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Leder: Lys i mørket  side 2    ·     Luther-jubileet 2017   side 3
Lys Våken i Sjåstad side 3     ·     Stille time i Frogner kirke    side 4
Gospelgudstjeneste med Sjåbagos i NRK radio    side 4
Åpent hus med John W. Jacobsen   side 6    ·     ”Julekurv 2017”   side 8

I denne utgave:



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

Sylling kirke kl. 18.00: Vi synger julen
inn. Henrik Falang (trompet) og Anna
L. Treffen (sang).

17. desember
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Lessons & carols.
Tranby kirke kl. 17.00: Vi synger
julen inn. Barnekor, TenSing og
Kantoriet deltar.

24. desember (julaften)
Frogner kirke kl. 13.00: Gudstjeneste 
Sjåstad kirke kl. 14.00: Gudstjeneste.
Sjåbagos deltar.
Frogner kirke kl. 14.30: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 14.30: Gudstjeneste
Gullaug kirke kl. 15.00: Gudstjeneste.
Elise O. Fredriksen (sang)
Lierskogen kirke kl. 15.00:
Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 16.00: Gudstjeneste.
Simen B. Hørthe (sang).
Frogner kirke  kl. 16.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 16.00: Gudstjeneste

25. desember (1. juledag)
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

26. desember (2. juledag)
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Ingeborg Soot (sang)

31. desember
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

7. januar
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
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Lier Menighetsblad

Lys i mørket

Vi er inne i den mørkeste tiden på
året. Blikket dras mot de lyspunktene
vi ser rundt oss. Juletrærne tennes
både ute og inne, og adventsstjerner
henges opp i vinduene våre. Det er
som en folkebevegelse der alle er
med på å markere lyset og håpet i
møte med mørket. 

Her i Lier synes jeg det er så flott
med julelysene som tennes på høyd-
ene rundt omkring i bygda. Folk
samles på toppene og tenner lys på
noen av de fineste utsiktsstedene i
Lierdalen. Hørtekollen, Kraftkollen
og Furuhall blir til varder man kan

orientere seg etter i mørket. Jeg synes
det sender et godt budskap om sam-
hold, fellesskap og tilhørighet til bygda
vår.   

Jo eldre jeg blir, jo mer skjønner jeg at
det faktisk er stor kraft i å tenne et lys i
mørket. Lys, ild og god varme taler
direkte til oss med signaler som går rett
i kropp og sjel. Det styrker oss og gir
oppmuntring, trøst og håp.

For meg er adventsstjernen og julelys-
ene en melding om at vi er på vei mot
noe som skjedde en gang og som skjer
igjen: Underet i Betlehem forteller oss
at Gud er nær. Vi er ikke glemt, tvert
imot blir vi sett og møtt og omfavnet av

den godhet og kjærlighet som bærer
hele vår tilværelse. 

I kirkene er det alltid levende lys på
alteret ved gudstjenester, konserter og
andre samlinger. I mørketiden synes
de også ekstra godt. Levende lys taler
nettopp om noe som er levende, om
en levende Gud og om levende bånd
mellom Gud og oss
mennesker.

God advent og jul,
med lys inne og
ute!

Ellen Martha
Blaasvær

Lederartikkel
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Søndag er kirkedag Julekonsert i Lierskogen kult-
urkirke søndag 17.desember
kl. 19:30 
Velkommen til en stemningsfull
konsert med koret Laagen fra
Kongsberg og Numedalen. Koret feir-
er i år 30 år og har i løpet av disse
årene høstet gode kritikker. De 25
sangerne i koret formidler sangglede
og varme i hver tone. Siw Sønstebø,
fra Lier blir med på saxofon på noen
av låtene. Knut Nyheim, opprinnelig
fra Lierskogen beriker lydbildet med
både b3-orgel, mandolin og fele.
Tore Petterson fra Tranby er kjent for
de fleste og er gjestesolist med sin
sjelfulle stemme. Alt under ledelse av
Marit og Lars-Erik Brevig.
Billetter kr. 250,-  Forhåndssalg på
Servicekontoret, Lierbyen og Cirkle
K. Lierskogen

