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I denne utgave:

Kirken i Lier skal ha stand på
Lierdagene 15.-16. juni 2019
Kom innom og sjekk ut hva vi har av
aktiviteter og konkurranser med fine
premier
Splæsj en kirkelig ansatt – Nå har du
muligheten til å kaste en våt svamp
midt i ansiktet på en kirkelig ansatt
Fisken Gulliver fra søndagskolen går
rundt og deler ut flyer med det som
skjer i kirkene i Lier. Han har veldig
lyst til å hilse på nettopp deg!
Trosopplæringstreet – har du en
bønn, et ønske eller en takk?
Tripp trapp Quiz konkurranse fra
IKO m/gevinster
Hør musikk som brukes i Tensing,
Soul Children og barnekorene i Lier 
Kirke og bibelquiz med fine bok-
premier og barna som deltar får en
kjærlighet på pinne

På standen til Klubben kan du kjøpe
deg vaffel og teste ut Spikeball.
KRIK Lier ledere og ungdommer vil
lære deg hva Spikeball er 

Vi håper at vi ser deg! Kom, sjekk ut
og slå av en prat



9. juni (1. pinsedag)
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

10. juni (2. pinsedag)
Amfiet ved Tranby kirke kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste. Skaperverkets
dag.  Hennummusikken. Kirkekaffe.
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste

16. juni (Lierdagene)
Lierbyen amfi kl. 11.00: Gudstjeneste
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste 

23. juni
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Kirkekaffe.
Furuhall kl. 12.00:
Friluftsgudstjeneste. 

30. juni
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

7. juli
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

14. juli
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

21. juli
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

28. juli
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

4. august
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

11. august
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

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

Fortsettes neste side
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Lier Menighetsblad

Å løfte hverandre opp
Livene våre består av små og store
utfordringer, av gleder, store fester,
sorg, savn, nedturer og oppturer.
Noen ganger har vi det veldig bra,
andre ganger har vi det helt forferde-
lig og mange ganger er vi et sted
mellom helt forferdelig og veldig bra.

Vi lever ikke livene våre alene, men i
relasjon til andre mennesker. Noen
ganger kjemper vi mot hverandre, og
andre ganger kjemper vi i sammen.
Ja, noen ganger gjør vi litt av begge
deler.

Både i familier, venneflokker, skole-
klasser og på arbeidsplasser blir det
ofte konkurranse om oppmerksom-
het og kamp for posisjoner. Noen
ganger, ja alt for ofte, fører det til
mobbing og utfrysing. Det er lett å
slenge litt spydige kommentarer til
hverandre, til å ignorere de man ikke
liker. Også er det gjerne slik at det er
en ond sirkel det er vanskelig å
komme ut av.

Vi hører stadig triste historier om
mobbing i skolen, samtidig som det
heldigvis også gjøres mye for å
bekjempe mobbing og at det stadig
jobbes å skape godt miljø på skolene
våre.

Mobbing foregår ikke bare på skoler,
men i alle samfunnslag. På de skoler
hvor man har et godt skolemiljø og god
trivsel blant elevene lærer også elevene
mer og får bedre utbytte av skolen. Det
samme gjelder på arbeidsplasser, i
idrettslag og i familier.

Vi kan ikke styre alt rundt oss, men vi
kan være med å påvirke omgivelsene
våre. Et uttrykk sier «smil til verden, og
verden smiler til deg». Det er nok ikke
alltid så enkelt, men samtidig tror jeg
det er noe sant i det. Vi kan skape gode
sirkler, ved å løfte hverandre opp.

Som kirke har vi i oppgave å løfte opp
mennesker. Vi kan lese om mange epi-
soder der Jesus løfter opp mennesker,
han gir de tilgivelse og en ny sjanse.
For oss som kirke handler det om å

løfte opp hverandre opp, akkurat slik
det er i samfunnet ellers. Samtidig får
vi formidle et budskap som løfter
opp, et budskap med løfter og håp
inn i evigheten.

