurt om
hvordan natta gikk, men tenker på en
sliten tre-barns
moras sukk: Unga
mine sover ikke om
natta. De ligger til
ladning. 

«Ikke jug og ikke
bann», sa faren min.
Thea Sofie 7 år følg-
er opp «Jeg tror
nesten ikke at prest-
er juger noe særlig, for det er jobben
deres ikke å juge. Antagelig oppdrar de
ikke barna sine heller, så de blir helt
normale».

Han hadde nok gjort seg sine observa-
sjoner, den lille gutten som ble spurt:
«Hva gjør faren din for noe»? Svaret
hans lød: «Alt det mora mi sier»!
Du skal høre på moren din samme hva
hun sier og samme hvilket tonefall hun
bruker. (Thomas Andre 7 år)
Og fra barnemunn til det å bli 100 år:
Det føles fint å bli 100, så lenge en er
frisk. Jeg har jo vondt noen steder, men
jeg husker ikke hvor, så da er det ikke
noe uansett. (100 år gammel kvinne til
Budstikka)-

Det er i alle fall min teori at jo bedre
humør man er i, desto lenger lever man.
(109 år gammel mann til NRK)
Men alderen kommer ikke alene. En
distre prestemann skulle tale på et lands-
ens bedehus der det ikke var garderobe,
og han gikk frem til sin vanlige plass på
1. benk og tok først av seg frakken og la
den pent ved siden. Så fulgte jakken
deretter og distre som han var kneppet
han opp vesten og begynte også å ta av
seg bukseselene. Da var det møtelederen
grep inn med flg. replikk: Kanskje prest-
en vil være så snill og holde møte før han
går og legger seg.   Rolf H Sommerseth
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Prestens 
beste...

TEMAGUDSTJENESTE I TRANBY
KIRKE 19. NOVEMBER kl. 19.00
«MENNESKET ER IKKE TIL
SALGS»
Politioverbetjent i KRIPOS Knut
Bråttvik forteller fra arbeidet mot
«moderne slaveri» 
Sang: Martine B. Lundsbakken m.fl.
Musikk: Waldemar Nowak, Sondre
Langberg
Prest: Berit Basmo Kvidaland

3.Desember - 1.Søndag i advent
- stemningsfull start på adventstida med
JULEGRANTENNING VED LIER-
SKOGEN KIRKE kl .17
Gruppe fra Hennummusikken spiller til
juletregangen.
Pepperkaker og gløgg.
Åpen kirke med stor julekrybbe.
LYSMESSE I TRANBY KIRKE kl. 18.
Speiderne deltar.
Organist Waldemar Nowak
Prest Berit Basmo Kvidaland 

«JULEKURV 2017»
Mandag 13.november starter innsaml-
ingsaksjonen til årets Julekurver. Da vil
det stå innsamlingskurver i kirkene i Lier
samt på menighetshusene til Frogner og
Tranby. Her kan du legge det du ønsker å
gi av matvarer. Merk at matvarene må ha
en holdbarhetsdato til over nyttår. Det vil
også være mulig å levere på en stand på
Liertoppen kjøpesenter i 2.etasje ved inn-
gang A 9.desember. 

For nærmere informasjon se plakaten ved innsamlingskurvene eller kirken/lier.no.
Gavene vil bli delt ut til noen i Lier kommune som kan trenge litt ekstra til jul.

Hilsen Diakoniutvalgene i Frogner, Tranby og Lierskogen menigheter.

Topp familiegudstjeneste

Tolv ivrige fireåringer mottok stolt 4-års-
boka, noen litt beskjedne, andre forvent-
ningsfulle.  Midtgangen i Tranby kirke var
tettpakka av barn og foreldre som fikk med
seg flere sanger fra boka og kateket Joars
fortelling om Jesus og barna. Strålende
unger, glad musikk og sang, to barnedåper
og en fullsatt kirke gjorde søndagsformid-
dagen til en berikende opplevelse. 

Sier Gjertrud den 15.oktober.

Julekonsert med Sjåbagos 

Tradisjonen tro blir det julekonsert med
Sjåbagos. Konserten finner sted i Sjåstad
Kirke  mandag 11. desember kl. 18.00. 

Alle er hjertelig velkommen

Åpen kirke i Frogner på
Allehelgensdag
Søndag 5.november, 
kl. 14.00-18.00

Allehelgensdagen er en dag da mange
minnes den eller de som har gått bort.
Fra kl. 14.00 til 18.00 kan man
komme i kirken og få være i stillhet,
tenne lys og få mulighet for samtale
med diakon Solveig Thoen. Fra kl. 17
vil det være noe forberedelser til
gudstjeneste. Det vil være enkel
bevertning. Alle er hjertelig vel-
kommen til å komme med de følelser
og tanker som denne dagen 

FELLESSKAPSKVELD

på Frogner menighetshus tirsdag 21.nov.
kl. 19.30 v/ Ingar Bang og  Jan H.
Heitmann . Jan H. Heitmann viser bilder
fra sin reise til ”Lutherbyene”.  Allsang,
samtale og spørmål. Kaffe og litt å bite i
fra kl. 19. Velkommen. 


