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Lier Menighetsblad

I skrivende stund har vi akkurat feir-
et pinse, med høytidsgudstjenester i
kirkene og Skaperverkets dag på 2.
pinsedag - i strålende sol i det fine
rådhusamfiet utendørs i Lierbyen. 

1.pinsedag avsluttet jeg dagen med
en tur på Glassåsen på Tranby. På vei
opp fra Kraftkollen passerer man et
sted der det åpnes opp mot en nyde-
lig utsikt til Sylling, med Sylling kirke
som et vakkert midtpunkt i bildet.
Vel fremme på utsikten på Glassåsen
åpner landskapet seg mot det meste
av Lierdalen. Det var et betagende
syn denne kvelden. Etter både regn
og varme i uka før hadde naturen
eksplodert i livskraft og frodighet. Så
sent på dagen lå vestsiden i skygge,
med mettede, mørkegrønne farger. I
øst og sør farget de siste solstrålene
bygda i varme farger, og det glimtet i
et og annet vindu i boligfeltene. Det
var godt å hvile blikket mot det
grønne, og godt å vite at alt dette

Søndag 6. juni
Frogner kirke kl. 11.00
Blomstergudstjeneste.  En gudstjeneste
for alle v/Kvidaland og Flaten. Dåp.
Frogner kirke kl. 13.00.
Dåpsgudstjeneste v/Kvidaland og
Flaten.
Lierskogen kirke kl. 11.00
v/Sommerseth og Nowak. Dåp.
Kirkekaffe hos Sommerseth.
Sylling kirke kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester v/Bugge og
Søbstad.

Søndag 13. juni
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
v/Kristiansen og Nowak. Nattverd
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
v/Sommerseth og Søbstad. Nattverd.

Dåp.
Tranby amfi kl. 11.00
Sommerfest/familiegudstjeneste
v/Kvidaland. Hennummusikken spiller.

Søndag 20. juni
Furuhall (Aaslands hytte) kl. 12.00.
Gudstjeneste v/Kristiansen.  Bommen
ved Undersrud er oppe. Ved dårlig vær
-  i Frogner kirke kl. 12.00.
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
v/Sommerseth og Nowak. Dåp.
Dammyrsdammen kl. 11.00 Felles fri-
luftsgudstjeneste for Sylling og Sjåstad
menigheter v/Bugge.  

Søndag 27. juni
Tranby kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier v/Kvidaland og

grønne hjelper oss å puste. Men det var
også godt å se sporene av mennesker i
landskapet, og kjenne tilhørighet til
stedet og fellesskapet i bygda. 

3 kirker i Lier er synlige fra Utsikten:
Sjåstad, Tranby og Frogner. Der man
sitter og titter ned på bygda sånn litt
ovenfra, kan man gjøre seg tanker om
hva kirkene i landskapet betyr for
menneskene som bor her. Mine tanker
gikk til dugnadsfesten på Lierskogen
14. mai, en hyggelig kveld som mark-
erte både en avslutning av en stor
arbeidsinnsats, men også en fortsettelse
av dette å høre til og å bruke kirke-
bygget til å samles og pleie fellesskapet.
Tankene gikk videre til mange som jeg
har truffet de snart 3 årene jeg har vært
i Lier – og som på ulike vis viser at de
føler tilhørighet til sin kirke. 

Hvem eier kirken? Juridisk sett er det
soknet som eier kirken. Men soknet og
menighetsrådet som dets valgte organ

representerer de lokale medlemmene.
Med et medlemstall på over 80 % kan
vi si at det er folk flest som eier kirk-
en. Og alle som vil, kan gjøre den til
sin ved å oppsøke gudstjenester og
kirkelige handlinger, konserter og
andre arrangementer. Kanskje se
innom på en stille sommerdag når
det er varmt ute og svalt inne, eller
rusle en tur på kirkegården i skumr-
ingen. 

Grønnfargene i landskapet er kloro-
fyll, som gir oss frisk luft og hjelper
oss å puste. Kirkene i landskapet kan
gi oss tilhørighet og nære hjerte-
varmen i oss og mellom oss.
Velkommen til å bruke dem.  

God sommer!

Ellen Martha Blaasvær

Lederartikkel
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Søndag er kirkedag Flaten. Nattverd. Dåp.