Her på jorda er det mange faktorer
som påvirker hvordan vi har det.
Men vi kan alle gjøre litt som påvirk-
er hvordan samfunnet skal være.
Løfter vi hverandre opp, er vi med på
å bygge gode samfunn. Sammen kan
vi vi skape gode fellesskap. Det
handler om å fremsnakke hverandre,
gi gode kommentarer og om å
strekke ut en hånd til våre med-
mennesker. Det handler om å gi plass
til våre medmennesker, la de få
utfolde seg og til å la de være en del
av fellesskapet.

Sokneprest 
Ole Johan Stokstad

Sylling og Sjåstad

Lederartikkel
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Kulturkirka

jubilerte

De 170 stolene i Lierskogen  kirke
fyltes i god tid før klokka 19 denne
12.mai. Berit Basmo Kvidaland
ønsket vel møtt til 10-årsjubileum
for Lierskogen kulturkirke. Det
vanket blomst og stor takk til Siv
Marit Ersdal og Tina Gravdal. Over
70 konserter og foredrag har disse ti
årene gitt. Kulturkomiteen består i
tillegg av Runar Gravdal og Berit B
Kvidaland (leder). Kveldens gjester
var Jonas Fjelds Kvartett..  Som i
”gamledager” startet han opp rundt
en mikrofon og framførte to
finstemte engelske sanger. Det var
god stemning, humor og feiende
sang og musikk fra de dyktige mus-
ikerne. Liungen Hans Cato
Kristiansen stilte med både gitar,
munnspill og trommer, Ben Basgård
gitar, Finn -Tore Tokle på bass og

hovedpersonen
med sine gitarer.
Ole Paus har æren
for mange tekster. 

Mellom låtene
delte Jonas Fjeld
humoristiske
tanker og historier
fra oppvekst i
Drammen og
voksenlivet  på
Konnerud. I den
to timer lange
konserten fikk vi
blant annet høre
kjente og kjære
sanger som Sigve,
Konnerud, Til the
morning comes,
Tidevann, Den
svarte elva og som ekstranummer
den kanskje mange venta på: Hun
kom som en engel og til sist Når vi
deler alt.

Overraskelse midt i programmet: En

Søndag er kirkedag fortsettes:

25. august
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Finnemarka kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste. (se info på
hjemmesiden når det nærmer seg:
kirken.no/lier)
Tranby kirke kl. 19.00: Gudstjeneste.
Presentasjon av årets konfirmanter.

vakker jenterøst blandet seg med guttekvartett-
en. Den smilende Sunniva DuMond Nordal
sang ”Tordensky” og  deltok blant annet i
”Engler i snøen”.  Vi takker for en flott musikk-
kveld.        
Gjertrud (tekst) og Martin (foto)

Kveldssamling for
Søndagsskolen
I april hadde Søndagsskolen på
Tranby og Lierskogen to kvelds-
samlinger på Tranby menighetshus.
Påskesamling og kveldsmat 7. april
var et populært konsept, derfor ble

det enda en kvelds-
samling noen uker sen-
ere.
Først var barna samlet i
peisestua rundt en
skattekiste med ulike
gjenstander hvor de fikk
være med på en undring om tema for
dagens samling. Det ble sang, dukke-
teater, film og quiz der bibeltekstene

ble formidlet på
ulike måter. Så
ble det forskjell-
ige aktiviteter,
som kurong og
fotballspill,
gjemsel, tegning
og løsning av

oppgaver i Barnas-
bladet. Til slutt ble
det servert deilig
kveldsmat med
rundstykker og
pålegg. En flott

måte å avslutte helga på - for både
store og små!