Søndag 17. desember kl 17:00 
Vi synger julen inn Tranby
kirke 
Når det tredje lyset i adventskransen
tennes ønsker MintraL, TraLbagos,
Lier Ten-Sing og Tranby kantori vel-
kommen til «vi synger julen inn».
Korsang, fellessang, adventstanker
ved soknepresten. 
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Luther-jubileet 2017

Året 2017 er det fem hundre år siden
Dr. Martin Luther slo opp sine 95
teser på kirkedøra i Wittenberg og
med det satte i gang «reformasjonen»,
omveltningen som satte varige spor
etter seg både i kirke og samfunn. Fra
det året regnes «middelalderen» for
slutt i Europa og «nytiden» eller den
«moderne tid» tar til, og også for oss i
Norge og her i Lier fikk det store kon-
sekvenser. 

Fra middelalderens fast organisert
samfunn hvor hver enkelt hadde sin
plass i et fast tømret samfunnssystem,
fikk individet større plass og hvert
menneske sto selv ansvarlig for Gud
og sine medmennesker. Kjernen i
reformasjonen er at mennesker blir
rettferdige for Gud ene og alene på
grunn av Guds nåde. Den som har
tatt imot Guds nåde, er fri til å elske
og tjene sin neste, fri til å leve som et
ansvarlig menneske i samfunnet, og
fri til å være en god forvalter av skap-
erverket.

I middelalderens tid var det fyrsten og
presten eller de verdslige og kirkelige
autoritetene som tok ansvar for sine.
På mange måter var det et godt og
trygt system. Ved å være en del av
kirken hadde kirken også muligheter
til å hjelpe den enkelte fram til Gud
og finne frelsen hos ham. 

Fra Luthers tid sto hver enkelt alene
ansvarlig ovenfor Gud. Det frigjørende
var at nåden var gratis. En trengte ikke
å kjøpe hjelp og avlat fra kirken. I dette
var det sprengkraft og fornyelse. Hvis
egne meninger var gode nok for Gud,
så var de gode nok i samfunn og viten-
skap. Vi er frie og selvstendige menn-
esker. Vi vet at friheten ikke kom med
en gang. De fem hundre årene etter
reformasjonen er historien om hvordan
dette gradvis har tatt form og gitt oss
det samfunn vi har i dag. 

Markeringer i Lier 
I Lier har Luther-jubileet vært markert
gjennom året ved gudstjenester og
arrangementer. I høst har det vært fire
temagudstjenester knyttet til det felles
jubileumstemaet «Nåde». I august var
temaet «Nåden alene», i september var
det «Skaperverket er ikke til salgs» og i
oktober «Frelsen er ikke til salgs», og i
november «Mennesket er ikke til
salgs». Her har sentrale begreper i kirk-
en blitt løftet fram. 

I Lierskogen kulturkirke var det mange
som fikk med seg forestillingen
«Katharinas stemmer», som handlet
om Martin Luthers ektefelle Katharina
von Bora. Den dyktige sangeren Cecilie
Schilling fremførte Anne Helgesens
dukketeaterstykke med stor dyktighet
og kraft. Stykket ble etterfulgt av et
foredrag av biskop Per Arne Dahl om
den frigjørende nåden. 

I Frogner
kirke var det i
oktober en
egen guds-
tjeneste med
Luther-salm-
er. Den luth-
erske guds-
tjeneste var
preget av
sang. Luther
skrev selv
mange salmer
og i gudstjen-
estelivet etter-
på fikk salme-
sangen stor
plass. 

Foredrag ved professor Thorleiv Austad
Som avslutning på Luther-året i Lier kommer
professor Thorleiv Austad til Fellesskapskvelder
på Frogner menighetshus tirsdag den 5.
desember kl 19:00 med foredraget «500 år etter
Reformasjonen. Luthers virkninger for ettertid-
en». Det blir en spennende oppsummering av
Luther-jubileet her i Lier kommune. 