Søndag 4. juli
Frogner kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier v/Blaasvær
og Flaten. Nattverd. Dåp.
Sylling kirke kl. 11.00 v/
Gudstjeneste v/Kristiansen og
Søbstad. Nattverd. Dåp.

Søndag 11. juli
Tranby kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier v/Kristiansen
og Flaten.  Dåp.

Søndag 18. juli 
Frogner kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier v/ Blaasvær
og Flaten
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
v/Sommerseth og Rojahn. Dåp.

Fortsettes neste side
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-Jeg gleder meg!
Helge Bratsberg (45) fra Sande er til-
satt som ny kateket- og trosopplærer
i Lier. Han skal arbeide med trosopp-
læring i Frogner, Sjåstad og Sylling,
med konfirmantarbeid  som et
hovedområde. 

Helge er bosatt i Sande i Vestfold
hvor han var kateket i åtte år fra 1998
til 2006 før han begynte som
informasjonsleder i
Søndagsskoleforbundet, hans
arbeidsplass de siste fire årene. Han
er gift med Ingjerd og har tre barn;
Lise (20), Lars Ivar (19) og Thomas
(16).

Det er en allsidig og erfaren menig-
hetsarbeider Lier  nå har fått. Av
utdanning har han lærerskole fra
Levanger, journalistutdanning fra
Gimlekollen  og med kristendom og
kateketseminar fra
Menighetsfakultetet. Som tidligere
kateket  er han vant med konfirmant-
arbeid og i Sande er han i dag med
som frivillig medarbeider i menighet-

ens ungdomsklubb Genesis.

Menighetsbladet spør den nye kateket-
en: 

Du har selv egne barn som nettopp
har vært og er i tenåringsfasen. Har
ikke det ”avskrekket” deg fra å ha
konfirmanter og tenåringer som
hovedarbeidsområde? 

-Med 16-åringen som nå bor hjemme
har vi hatt tre tenåringer i huset hos
oss.  Det har vært flotte år som jeg ikke
har tatt skrekken av. Men på noen
områder blir en jo som foreldre litt
”herdet” etter hvert!  Det som fasciner-
er meg aller mest med tenåringer er at
de er så ekte og ærlige og at de lever
livet her og nå. Her har vi voksne noe å
lære!

Hva tenker du om å begynne i en
nyopprettet stilling som kateket – og
trosopplærer i Lier? 

-Jeg gleder meg veldig! Jeg er nok en
sosial person som liker å bli kjent med
nye mennesker og som liker å skape

ting sammen
med andre.
Gleder meg
til å bli kjent
med barn og
unge, for-
eldre, nye
kollegaer og
ikke minst
møte alle de
frivillige som
jeg vet gjør en
kjempeinn-
sats i menig-
hetene i Lier. 

- - - 

Hvis du kort skal si hva du ønsker
for din nye tjeneste i Lier: Kan du
dele det med oss?

-Å jobbe i en menighet er nok for
meg et kall. Jeg håper at jeg i tjen-
esten i Lier kan være med å for-
midle en hverdagstro med Jesus i
sentrum, og at jeg kan få bety noe
for andre. 

Lier menighetsblad er også å finne
på: www.menighetsbladet.no

Fortsettelse av Søndag er kirkedag:

Søndag 25. juli
Tranby kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier v/Kvidaland
og Nowak Dåp.

Torsdag 29. juli OLSOK
Frogner kirke kl. 19.30
Fellesgudstjeneste i Lier v/Kvidaland
og Nowak. Kirkekaffe med jordbær og
is fra kl. 18.00 i kirkestua.

Søndag 1. august
Frogner kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste v/Kvidaland og
Nowak
Sylling kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
v/Sommerseth og Søbstad

Søndag 8. august 
Tranby kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier v/Kristiansen
og Søbstad.  Dåp.

Søndag 15. august 
Gullaug kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier v/Blaasvær og
Flaten. Dåp.