Informasjon fra kirkevergen:
- Sjåstad kirke stenges 11. – 16. juni pga maling av koret i Kirken. Arbeidene skal
utføres av Støa håndverk.
- Frogner minnelund ferdigstilles i disse dager med 40 m2 skiferbelagt området.
Videre gis det mulighet for plassering av blomster og lys foran minnesteinene. 
- Prosjekt arbeidsfellesskap (samlokalisering) drøyer litt, da vi venter på pre-
sentasjon av ny mulighetsstudiet.
- Kirken i Lier vil være aktivt bidragsytende med Stand på Lierdagene.  Møt oss
der?
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Slekters
gang

Dåp

Frogner menighet
Tobias Vik Bjertnæs, Nils Ruud
Meberg (Skoger), Isak Holtebu,
Mollie Aasen Huseby, Adelèn
Skorgan Bekkeli, Adrian Kolbræk-
Martinsen, Edwin Nicholson
Stenbro, Magnus Amundsen-Hegg,
Heidi Køhn Løken, Live Næsland
Haugen

Tranby menighet
Marita Ivarsen Johansen, Hennie
Nystedt Reitan, Johannes
Audunhus Fladby, Ellie Fjeld
Landfald, Ada Hennum Oppen,
Eirik Hennum Oppen, Sofie
Wamstad Bagroen, Amalie
Wamstaed Bagroen, Anders
Persson Lauvålien (Valle), Eiri
Løkstad Grande, Varg Sigurd
Kostopoulos Dahl, Helene Risøy
(Ølen)

Sylling menighet
Reidun Olava Nybakk-Aanerud

Vigsler

Sjåstad menighet
Anne Marie Hansen og Eyolf
Clemmetsen Lervoll, Lise Hauklien
Johansen og Marius Dyve

Tranby menighet
Reidun Emilie Ekeberg og Tommy
Lie Larsen, Mathilde Balle Bettmo
og Erik Bang-Olsen, Helene Rusås
Kristoffersen og Philip Røyland

Gravferder

Frogner menighet
Grethe Lillian Horne, Solveig Mary
Gundersen, Alexander Myhren,
Agnes Sofie Thorbeck, Randi Marie
Dyreng,  Inger Winness Bugge, Egil
Berg

Tranby og Lierskogen menighet
Laila Heibo

Sylling menighet
Kari Teigen

Sjåstad menighet
Solveig Aasen

Gospelkonsert
med schwung!

Søndag 28. april holdt Drammen
International gospelchoir sin
konsert ”Life is å journey” i Sylling
kirke.

Koret har ca 40 medlemmer fra
flere nasjonaliteter, og har sin base
i Åssiden kirke. Musikalsk leder er
Sven Jøran Michelsen, som også
står for tekst og musikk til flere av
kveldens låter.  Koret bød på et
variert program, med alt fra 
typiske gospel-svisker til Lars
Bremnes’ ”Har du fyr”. Vi fikk også
gleden av urpremiere av ”Tongues of
Sacred Fire” med tekst av sokneprest
Dag Kaspersen og musikk av Sven
Jøran Michelsen. Selv om det er høyt
under taket i kirken føltes det som det
løfta seg enda noen cm flere ganger,
men kanskje spesielt under den tradi-
sjonelle barnesangen Jesus, I’ll never
forget. Både koret og de ulike solistene

fikk det virkelig til å svinge, og jeg tror
flere med meg fikk gåsehud da de mot
slutten bød på ”My tribute” av Andre
Crouch. 

En godt besøkt konsert, og neste gang
DIGC er i nærheten bør du absolutt ta
turen.

Turid Ask

Populær babysang
Fredag formiddag fylles Tranby menig-
hetshus av barnevogner og gulpekluter,
for da er det musikksamling for de aller
minste. Denne våren er det Bergljot
Aashaug
Bjørnerud
som har ledet
babysangen
med en vari-
ert settliste av
ulike sanger,
regler og til
og med en
babysamba.
Babysangen
er et hyggelig møtested spesielt for for-
eldre som er hjemme i permisjon, og
har vært så etterspurt i vår at kurset ble
utvidet fra seks planlagte treff til å løpe
helt frem til skoleslutt.