I jubileumsåret har fellesskapet mellom kirkene
og det å bygge ned motsetningene mellom ulike
kirkesamfunn, særlig vært løftet fram. Den store
jubileumsgudstjenesten i Nidaros domkirke var
en økumenisk gudstjeneste. Spenningen mellom
den romersk katolske kirke og de lutherske krik-
ene har aldri vært mindre. Det er kanskje den
mest spennende veien videre fra Luther-jubileet. 

Asle Kristiansen

Lys våken i Sjåstad
kirke

Helga 18.-19. november inn-
tok ti femte- og sjetteklass-
inger Sjåstad kirke. En livlig
gjeng hadde en intens og
hyggelig helg i Sjåstad kirke.
Vi begynte med bli-kjent-
leker før vi hadde skattejakt.
Flere bokstaver lå gjemt i
kirka og på området utenfor,
det måtte letes både høyt og
lavt for å finne dem alle.
Løsningsordene var «Tro,
håp og kjærlighet» og vi
snakket om hvorfor akkurat
disse ordene var valgt ut.
Helge Dammen fra menig-
hetsrådet sørget for middag
så vi kunne spise oss gode
og mette etter skattejakten.

Deretter var det forberedels-
er til søndagens gudstjeneste
før de tøffeste blant oss fikk
ta en tur opp i kirketårnet.
Så var det leggetid, og da
klokka passerte midnatt
hadde roen senket seg i
Sjåstad kirke. Søndag morg-
en lagde Jorun Fuglerud dei-
lig frokost i kirkestua. På
gudstjenesten bidro barna
med tekstlesning, styring av
prosjektor og kollektinn-
samling. Ole Johan Stokstad
og Jon Martin Høie var med
som ledere på hele opplegg-
et. I tillegg kom Martine B.
Lundsbakken lørdag kveld
og var med til søndag morg-
en.

Skrevet av: Jon Martin Høie

FELLESSKAPSKVELD
PÅ FROGNER MEN-
IGHETSHUS

Siste fellsskapskveld før jul
er tirsdag 5.des. kl. 19.30.  
Dr. theol. Torleiv Austad :
”500 år etter reformasjon-
en. Luthers virkninger for
ettertiden”.  Torleiv Austad
har vært professor i sys-
tematisk teologi ved Det
teologiske
Menighetsfakultet, og han
var også leder av lærer-
nemnda for Den norske
kirke. Spørsmål, samtale,
allsang. Kaffe og litt å bite i
fra kl. 19.00.  Velkommen!



Stille time før jul 
Hver mandag klokka 20:00 møtes en
trofast skare fram i Frogner kirke for en
times musikalsk ettertanke og fornyelse.
Antallet frammøtte varierer. Noen
trofaste kommer hver mandag, og andre
kommer en gang i blant. Få eller mange,
felles for alle er at her møter de kirken og
kirkens budskap gjennom andre sanser
enn kun det forkynte ordet. 

Det svakt opp-
lyste kirke-
rommet med
tente lys på
alteret bringer ro
til kroppen og
stemmer sinnet
til andakt. Per
Egil Hovlands
musikalske
ramme og faste
melodier er en
rød tråd av
gjenkjennelig-
het som
utfordrer følels-
ene våre.  Vare
klanger og dra-
matiske toner fra orgel og synthesizer
fører forsamlingen gjennom en time hvor
melodiene vekker minner i oss om salm-
enes og sangenes budskap i kirkeromm-
et. Det er pulsslaget fra det kjente. 