Søndag 22. august

Frogner kirke kl. 11.00 v/Kristiansen
og Søbstad. Dåp.
Tranby kirke kl. 19.00
Konfirmantpresentasjon v/Kvidaland
Sylling kirke kl. 11.00 Innsettelse av
ny sokneprest

Søndag 29. august
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
v/Kristiansen
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
v/Kvidaland
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
v/Stokstad

Søndag 5. september
Tverken sportskapell kl. 12.00
Pilegrimsseminar v/Biskop Laila
Riksaasen Dahl, prost Ellen Martha
Blaasvær og sokneprest Soveig Aass
Kristiansen.
Frogner kirke kl. 19.00
Konfirmantpresentasjon v/Kristiansen
og Bratsberg.
Lierskogen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Sommerseth. Dåp.
Sylling kirke kl. 11.00
Konfirmantpresentasjon v/Stokstad og
Bratsberg. 

Konfirmantjubileum Tranby sokn.

Tranby har hatt en jubileumssamling for
50, 60 og 70 års konfirmanter. Det vil si
at de som sto for presten i 1940, 1950 og
1960 skulle møtes i år. Etter en uvaluer-
ing av arbeidet det er med å finne så
mange etter så mange år og antallet som
stiller opp så blir det ikke noe samling
fra kirkens sin side for disse. Det har i
tidligere år kommet noen utflyttere på
samlingene men de lokale har uteblitt
og da er det litt skuffelse hos de frem-
møtte. Vi forventer en reaksjon på dette
og de som har interesse og menig ta
kontakt med kirkekontoret og Ellen
Berger Nilsen på tlf. 92457715.

Sjåstad og Sylling menighetsråd 
arrangerer årets friluftsgudstjeneste               
søndag 20. juni, kl 11.00 ved
Dammyrdammen  (opp fra
Kanada/Rustanveien). Oppmøte kl
10.30 ved parkeringen på Kanada (felles
kjøring).  Ellers oppfordres det til å
gå/sykle.  Klær/mat/drikke/sittekomfort
etter eget behov.
Prest: Dagfinn Bugge
Dagens offer: Speiderne i Sylling
Velkommen
(Ingen værforbehold)
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Døpte:

Frogner
Tinus Lühnenschloss, Maria
Solvang, Marcus Land-Hagen,
Aleksander Rydland Masch,
Vilde Jóhannsdóttir

Tranby
Kim Henrik Nguyen, Linea
Hellerud, Elena Røed, Emil
Steen Skistad (Julebygda kapell,
Sandnes), Emil-Andreas
ASkjem Thorsen (Stadsbygd
kirke, Rissa.),
Marius Vada Coldevin
(Stiklestad kirke, Verdal)

Sylling
Marikken Landstad Kristiansen

Sjåstad
Eline Hårberg Jensrud, Sofi
Berger Andersen

Vigde:

Frogner
Cathrine Rather og Jan Erik
Nilsen, Bente Ankere Tuvnes og
Åge Andersen

Døde:

Frogner
Aasne Bekkevold, Else Berit
Jørgensen, Esther Karine
Tollefsen, Magna Kristiane
Hafskjold, Inger Solveig Eriksen
(Vestre Gravlund, Oslo.), Iris
Laheld (Røyken kirke)

Tranby
Henry Johan Jensen, Liv
Bjørkli, Gudrun Hoel, Beate
Gjerstad

Sylling
Alfhild Gulbrandsen

Sjåstad
Hans J. Hansen, Guro Merete
Bergestig Nesøen

Slektersgang
Å peke på Jesus
(tekst Elisabeth Thomte Edvardsen, foto privat)

- det er hovedutfordringen for meg som
prest, sier Ole Johan Stokstad (35). 