De små er mer og mer med etter som
de vokser, og viser at de kjenner igjen
sangene. Det er spennende å ligge
under den blå duken når den strekkes
ut og lager bølger. Ekstra stas er det når

rytmeinstrument-
ene deles ut, selv
om det nok er
mer attraktivt å
gnage enn å riste
på dem… Men
dette er en saml-
ing på babyenes
premisser – og
blir det behov for
en lur eller påfyll
av mat underveis,

er det også rom for det. Etter sangsaml-
ingen serveres kaffe og te, og det er
mulig å kjøpe seg vafler på fredagskafé-
en i lillesalen. 

Åpent Hus 4.september kl. 11 på Tranby menig-
hetshus.

TEMA: NYTT SYKEHUS I DRAMMEN

Gjest: Rune Aksel Abrahamsen, prosjektdirektør, nytt
sykehus i Drammen.

Velkommen til å bli kjent med planene for det nye syke-
huset i Drammen! Byggeperiode 2019 -2024 og gradvis
innflytting i 2024 - 2025. 
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Guds kjærlighetserklær-
inger.
Jeg husker jeg for lenge siden ble
stoppet på et gamlehjem. Den gamle
som grep meg i armen sa noe som
jeg ikke helt skjønte med en gang:
”De har ødelagt Fader Vår. De har jo
byttet om på himmel og jord!» Jeg
husker ikke hva jeg svarte henne for
jeg skjønte som sagt ikke helt hva
hun mente. Men etterpå forsto jeg
det og kan nesten si meg enig med
henne. Den gamle tenkte på den 3.
bønn i Fader Vår: La viljen din skje
på jorden som i himmelen. Det er
Fader Vår slik vi nå har lært den.
Men jeg har jo lært en annen rekke-
følge på himmel og jord. 
Slik lød det da vi var små: Skje din
vilje som i himmelen så også på
jorden. Himmelen først og så på
jorden - og det var det den gamle
mente var den riktige måten å be på.
Men språket var jo litt tyngre i denne
gamle oversettelsen og derfor ble
bønnen forandret. Slik får vi nok la
det være - bare vi husker den riktige
rekkefølgen på himmel og jord. 
I all bønn, i alt vårt liv med Gud er
bevegelsen og retningen ovenfra og
nedover. 
Som i himmelen så også på jorden. 
All kristen bønn har dette med seg: å
hente himmelen ned på jorden. 
Gud først. Guds navn/rike/vilje

først. 
Slik er Fader vårs 3 første bønner. 

Slik er det også i de 10 bud. 
De tre første handler spesielt om
Gud, Guds navn, Guds dag. 
Jeg lærte konfirmantene å kalle dem
kjærlighetserklæringene!
Konfirmanter jobbet med budene
under overskriften: Guds kjærlighets-
erklæringer. Slik ble derfor de tre
første bud lydende: 
1. Gud elsker deg og vil ha 1.plassen
i livet ditt
2. Gud elsker deg og lar deg bruke
navnet hans 
3. Gud elsker deg og gir deg en dag
til hvile og høytid.

Gud + meg = sant

Jeg fortalte dette på gudstjenesteverk-
stedet vi hadde med de psykisk
utviklingshemmede i
Nordlyskatedralen. Og de svarte med
å tegne en himmel full av hjerter som
kom ned til vår jord. En himmel full
av kjærlighetserklæringer.

Det begynte med Jesus: Fra himmel
til jord kom Han julenatt. Slik blir det
også på jordas siste dag: Fra himmel
til jord kommer han med den nye
himmel og jord. 

Rolf H Sommerseth

Andakt

Et nytt ikon-maleri
av St. Hallvard
avduket i Gullaug
kirke
St. Hallvardsdagen 15.
mai ble et nytt ikon-
maleri av St. Hallvard
avduket i Gullaug kirke.
Den kjente ikon-maler-
en Sidsel Mamen fra
Røyken står bak bildet som har fått en
fremtredende plass på fondveggen ved
siden av alteret. I den forbindelse har
en flyttet «bønnelysbåten» fra midt-
gangen foran alteret til endeveggen
under ikonet, slik at de nå danner et
hele med St. Hallvards ikon og båten
til helgenen. 