Så kommer fornyelsen og variasjonen fra
kveldens musikalske gjest. Hver mandag
er det en ny musiker eller sanger som
møter forsamlingen med noe nytt og
spennende. Ingen «Stille time» er lik. Fra
Per Egil Hovlands store musikalske
bekjentskapskrets inviteres forsamlingen
til å lytte til ulike sjangere og uttrykks-
former. Felles for alle er at de hver for seg

er blant de dyktigste kunstnere fra vårt
distrikt, som deler med oss fra sine beste
uttrykk. I høst har vi møtt praktfulle
sangere og virtuose instrumentalister og
ennå er det lenge til sist i april når
sesongens konsertprogram er slutt. 

I tiden fram til Jul og Nyttår er det julens
toner som står på programmet. Mye vil
være kjent, men noen overraskelser kan
vi vel vente også. I desember kommer

Cecilie Rønning,
sopran fra Bærum
og kjent for mange
her i Lier, med et
julerepertoar
mange vil like.
Mandag 11.
desember fortsetter
Ingeborg Soot,
mezzosopran som
har etablert seg
trygt med mange
tilhørere her i Lier.
Siste konsert før jul
18. desember,
kommer barytonen
Jan Kristian
Hverven til Frogner
kirke. Det er kveld-

en til å ta seg fri fra juleforberedelser og
mas og la julens toner trenge inn hos oss. 

Nyttårskonsert med Thomas Kjekstad
På årets første dag, 1. januar 2018, skal
Thomas Kjekstad innvie det nye året med
klassisk gitar.  Han har drevet omfattende
virksomhet som solist og som medlem av
ulike ensembler, og med et variert
repertoar også egne komposisjoner. Alle
har et forhold til gitar, men vil du oppleve
hvilket fantastisk instrument det er, så
møt fram i Frogner kirke 1. Nyttårsdag. 
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Slekters
gang

Frogner

Døpte
William Oscar Wam Trygg,
Andreas Hauklien-Engebretsen,
Isabella Jorde-Christensen, Live
Røyset Torbjørnsen, Sofie
Transeth, Fiona Kristoffersen  

Magnus Fossli Capellen, Eirik
Fjellkleiv Wilson  

Vigde
Monica Kristiansen Kornrud og
Narve Røed

Gravferd
Åse Hegg, Olav Stokke, Gerd
Randi Hovde Sundberg, Olina
Stadheim

Sjåstad

Gravferd
Grete Gifstad

Sylling

Gravferd
Bjørg Holmen

Tranby og Lierskogen

Døpte
Selmer Olsen Gaasø, Nils Arne
Villanueva Wernberg, Ada
Campbell Kühn, Fie Lyngås-
Høiback  

Gravferd
Oliver Nerdalen, Bodil Vestli,
Elsy Paulsen, Petter Holtermann

Per Egil Hovland ved orgelet og Marit Sehl sopran.
Marit Sehl er utdannet ved Norges musikkhøyskole og
studerte så opera i to år ved operaen i Sydney,
Australia. Mandag 20.11 gledet hun forsamlingen med
fra Italiensk opera og tyske operetter til Grieg «Ved
Rondane» og «Gje meg handa di, ven» av Sondre
Bratland.  

Sjåbagos og Sjåstad Kirke på
radio
Mandag 20. november var det duket for
gospelgudstjeneste i Sjåstad kirke med
Sjåbagos og Jan Erik Larssen. NRK var til
stede med et utall av mikrofoner, klare for
opptak. Folk strømmet til kirken, og med
brennende lys i alle vinduer denne kalde
novemberkvelden, lå alt til rette for en
opplevelsesrik time.

Som alltid innfridde Sjåbagos med sin
sangglede og sjarm. «Norges beste barne-
kor» ifølge Jan Erik. De sang av full hals,
og sangene, som vi alle kjenner så godt,

kom som perler på en snor. Jan Erik loset
oss med stø kurs gjennom hele gudstjen-
esten med innslag av både alvor og
skjemt, slik bare han kan. Han snakket
blant annet om livsglede og det å ha noe
å leve for. Menigheten bidro med salme-
sang.  Organist Jon Martin Høye spilte
sammen med Siv Sønstebø på Saxofon.
Sammen framførte de «Aria».