Menighetsbladet
har intervjuet
den nye
soknepresten i
Sjåstad og
Sylling. 
I august starter
Ole Johan sitt
virke i de to
menighetene
øverst i bygda.
Sammen med kona Kristin (34) og dat-
teren Berit Synøve (2) flytter han inn på
prestegården i Sylling – og de sorte vin-
duene i det digre huset blir endelig lyse
igjen.
I tjeneste
Ole Johan forteller at han etter
videregående valgte Bibelskole i Grimstad.
Deretter ble det teologistudier på
Menighetsfakultetet. 
Verneplikten førte ham så til Indre Troms.
På Setermoen fungerte Ole Johan som
feltprest i ca et år. 
- Etter det har jeg vært ungdomsprest i Bø
i Telemark, fortsetter han, i seks og et
halvt år. Men vår nye sokneprest har prøvd
seg i andre yrker også. – Jeg har hatt
bijobb som både bussjåfør, landbruksvikar
og lærervikar, kan han fortelle.
Ihuga speider
Vi er nysgjerrige på hva som interesserer
vår nye prest. Er det noen hobbyer han
brenner for? – Hele livet har jeg hatt et
forhold til speideren, sier han. – Mine
foreldre var ledere og jeg ble dratt med på
leire hver eneste sommer. Vi skjønner at
speiderbevegelsen sitter i ryggmargen på
Ole Johan og blir ikke overrasket over at
han fortsatt er sterkt engasjert i denne
bevegelsen. – Jeg har fått være med på
veldig mye gøy og lærerikt. Ellers er jeg
glad i å være ute i naturen. Også liker jeg
godt tekniske ting og data, forteller han.

Men Ole Johan har hatt tid til flere frivil-
lige oppgaver. Han kan også referere til tre
år som styreleder i boligsameie der fami-
lien bor nå. – Det blir en overgang å flytte
til en prestegård, smiler han, nå får jeg
stadig henvendelser fra de andre beboerne
om ymse ting. I Sylling kan jeg bare ringe
Opplysningsvesenets Fond. For ikke å
snakke om at vi får fire ganger så mye
plass å boltre oss på sammenlignet med

her vi bor nå.

Familiebånd
Ole Johan forteller oss om kona si. –
Kristin har tidligere virket som misjonær i
Afrika. Men fra 2006 har hun vært leder

for trosopplæringsprosjektet i
Lunde og Flåbygd, sier Ole
Johan. Og lille Berit Synøve,
hva er hun opptatt av? – Hun
er veldig glad i å være ute,
uansett vær, forteller en stolt
far, men jeg klarer ikke alltid
følge opp, medgir han. Og
undertegnede kjenner at det
var en uendelig god betroelse!
Kristin kommer opprinnelig

fra Sola (Rogaland). Hele familien hennes
har tilhold i de trakter. Ole Johan har
mesteparten av familien sin på Romerike.
Dette var en viktig grunn da han søkte
stillingen her hos oss. – Vi hadde et sterkt
ønske om å komme nærmere en av fami-
liene våre, medgir han.
Ole Johan forteller oss at han mistet sin
mor 2. påskedag i år. – Hun levde med
kreft et drøyt år før hun døde nesten 59 år
gammel. - I mitt virke er jeg vant til syk-
dom, død og begravelser, men det var
svært spesielt i så nær familie, sier den nye
presten vår.
Forventninger
Ole Johan har allerede vært på besøk i
våre to menigheter. Han forteller at han
har truffet mange hyggelig folk og at han
gleder seg til å bli bedre kjent med begge
lokalmiljøene. – Jeg håper at menighetene
deres er et fellesskap hvor mennesker føler
seg velkomne, reflekterer Ole Johan. Så
mener han at menighetsrådene har en vik-
tig rolle som folkevalgte. – Derfor er det
avgjørende for meg å lytte til deres agen-
daer og komme med innspill, sier han, jeg
tror på dialogen mellom prest og
menighetsråd.
Vi avslutter samtalen med Ole Johan – og
kommer ikke utenom 91 Stomperud. Som
Sørum-gutt lurer vi på om den nye presten
vår kanskje er familiær med denne tegne-
seriefiguren. – Stomperud kjenner jeg
godt. Ole Johan trekker på smilebåndet og
avslører at han hvert år må sjekke om den
”animerte vernepliktige” kommer seg hjem
til bygda denne jula også.