Sidsel Mamen forklarte hva hun hadde
tenkt omkring motivet til Helgen-
ikonet. Selve ikon-maleriet følger de

form og fargetradisjoner som
knytter seg til ikonmalerier i
østkirken. Selve figuren er
nordisk lys med blå øyne og
viser en ung mann slik tradi-
sjonen beskriver ham. Han var
født på gården Huseby i Lier
ca. 1120 og ble drept i båten
sin sammen med en ung
gravid kvinne som han for-
søkte å redde fra forfølgere

som beskylte henne for tyveri. Hans
«attributter» hans helgenminner,
kvernsteinen han ble senket i fjorden
med og pilene han ble drept av, er malt
inn i portrettet. På kvernsteinen kan vi
ane konturen av et kors. 

Så har Gullaug kirke fått enda et
klenodium som er med å smykke kirk-
en ved Linnesstranda hvor en viktig
begivenhet i Liers middelalderhistorie
utspant seg. 

Vikar for diakon i Frogner
Fra 1. juni 2019 skal diakon Ejgil
Nielsen (56) vikariere som diakon i
Frogner, Tranby og Lierskogen for
Solveig Thoen
Bøen, som nå
går ut i svang-
erskapspermi-
sjon. 

Det er en
erfaren diakon
som nå går
inn i tjeneste i
Lier. Han er
vigslet diakon fra Danmark med
utdannelse fra Universitetet i Århus og
med tilleggsutdanning som sosialpeda-
gog. Han har lang og allsidig tjeneste i
Den danske folkekirken før han kom til
Norge i 2007. Her har han blant annet
gjort tjeneste som pastor i Norkirken i
Drammen, hvor han traff sin kone og er
nå gift og bosatt der. De er nå gift på
syvende året og har to barn på fire og to
og et halvt år. Kona er født i Etiopia og
han er fra Danmark, så det er et inter-
nasjonalt ektepar som nå gjør seg kjent
i Lier. 

Ejgil Nielsen gleder seg til å møte men-
ighetene i Lier og unge og eldre som
bor her.  Selv om institusjonsbesøk er
en viktig del av en diakons virksomhet,
er direkte kontakt med folk en bæreb-
jelke i oppdraget. Fra sin tid i Danmark
har han hatt erfaring fra mer enn 500
hjemmebesøk i året. Hva oppgavene
blir i Lier gjenstår å finne ut av, men
møte med mennesker er en viktig del av
diakonitjenesten som gjør kirken til en
del av samfunnet. Som diakon fra
Danmark har han full autorisasjon som
diakon i Den norske kirke. 

Et ord til folk i Lier til slutt?

«Som diakoner i kirken har vi verdens
beste oppdrag», sier Ejgil Nielsen, og vi
hilser ham velkommen med de beste
ønsker. 

1.sopraner søkes til et stort
samarbeidsprosjekt med koret Vice
Versa, BUSO, solister og Frogner men-
ighet. Konserten finner sted 16. og 17.
November Frogner/Åssiden og
repertoaret er Vivaldis Gloria og Bachs
Magnificat. Ta kontakt med dirigent
Vibeke Feness Berger vfb@lifi.no eller
Bina Karpisova
på bk725@kirken.no for mer info.



Et industrieventyr.
Til ”Sydpolen”

”Vet vi hvor den er? 
Og hvordan vi kommer dit? 
Til hvilken sydpol?

Min og vår egen Sydpol. 
Den som er langt, langt inne 
i oss, den fjerneste av alle Sydpoler.

Hvor starter vi da?
Ikke fra nord, sør, øst eller vest? 
Nei, veien fra det ytre til det 
Indre går ikke etter kompasset, men 
Gjennom tanker, ord og gjerninger.

Og hva finner vi der? 
Fred, ro, gull, diamanter,
Styrke, lykke, Gud - ja Gud, 
Min og vår egen Gud.
Vi ønsker oss alle en god reise dit!”