Takk for en flott kveld.

Gospelgudstjenesten vil bli sendt som
radio gudstjeneste i NRK søndag 14.
januar. Så da er det bare til å skru på
radioen, folkens.  
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ÆRE VÆRE GUD OG
MENNESKET! 

Julebetraktning 2017 av
Tunsberg biskop, Per Arne Dahl

Det er tider da kirkens folk har sunget
«Ære være Gud i det høyeste» kraftfullt
at menneskene på jorden nesten er blitt
borte. Sånn sett er inkarnasjonens
mysterium, at Gud ble menneske og
tok bolig i blant oss, et nødvendig kor-
rektiv til den tro som ikke tar menn-
eskenes liv i verden på alvor. De siste
årenes julebudskap har da også i stor
grad blitt preget av at Gud i Jesus
Kristus har fått en landingsstripe i vår
virkelighet. Og mange av oss har gjerne
sitert den svenske boktittelen: «Gjør
som Gud, bli sant menneske» eller gitt
vår tilslutning til Grundtvigs utfordr-
ende ord: «Menneske først og kristen
så».  Og «Kristus kaller oss ikke fra
livet, men til livet». Vi har rett og slett
også sunget: «Ære være mennesket»
fordi vi har opplevd at denne delen av
julebudskapet har vært en mangelvare i
forkynnelsen. Troen må berøre menn-
eskelivet, og det som skjer i kirken må
gi livsmot. Evangeliet når ikke sitt mål
før det berører mennesket.

Men spørsmålet er om ikke inkarna-
sjonens evangelium er blitt vektlagt så
ensidig i de siste årene at vi nærmest
har tømt himmelen for Gud og dermed
endt opp som velmenende humanister?
En av mine favorittlærere pleide å si:
«Hvis vi gjør en delsannhet til helsann-
het blir resultatet usannhet». Han var
opptatt av at livets dypeste spørsmål er
avhengig av at noe holdes sammen som
ikke må atskilles. Himmel uten jord
blir overåndelighet slik jord uten him-
mel blir materialisme. Derfor er det
avgjørende orienteringspunkt i den
kristne tro både himmel og jord, både
Gud og menneskene, slik at livet kan
hylles og Kristus bli æret, som
Grundtvig gjør det i sin salme «Hill
deg frelser og forsoner»:

Du som har deg selv meg givet
la i deg meg elske livet,
så for deg kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng.

Og da er vi ved selve kjernen i vår
julebetraktning. Kristus som den dype
sammenheng mellom himmel og jord,
slik profeten Jesaja skildrer det i sin
hyllest til den Gud som er så stor at
Han både er den opphøyde i himmelen

og den nådefulle
på jorden:

«I det høye og hellige bor jeg
og hos den som er knust
og nedbøyd i ånden.
Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv
og gjøre de knustes hjerter levende». (Jes
57,15)

Julens budskap forteller oss det som
presist uttrykkes i salmestrofen: «Der
Jesus er der møtes jord og himmel».
Julens budskap advarer sånn sett like
mye mot å tømme himmelen for Gud
som å neglisjere Guds adresse i verden.
Derfor lød det på Betlehemsmarken
julenatt: «Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden blant mennesker som
har funnet nåde hos Gud». I tilbedels-
en av Gud trer vår sanne menneskelig-
het fram og i solidariteten med med-
mennesker bryter det sant guddomme-
lige gjennom til et samstemt «Ære være
Gud». Når denne lovprisning høres,
taes
imot og
kvitter-
es kan
det bli
virkelig
jul. 

Andakt

”Mennesket er
ikke til salgs”

Dette var tema i mange
kirker rundt om i Norges
land den 19.november,
også på kveldsgudstjen-
esten i en fullsatt Tranby
kirke. Vi må kjempe mot
tausheten, menneske-
handel  er ikke over i
verden. Det har faktisk
ikke tidligere vært flere
slaver i verden, fortalte kveldens gjest Knut Bråttvik fra
Kripos. Det var sterkt å høre ham beskrive sitt arbeid i
Afrika. Hans oppgaver  der var å lære opp politiet i
bekjempelse av  menneskehandel. Vi dømmer lett de svake
uten å vite historien bak, sa Knut Bråttvik og la vekt på
viktigheten av å bry seg. 