En tanke til oss i Sjåstad og Sylling sånn på
tampen Ole Johan? – Nyt sommeren og vær
mye ute, oppfordrer den nye presten oss. Så
da gjør vi det da folkens, vi lader batteriene
og gleder oss til å ta i mot den lille familien
- Ole Johan, Kristin og Berit Synøve!
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Jesus sa: ” Se på liljene på marken ,
hvordan de vokser. De arbeider ikke og
spinner ikke, men jeg sier dere . Selv
ikke Salomo i all sin prakt var kledd
som en av dem. Når Gud kler gresset på
marken så  fint, det som står der og
kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer
skal han ikke da kle dere. Så lite tro
dere har. Vær altså ikke bekymret og si:
Hva skal vi spise  eller Hva skal vi kle
oss med? Alt dette er hedningene opptatt
av , men den far dere har i himmelen ,
vet at dere trenger alt dette. Søk først
Guds rike og hans rettferdighet så skal
dere få alt det andre i tilegg. Så vær ikke
bekymret for morgendagen, morgendag-
en skal bekymre seg for seg selv. Hver
dag har nok med sin egen plage!”Matt
6, 28-34

Se på liljene på marken! , sa Jesus. Kan
blomstene virkelig lære oss noe?
Blomstene er Guds stille vitner om
Guds fantastiske skaperverk. Vi ser det
spesielt i disse tider hvor solen er på
det høyeste og sommeren kommer. Vår
Herre har virkelig rundhåndet spredt
disse små undere rundt omkring.
Hvert år kommer de opp av en tilsyne-
latende livløs jord etter en lang vinter.   

Blomstene kan hjelpe oss når vi blir
ordløse i glede og sorg. Med sin farge-
prakt, skjønnhet og skjørhet taler de

stille om håp
og en raus
himmel. Blomstene står der nakne og
taler om en total overgivelse i Guds
skaperhånd. Gud kler dem. Gud sørger
for dem med sol og regn, og næring
fra jorden, sier Jesus. De arbeider ikke.
De er ikke bekymret for morgendagen.
Allikevel kler Gud dem så vakkert.

Kan blomstene lære oss å bare være til?
-Lære oss å leve i nuet. -Ikke bekymre
oss for morgendagen?
Kan vi ta denne lærdom av blomstene,
da kan kanskje ferien vår bli god?
Ferien er jo ment for avkobling. Ikke
fly etter klokka og prestere  slik hver-
dagen og arbeidsdagen har blitt for
mange.
Vår kropp og vårt sinn trenger rekrea-
sjon og dager med lavere puls. Til og
med Gud hvilte på den 7. dagen for-
tellere vår Bibel. Blomstene kan være
Vår Herres  gode påminnere.  
God sommer og god ferie!

Dagfinn Bugge

Vikarprest

Andakt

Konsert og dugnadsfest i kulturkjerka

Blues og gospel med Rita Engedalen og Morten Omlid. Det var trekkplasteret på
siste konserten før sommeren i Lierskogen kirke. Uten tvil, de innfridde men det
gjorde lokale krefter også. Knut Nyheim spiller på mange strenger og dro i land
mye musikals denne kvelden. Vi
må også fremheve trioen på munn-
spill og tuba, og mange flere. Men
unge Martine var en liten stjerne
denne kvelden med sangen
Spilledåsan av Alf Prøysen. 
Ikke helt fult i benkeradene men de
som var der koste seg.
Fest på samfunnshuset etter kon-
serten. Tilbygget med rullestolinn-
gang, WC og flere tilstøtende rom
er ferdig. Tidsskjema holdt denne
gangen også. Dugnadsgjengen ble
behørig takket. Lier Kirklige
Fellesråd hederspris for 2010 ble
tildelt Bjørn Kampenhaug for hans store dugnadsinnsats. Over 100 personer har
nedlagt dugnadsarbeid til en verdi over 1 mill kr. Årstallet 1937 har kommet på
kirkeveggen og 2010 er smidd og henges opp på tilbygget. Smeden har gjort sitt,
anleggsarbeidet utfor kirka er ferdig, hva gjør vi nå var spørsmålet som ble stilt? 

Bjørn Kampenhaug mottok Lier kirklige fellesråd
hederspris for 2010.

UT PÅ TUR –ALDRI SUR
Frogner menighet ønsker velkomm-
en til tre arrangement til styrke for
kropp og sjel i sommer:

”FURUHALL”.  
Søndag 20.juni er det gudstjeneste kl.
12 på ”Furuhall”( Aasland hytte,
Undersrud). Bommen ved
Undersrud vil være åpen. Da kan
man kjøre nesten helt fram og park-
ere der det er skiltet til Storsteinfjell.
Ta med mat og drikke. Etter guds-
tjenesten og matpause, vil vi ha
natursti for hele familien. Hvis uvær,
blir det isteden gudstjeneste i
Frogner kirke kl. 12 

OLSOK
Olsok 29.juli kl. 19.30 er det guds-
tjeneste i Frogner kirke. Tradisjonen
tro arrangerer Frogner kirkeforening
kirkekaffe med jordbær og is på for-
hånd fra kl. 18. Den blir i Kirkestua
eller på kirkebakken.
Kirkeforeningen håper på godt vær
og deltagere fra hele Lier!