Dette diktet Til ”Sydpolen” er ett av

mange dikt som TESS-grynderen
ERIK JØLBERG har skrevet.
Oslogutten Olav G Nygaard og liungen
Erik Jølberg, 26 år, jobbet i Oslo og
tente på ideen om å starte eget firma

med slanger og service. Fra 1968 har
det vært en eventyrlig reise for disse to,
med oppbyggingen av en av de mest
fremgangsrike handelsbedrifter i
Norge. Nå, den 8. mai var Erik Jølberg
på besøk på Tranby menighetshus,
”Åpent hus”, og han delte raust fra livet
sitt. TESS begynte i en stall i Drammen
under navnet Teknisk Service AS. Fra
en beskjeden start har omsetningen
disse vel 50 årene økt til over tre milli-

arder. Bedriftens mål er å være størst
på slanger og sveis. Samtidig ser de sitt
samfunnsmessige ansvar ved å gi gaver
og støtte med inntil fem millioner pr
år, primært til barn og ungdom i Lier.
For å sikre bedriftens framtid er TESS
gjort om fra aksjeselskap til stiftelse.
Erik Jølberg utarbeidet sine egne ti bud
for måten å drive selskapet på. Et av
dem er: ”Mister du motet, så ta det
opp igjen.” Og i diktet ”DRIV-
KRAFTEN” kan vi lese:

”Kjærlighet 
Som skaper alt og alle. 
Kjærlighet 
som barn i mors armer.
Kjærlighet 
på tur mellom sterke hender 
Kjærlighet 
i troen på fellesskap
Og målet er lykkes og lykke
Og målet er lykkes og lykke”

I bøkene ”Tess 50” og ” Min kunst er
TESS”, den siste av John Willy Jacobsen
og Erik Jølberg,  kan vi lese den spenn-
ende historien om TESS.

Gjertrud 
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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
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Kirkeverge Mette
Sønsteby
mobil: 482 89 588

Konstituert Prost Ragnar
Ringen Petersson (Frogner)
mobil: 415 19 679

Kapellan 
Silje Karlsen (Frogner)
mobil: 98 43 51 99

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
Bina 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

Trosopplærer 
Anne Cathrine Hegge Larssen
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 95 27 81 41

Kateket og menighetspedagog
Helge S Rotevatn
(Frogner/Tranby og Lierskogen)
telefon: 32 24 21 23

Trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie
(Frogner)
e-post: ar233@kirken.no

Diakon Solveig Thoen Bøen
(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. 9:00 - 14:30
Tlf: 40 92 49 50
lier@kirken.no

FROGNER MENIGHETSHUS
Klokkersvingen 1, Lierbyen
Tirsdag og torsdag kl. 10 - 14
Onsdag 10:00 - 13:00
Tlf: 32 22 07 33

TRANBY MENIGHETSHUS
Kirkesvingen 7, Tranby
Tir-fre kl. 10:00 – 14:00
Tlf: 32 24 21 21

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 40 92 49 50

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
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Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad



Jeg hadde en
samtale med
et ektepar. På
vei hjem
rygger jeg forbi
postkassa. Øverst sto navnene deres og
så med store bokstaver EKTE KJÆRLIG-
HET. Så flott, rakk jeg å tenke før jeg så
logoen i bånn: SIF! 

Ekte kjærlighet er det vel også i Bergen;
jeg heiet på Brann i 40 år før jeg ga meg.
Mottoet der er: Mitt hjerte står i
BRANN!

På vei nordover til Alta stoppet vi i den
fantastiske sølvsmia i Kautokeino som
kunne vise fram svært
mye vakkert sølvar-
beid. Men mitt i
anlegget var det en
liten hønsegård hvor
jeg også telte 3 haner!
Trodde hakkeloven
gjorde slikt umulig.
Og kom til å tenke på
hun som skulle
anlegge hønsegård og bestilte 10 høner
og 10 haner! «Jamen, sånt går jo ikke»
fikk hun høre: «Å, jo da: Dette skal være
en kristelig hønsegård!»