Vakre sanger, en ”hustavle” og tankevekkende bønner
beskrev dette alvorlige tema. Takk til alle som var med og
gjorde kvelden til en sterk opplevelse . Den kraftfulle mus-
ikkvideoen ”Fight the silence” understreket viktigheten av å
”Åpne våre øyne!” Er vi vårt ansvar bevisst? 

Gjertrud Aspelund

Julemesse og loppemarked innbrakte  
223 000 kr på Tranby

Ja, dugnadsånden lever!

2. Lier St
Georgs
Gilde  har
tatt i mot
og rydda
alle slags
”saker”
hele året ,
så lopper
var det plenty av da dørene åpna. Til og med en utstoppa
bever! På åtte timer ble  det  solgt for  over 130 000 kr (75%
går til Menighetshuset og 25% til  Gildespeiderne ).

”Arbeidsmøtegjengen” er dyktige og flittige. Vakre juleduker
og masse flott håndarbeid i form av strikking og broderi.
Smakfulle kaker og kaffe, åresalg og hyggelig prat. Barnekor,
voksne jenter og Kantoriet gledet alle med sang. Resultatet her
var nesten 93 000 kr.

Varm takk til alle som bakte, solgte, rydda og gjorde dette
mulig. Og ikke minst takk til deg som kom og handla! 

Gjertrud Aspelund



HENNUM-
MUSIKKEN
OG HEIA
HUSMOR-
LAG!

Folk strømmet på.
Kjente de lukten av
gryterett og eplekake?
Praten gikk og kjøkken-
gjengen måtte sette til eks-
tra bord, selv om de hadde
dekka til 70. Asbjørg leda
”Åpent hus” denne
1.november. Det ble dikt,
sang, musikk og en ”haug”
med gevinster. Pianisten
Pavel Tichy spilte og vartet i
tillegg opp med vakker
taffelmusikk. Liersangen
passet perfekt før John
Willy Jacobsen fikk ordet.
Og han stiller ikke opp med
bare tørr historikk. Han er
en kunstner og skuespiller
når det gjelder å formidle
morsomme detaljer. Og for
en kunnskapsmengde han
har å øse av! Denne gangen
tok han for seg to kulturak-
tiviteter i Lier. 

Hennummusikken. 120 år.
Jacobsen tenkte seg hundre
år tilbake. En mørk høstdag
kom Otto Hennum med
hest og flatvogn fra stasjon-

en med ei stor kasse. Åtte
spente, alvorlige karer stod
ved asketreet og venta.
Kassa inneholdt instru-
menter fra Brødrene Hals!
Torvald Hennums få ord er
ikke glemt: ”Gubbevare
meg væl åssen musikk det
ska bli!” Og musikk ble det!
Musikkmøter kalte de den
ukentlige øvelsen. Først var
det dansemusikk på løkk-
ene i bygda. Etter hvert ble
trekkspillet og fiolinen med
og så kom marsjene. Stor
applaus fikk Jacobsen for si
tralling av Defilermarsjen.
Vi kan finne mye om dette i
bøkene hans, og lese om
alle som opp gjennom
årene har vært viktige for
Hennummusikken. En
markant person var Hans
Kristian Hennum, leder fra
1898 til 1944. Vi satt mange
med tårer i øyekroken da
begravelsen til H K
Hennum ble skildra på en
gripende måte. Likedan
fredsdagene 7.mai og

17.mai 1945.