”…….OG SØKTE SKOGENS RO.”
Søndag 5.september kommer biskop
Laila Riksaasen Dahl til
Sportskapellet på Tverken. Hun har
gudstjenesten der  kl. 12 og leder
pilegrimsseminar etterpå. 
Det blir felles vandring fra
Landfalltjern kl. 11. Etter gudstjen-
esten er det kirkekaffe med medbragt
niste og servering av boller. Deretter
blir det foredrag ved biskopen og
samtale. Pilegrimsgruppa i Frogner
menighetsråd har ansvar for arrange-
mentet.

Sikring av grav-
minner
Fester er ansvarlig for at gravminnet
er forskriftsmessig sikret mot velting.
Årlig ettersyn nødvendig p.g.a. telehiv
og nedbør selv om gravminnet er
boltet. 
Gravminner som står ustøtt blir lagt
ned for å unngå eventuelle per-
sonskader. 
Har du spørsmål, ta kontakt med Lier
kirkelige fellesråd tlf. 32 22 02 72

Kirkesjefen
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Lier Bilgjennvinning as

Etablert 1970

Bildeler, bilgummi, vrakpant

Tlf. 32 84 23 00

Gravstener
Stor utstilling, 

omsliping, navne

tilføyelser og bolting.

Fire generasjoners erfaring.

3400 Lier 
Tlf. 32 84 00 48  32 84 07 95

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.

Dronninggt. 17, Drammen 
(v/sykehuset)
Egen parkering

32 83 38 20 
- hele døgnet www.busk-beg.no

Alt i elektrisk anlegg, tyverivarsling 
og brannvarsling

YIT  AS
Kjellstad Næringssenter, 3400 Lier

Tlf. 32 84 26 00

Tollbugata 21, Strømsø
Haugesgate 24, Bragernes

Solbergsenteret, Nedre Eiker
Vestsidevegen 5B, Lier

24t: 32 80 75 80

www.jolstad.no 

Huden trenger en vårrengjøring 

etter en lang vinter!

Endelig vår!

Naturlig
vakker Fjellsveien 4

Tlf. for timebest. 47 807 807

Naturlig vakker menighetsb:Layout 1

 
 
 
 
 
 

  Frogner menighetshus 
                   Fredag 20. august kl. 15.00 – 20.00 
                   Lørdag 21. august kl. 10.00 – 14.00  

                Kafeteria 

Vi tar fortsatt imot lopper 1. mandag i hver måned 
mellom kl. 17.00 og 19.00 

Ikke hvitevarer og TV.  Store ting etter avtale med  
Bjørg Nilssen Hellem tlf. 32845605/48073269

STORT LOPPEMARKED 
F                    Frogner menighetshus 

                   Fredag 20. august kl. 15.00 – 20.00 
                   Lørdag 21. august kl. 10.00 – 14.00  

                Kafeteria

Kirkegårdsfornyelse på Sjåstad

Menighetsrådet har lenge jobbet med
en fornyelse av kirkegården. 
Landskapsarkitekt Aud Wefald ble bedt
om å lage en helhetlig plan. Den ble
behandlet i Menighetsrådet med noen
justeringer, og vedtatt i Lier Lirkelige
Fellesråd 30. april.
Kirkesjefen har godt håp om at arbeid-
et skal komme i gang i år, og at vi kan
ferdigstille arbeidet i løpet av sommer-
en 2011.
Arbeidet i 2010 vil da omfatte:
Nytt gjerde rundt deler av kirkegården
der eksisterende gjerde går. Det for-

lenges opp    
Nye portstolper monteres.
Skråningen mellom kirken og jordet
utbedres ved drenering, rydding og
beplanting. 
Følgende tiltak gjenstår i 2011
Utbedre eksisterende parkeringsplass.
Ny belysning på kirkegården fra gang-
port til kirkestua
Opprette eget urnefelt på kvartal IX –
nedenfor kirkestua
Opprette navnet minnelund
Noen gamle trær skal felles, og nye
beplantes. 
Vi ser frem til en penere kirkegård.
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Advokat
Liv V. Urdahl MNA