En av utsmykkingene i
Nordlyskatedralen er et nydelig nattverd-
sett nettopp fra nevnte sølvsmie. Vi
hadde en stor gudstjeneste der med fire
dåp og stor deltakelse fra mange psykisk
utviklingshemmede. Sangen sto i taket –
kanskje ikke like rent fra alle, men flott
var det. Jeg nevner smågutten som
spurte: «Er det sant at tante Ruth synger
for de innsatte i fengselet?» «Ja, gutten
min. Og husk det hvis du skulle bli frist-
et til å gjøre noe galt».

Storesøsteren til vesle Ida skulle gifte seg.
Ida satt ved siden av bestemor i kirken
og gråt fordi hun ikke fikk gå opp kirke-
gulvet i den fine kjolen. «Så, så» trøstet
bestemor: «Neste gang er det din tur».
Noen uker senere satt vesle Ida ved siden
bestemor igjen. Denne gangen var det
begravelse for gamle grandtante Anna og
bestemor gråt og var lei seg. «Så, så»
trøstet Ida: «Neste gang er det din tur».
Hentet fra søndagsskolens blad: Sprell
levende.

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 20. august
I din postkasse: 30.aug-6. sept

!

Prestens 
beste...

Vårkonstert med
Sjåbagos og Lier
Soul Children

Mandag 13. mai var vår-
ens store happening igang
i Sjåstad Kirke. Presis kl.
18.00 stormet over 30 små
og store opp midtgangen
til rocketoner. 15-års jub-
ileet ble markert med stormende jubel,
ballonger i fleng, skuespill, dans og
selvfølgelig sang i bøtter og spann.
Sjåbagos og Lier Soul Children gjorde
sitt ytterste for at kirketaket skulle løft-
es, og for at de frammøtte skulle få en
kveld de sent vil glemme. Her var det
både sanger med trøkk i og sanger som
ga deg noe å tenke på.

Vårkonserten er selve avslutningen på
vårsemesteret, og etter en velfortjent

ferie, er vi tilbake med oppstart mandag
19.august kl.1800. Så hvis du går i 1.-4.
klasse og glad i å synge, så vil Sjåbagos
gjerne møte deg til høsten, og går du i
5.-10. klasse og har en sanger i magen,
så er du hjertelig velkommen til Lier
Soul Children. Du kan komme som du
er, og du er bra nok som du er! Vi kan
love deg godt samhold, turer, nye venn-
er og sangglede i massevis.

Håper vi sees i august!

SYLLING MINIGOSPEL
Er du 3, 4, 5 eller 6 år i høst, og glad i å synge? 
Bli med i Sylling Minigospel som jeg starter opp 
tirsdag 17. september kl.17.00 - 18.30 i Sylling kirke.
Det blir to øvelser før høstferien og to øvelser etter høstferien,
og så synger vi på høsttakkefesten i 

Sylling kirke søndag 20. oktober kl.11.00.
Meld deg på på mail al692@kirken.no. 
Lurer du på noe? Send sms til meg på 95278141
Klem fra AnCa Trosopplærer

BIBEL-/SAMTALEGRUPPE  i Sjåstad!

Er du interessert i å være med i en
Bibel-/samtalegruppe i Sjåstad,  så
meld fra til :

Ole Johan Stokstad/95111602/
os646@kirken.no

Marit Mørk Enger/970 79 660/
marit.mork.enger@gmail.com

Anne Cathrine Hegge
Larssen/95278141/
al692@kirken.no

Bibelgruppe i Sylling.
Vi samles hjemme hos hverandre ca en
gang i måneden. Vi har måltidsfelles-
skap og bibelstudie sammen. 
Du er velkommen til å bli med, enten
du bor i Sylling eller andre steder!

Kontaktperson: Ole Johan Stokstad 951
11 602.

Øvelser:
17.09
24.09
Høstferie
08.10
15.10
Opptreden:
20.10