Kvinnehistorie. Heia hus-
morlag i 50-åra.
Husmødrene gjorde mye
for familie og samfunn. Det
starta i det små med
mødreforening, praktiske
oppgaver som mat ved
idrettsarrangement. Etter
hvert ble det kurs og fore-
drag, basarer, papir- og
filleinnsamling. Slik sikret
de økonomien og drev
folkeopplysning: Kurs i å
lage blomster av nylon-
strømper til kjolepynt, sy
lampeskjermer, lage gode
smørbrød, engelsk for
nybegynnere. De så filmer,
som for eks ”Modernisering
av kjøkken” eller ”Mamma
ordner opp!” Og
Husmorhuset stod sentralt.
Det er ikke så lenge siden!
Du kan lese mer om dette
blant annet i Årboka for
2012 og i alle de interess-
ante bøkene Jacobsen har
skrevet om Lier. Tenker han
har mange morsomme opp-
tak helt fra tida med den
første  båndopptakeren han
kjøpte i 1960. Så viktig det
er for ei bygd å han en slik
suveren historiker som
Jacobsen. STOR TAKK!

Gjertrud Aspelund 
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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

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.

Julekonsert i Gullaug
kirke
For andre gang kan Mari
Amundsen og Werner
Johannessen få invitere til
stemningsfull julekonsert i
Gullaug kirke tirsdag 19.
desember kl 19.00. Gullaug
kirke er akkurat passe stor til
oss, det er godt å synge der, og
det er ekstra hyggelig å kunne
få bruke den lokale kirken. 
Vi gleder oss, og ønsker vel-
kommen til konsert!
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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
(Sylling og Sjåstad)

Kateket Helge S Rotevatn
(Frogner)
telefon: 32 24 21 23

Trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie
(Frogner)
mobil:  91 58 34 05

Diakon Solveig Thoen
(Frogner, Tranby og Lierskogen)
mobil: 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



Forleden var
det en
reportasje fra
Skjervøy i
Nord Troms hvor det er et eventyrlig
fiske. Bl. a så vi Haukøya hvor jeg hadde
et utebryllup i sommer. Jeg glemmer
ikke den ene talen: ”Takk for brura” sa
han og satte seg. 
En enkemann på sitt lille gårdsbruk sa
det annerledes; Han var litt tilårskomm-
en da han skulle føre sin nye brud til
alteret, og presten spurte om det var vel
betenkt. ”Je gjer det mest for kua” sa
brudgommen.

Sommerens prestevikariat ga
mange nye minner.
En gang snakket vi
om Ishavsbispen
Norderval.
Historien forteller at
han kjørte utfor
slotts-trappa etter et
besøk på slottet.
”Hva tenkte De da
De for utfor” spurte
Kong Olav neste
gang de møttes. ”Da tenkte jeg at nå er
jeg Kongens første mann”. ”Å nei, det er
De ikke, for regjeringsadvokaten har
allerede prestert det samme”, sa Kong
Olav. ”Nå ja”, sa biskopen; ”så er jeg vel
annenmann, det er jeg vant til, jeg har
vært gift i 40 år”.

Og apropos bilkjøring. Kjør
forsiktig i adventstiden – og på julegave-
innkjøp. To eldre damer var på tur
sammen. Så kjører hun på rødt, men
den andre ville ikke si noe for ikke å
uroe for mye. Neste kryss skjer det
samme og da utbryter passasjeren: ”Du
må se deg for i lyskrysset”. ”Å” kom det
tilbake: ”Er det jeg som kjører”.

Pga hørselen sluttet jeg å
spørre barna i familiegudstjenesten. Det
er jo greit å høre hva de svarer. Så jeg
kommer ikke til å oppleve det flg. prest
gjorde. Det var juleavslutning i kirken
og presten ville lage en original vri på
prekenen. Han hadde gjemt seg bak
prekestolen og ropte med høy røst: ”Kan
dere se meg?” Elevene ropte tilbake:
”Nei”. Neste spørsmål fra presten: ”Vil
dere se meg?” Elevene: ”Nei!”
Velkommen til kirke i advents- og jule-
tid hvor dere vil se både prest og full-
satte kirker!