Alminnelig praksis
i Meierigården

LIERBYEN

Tlf.: 32 84 88 10
Email: liv@advokaturdahl.no

kirkesjef Alf Kristian Hol
mobil: 913 83 678 

prost Ellen Martha
Blaasvær 
mobil: 922 84 822

sokneprest Solveig Aass
Kristiansen (Frogner)
mobil: 977 35 867

sokneprest Berit Basmo
Kvidaland (Tranby)
mobil: 917 73 490

vikarprest Dagfinn Bugge
(Sylling og Sjåstad)
mobil:  986 24 619

seniorprest Rolf
Sommerseth
mobil: 995 11 520

kateket Joar Morten
Flatland (Tranby)
mobil: 941 34 884

soknediakon Lisbeth
Olsbye (Frogner)
mobil: 957 29 600

Den norske Kirke i Lier 

Buskerud Olje AS
I SAMARBEID MED

Juels Petroleumsservice
Vi leverer petroleum, fyringsoljer, 
autodiesel, farget diesel og bensin 
i Lier, Drammen, N. Eiker, Røyken 
og Hurum.

Benytt Deres lokale varmeleverandør siden 1963!

Service på
brenner og

fyringsanlegg
Konkurranse-
dyktige priser
Topp service

Rask levering

Telefon 32 78 77 99

Juels Petroleumsservice 3410 Sylling
Juel Fuglerud, tlf. 32 85 60 83 · 928 00 500
Kjell Fuglerud. tlf. 957 57 442
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A/S Børresen

Tronstad
3410 Sylling

SKogBRuK

uTMARK - KRAfT

Vakttelefon: 32 89 05 45
Telefonvakt hele døgnet

Treffes i Lier, Røyken, Hurum og Drammen 
Kommer om ønskes til konferanse hos dere

Avd. Røyken

Røyken

Menighetshus

Avd. Hurum

Sætre Blomst

32 79 16 80

Lier, Røyken og Hurum

Begravelsesbyrå

Amtmannssvingen - Lierbyen
Tlf. 03000

Ring din lokale forhandler:

Waal Drammen Olje AS
Jan Hasse Utengen

Fyringsolje, diesel,
parafin eller
smøremidler?

KIRKENS SERVICEKONTOR

Fosskvartalet, Lierbyen
Mandag - fredag kl. 9 - 15
Tlf: 32 22 02 70
Kirkens.service-kontor@lier.kommune.no

FROGNER MENIGHETSHUS
Klokkersvingen 1, Lierbyen
Man, tir, og tor kl. 10 - 14
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

Kontakt kirkens servicekontor ved behov for
kontakt med kirketjenere, organister eller
andre ansatte.

Ved bruk av e – post: fornavn.
mellomnavn.etternavn@lier.kommune.no



Magnolia’n blomstrer i Sylling
Mandag 23. august, kl 18.00, Sylling
kirke! New Orleans – Magnolia
Jazzband og Tracee L Meyn kommer til
å gi oss fot nå igjen. Billettene til årets
jazzkonsert selges på Godslageret i
løpet av sommeren. Løp og kjøp!

Arild Pedersen, Ingrid Myhrene, Anne
Kari Røed, Grethe Enger og Ole Håkon
Solberg gir seg ikke. Tradisjonen tro
stevner de entusiastiske frem og arran-
gerer jazzkonsert i Sylling kirke om att
og om att – i år blir det den 21. i
rekken. Menighetsrådet står for server-
ing - både sjel og gane skal få sitt denne
augustkvelden i Sylling.

Dugnad og samarbeid
Arild snakker varmt om det dugnad-
sløftet som må til for å få i stand kon-
serten hvert år. Han roser komiteen
som bretter opp ermene og trer til ver-
ket med entusiasme og høy arbei-
dsmoral. – Du skjønner at den første
Magnoliakonserten i kirken vår, i 1990,
ble planlagt på en busstur hjem fra
Tønsberg, humrer jazzentusiasten him
self. Arild beretter om en gjeng jazz-
frelste Syllingdøler som hadde vært på
konsert i Vestfoldbyen og oppdaget
Magnolia. På hjemturen, i overstadig
godt humør, kausjonerte alle som en

for eventuell økonomisk nedtur. – Det
ble aldri nødvendig å benytte kausjon-
istene, oppsummerer Arild. Siden den
gang har kirken vært fylt til randen av
musikkglade sambygdinger og
tilreisende.
Han er glad for det gode samarbeidet
som eksisterer mellom jazzkomiteen og
menighetsrådet også. – De ordner kaffe
og vafler som pauseinnslag til alles
begeistring, forteller Arild. Og under-
tegnede kan bekrefte at inntektene fra
bevertningen kommer godt med i
menighetsrådets regnskap. – Dugnad
skaper lokalmiljøer, sier Arild og
mener bygda trenger ildsjeler for å
skape samhold.
Menighetsbladet ønsker jazzkomiteen
lykke til med årets arrangement og kan
ikke annet enn å oppfordre hele Lier til
jazzvisitas i Sylling den 23. august.

Elisabeth Thomte Edvardsen

Gleden ved
vårfesten for
avsluttet
dugnad på
Lierskogen ga meg også noen ideer for
denne spalten. Først ved brødrene
Tharaldsens flotte munnspill. Det har
vært og er innsamlinger og dugnad for
orglene i enkelte kirker. Ett sted telte de
pengene etter en større innsamling. ”nå
hvordan gikk det? Begynner vi å nærme
oss?” ”Vel, vi har nok til ett munnspill i
alle fall” 

Handikappinngangen ble prøvekjørt og
godkjent av Einar Rype i rullestol. Det
var bare å rulle rett inn. På festen på
samfunnshuset etterpå svingte han seg i
dansen så det nesten lukta svidd av
rullestolen. På et
utemøte ved et
basseng ble det bedt
om helbredelse for
ulike behov. En
mann i rullestol ble
også bedt for og
dukket under.
”Kjenner du noe
forskjell ble han
spurt”. ”Vel, rullestolen kom opp med ny
gummi på hjulene”.

På bispedømmets begeistringsamling på
Heistadmoen satt latteren løst. En av
foredragsholderne hadde et foredrag om
at du velger selv hvordan du vil ha det.
Han hadde hatt et lignende foredrag for
begravelsesbyråene. Men da han påpekte
at ”en god latter forlenger livet” var de
bare måtelig begeistret!

Og nå som kirkens festhalvår er avslutt-
et, tar vi med skoleeleven som på langfri
før Kristi himmelfart hilste ”God him-
melfart a` lærer”

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 17. august
I din postkasse: 30. august

!

Prestens 
beste...Broom, Broom

av Jan Erik Larssen

Jeg lurer på
om jeg blir
mer tål-
modig når
jeg kommer
til himmel-
en? Da har
jeg jo en
hel evighet
å ta av!

© Lier Menighetsblad

KONFIRMANT 2011 ?
Påmelding helst elektronisk , skjema
finnes på www.lier.kirken.no. Kort ori-
entering om konfirmantåret for kon-
firmanter og foresatte 
 torsdag 10.juni.  
Frogner - Frogner menighetshus kl. 18
Tranby -  Tranby menighetshus kl. 18
Sjåstad -  Sjåstad kirkestue kl. 18
Sylling -  Sylling kirkestue kl. 19

Sommerfest - Gudstjeneste  
i

Amfiet, Tranby kirke
Søndag 13. juni kl.11.00.

Sokneprest Berit Basmo Kvidaland
Hennummusikken
Barn og voksne deltar

Kirkekaffe med kaker og grillmat.

Frogner kirkegård
Det vil i løpet av sommeren bli gjort enk-
elte utbedringer på Frogner kirkegård: 
- Trappa til nedre kirkegård rettes opp.
- Tregelenderet skiftes til smijernsgelender
- Muren ved inngangen til Frogner kapell
erstattes med granittsteinsmur
- Trappa og døra til kapellet utbedres
- Steingjerdet fra hovedporten og langs
kirkegården mures opp på nytt.