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 30. januar
I din postkasse: 9.-16. februar

!

Prestens 
beste...

TIRSDAG 2. JANUAR KL 19.
JULEFEST PÅ TRANBY MENIG-
HETSHUS 

2. januar kl. 19 går Tranby og
Lierskogens tradisjonsrike julefest av
stabelen, med juletregang og god
bevertning. Festens taler er Sigmund
Ruud. Han bor i Lier, men arbeider
ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken
som  Kirkens bymisjon driver i Oslo.  

SØNDAG 7. JANUAR KL. 16.30
BARNAS JULETREFEST PÅ TRANBY
MENIGHETSHUS

Velkommen til juletrefest for små og
store med gang og lek rundt juletreet,
julefortelling, servering og poser til de
minste – kanskje kommer de hellige tre
konger? Ta gjerne med rester av jule-
baksten.

«JULE-
KURV
2017»
Det er fortsatt muligheter for å glede
noen til jul ved å gi matvarer! Jule-kur-
vene vil bli delt ut til noen i Lier kom-
mune som kan trenge litt ekstra til jul.

Du finner innsamlingskurver i kirkene i
Lier samt på menighetshusene til
Frogner og Tranby. Her kan du legge

det du ønsker å gi av matvarer. Det vil
også være mulig å levere på en stand på
markedsdagen i Lierbyen 2. desember
og på Liertoppen kjøpesenter i 2.etasje
ved inngang A 9.desember. Merk at
matvarene må ha en holdbarhetsdato til
over nyttår.

For nærmere informasjon se plakaten
ved innsamlingskurvene, menighetens
facebook-side eller kirken/lier.no. 

Hilsen Diakoniutvalgene i Frogner,
Tranby og Lierskogen menigheter

Julefest på Tranby
menighetshus
2.januar 2018 kl 19.00 

Kveldens gjest er Sigmund Ruud,
virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon

i Oslo.

Kveldsmat, kaffe, kaker og gang rundt
juletreet. 

Ta gjerne med deg naboen!
Velkommen!

Vi synger jula inn i Sylling
Søndag 10. desember kl. 18 synger vi jula
inn i Sylling kirke med kjente og kjære
julesalmer. Det blir også musikalske inn-
slag ved Anna Lillemoen Treffen (sang)
og Henrik Falang (trompet), og sogne-
prest Ole Johan Stokstad deler noen jule-
tanker. For den musikalske ledelsen står
organist Jon Martin Høie. Vær velkomm-
en til en trivelig førjulsstund i Sylling
kirke! Fri éntre.

”VINTERKLANG” 

Søndag 7. januar kl. 18 inviterer Sjåstad
menighetsråd til konsert i Sjåstad kirke.
Det er saksofonduoen
Abelseth/Nedremo som står for musikk-
en. Den består av Anders Abelseth fra
Sjåstad og Anja Nedremo fra Drammen.
De har begge mottatt en prestisjetunge
stipender og er aktive som musikere i
inn- og utland. Anders Abelseth studerer
master i utøvende saksofon, mens Anja
Nedremo går på solistlinjen ved det
Jyske musikkonservatorium i Danmark.
Med på noen av numrene vil også
organist Jon Martin Høie være.
Programmet for kvelden har de valgt å
kalle ”vinterklang”. Velkommen til en
trivelig vinterkveld i Sjåstad kirke!”

Juletrefest
Søndag 7. januar   Kl 15.00 – kl 17.00

På Sylling skole. For barn fra 0 til 100
år. Juleleker og gang rundt
juletreet.Underholdning fra scenen.
Julenissen kommer.  Loddsalg.

Kr 50,- pr barn for godtepose og saft.

Alle tar med egen mat  og drikke.

Husk kopper.

Påmelding på SMS innen onsdag 3.
januar til: Unni Kornrud 97 69 67 88

Velkommen til liten og stor.

Arr: Sylling menighetsråd


