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Lier Menighetsblad

VALGÅR
Gjennom media er vi blitt minnet
om at vi går mot valg igjen. I
september er det kommune- og
fylkestingsvalg. Det hører med til
manges barnelærdom at det er en
borgerplikt å stemme ved valg. Vi er
heldige som har demokrati, og må
ikke skusle bort muligheten til å gi
vår stemme til dem vi mener er best
egnet i styre og stell.

Jeg vil minne om at det også er valg
på nytt menighetsråd og bispe-
dømmeråd til høsten. Det er bare to
år siden sist – da var menighetsråds-
valget samtidig med Stortingsvalget.
At det er kirkevalg til høsten igjen,
skyldes at de kirkelige valgene skal
inn i samme turnus som kommune-
og fylkestingsvalg.  De kirkelige valg-
ene i 2009 og 2011 er et ledd i den
kirkelige demokratireform som er
forutsetningen å skille stat og kirke.
Inntil 2009 ble menighetsrådsvalget
avviklet i forbindelse med en guds-
tjeneste.  Ved å legge menighetsråds-
valget samtidig med valg av kom-
munestyret, er tilgjengeligheten for

Søndag 30.01 - 4.s.e. Kr.åpb.dag
Gullaug kirke kl. 11.00 v/Kristiansen
og Flaten. Dåp.
Sjåstad kirke kl 11:00
Familiegudstjeneste ved Ole Johan
Stokstad og Helge Bratsberg, Dåp.
“Tårnagentene”
Tranby kirke kl 11:00
Familiegudstjeneste ved Kvidaland og
Nowak.  Dåp. “Tårnagentene deltar
under gudstjenesten“.

Søndag 06.02 - 5.s.e. Kr.åpb.dag
Frogner kirke kl. 11.00 v/Kristiansen
og Flaten. Dåp
Lierskogen kirke kl. 11.00

v/Sommerseth og Nowak. Dåp.
Sylling kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved
Ellen Martha Blaasvær. Dåp

Søndag 13.02 - Vingårdssøndagen
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Ellen Martha Blaasvær. Nattverd.
Dåp. Barnesamling: ”Sprell levende”
Sjåstad kirke kl 18:00 Gudstjeneste
ved Ole Johan Stokstad og Helge
Bratsberg, Dåp
Tranby kirke kl 18:00 Gudstjeneste
ved Berit Basmo Kvidaland. Koret Vice
Versa synger.

Søndag 20.02 - Såmannssøndagen

medlemmene til å bruke sin stemme-
rett bedret. Valgdeltagelsen i 2009 var
13 %, en god økning i forhold til valget
i 2005.  

Det er de sittende menighetsråd som
har ansvar for å nominere kandidater
til valget. I disse dager har rådene ned-
satt nominasjonskomiteer og arbeidet
med å finne kandidater er på startstrek-
en.  Det er et mål å nå bredt ut med
forespørsel om å stille til valg.  Ca. 80
% av befolkningen medlemmer av Den
norske kirke, og alle medlemmer over
18 år er valgbare. (Alderen for stemme-
rett er 15 år – religiøs myndighetsald-
er). Kirkeloven sier at den som blir
spurt med visse unntak er pliktig til å
ta imot valg.  Men dette blir sjelden
praktisert etter lovens bokstav. Vi ønsk-
er å finne kandidater som har lyst og
anledning til å være med.  Og vi vil
gjerne finne noen som blir overrasket
over å bli spurt. Det trengs folk med
variert bakgrunn, forskjellig alder, ulike
meninger og alle slags talenter og
nådegaver.  De som nominasjonskomi-
teen spør, har menighetsrådets tillit.
Men kjennskap og kunnskap om aktu-
elle kandidater, er ofte ikke stort nok.

Derfor går det godt an å melde fra
selv at man kan tenke seg å være kan-
didat! 

Den norske kirkes visjon er ”I Kristus
– nær livet.”  Kirken skal formidle
livsmot, håp og ansvar for andre.  Et
av satsingsområdene  som har stor
gjenklang i menighetsrådene i Lier er
gode oppvekstvilkår for barn og unge
og trosopplæring.   

Min erfaring er at menighetsrådets
arbeid er inspirerende og spennende.
Man ristes på en god måte sammen
med mennesker man kanskje ikke
kjente så godt fra før. Det er mulig å
tenke og snakke åpent om egne ønsk-
er og visjoner, og de som er med, får
struktur på  sin  frivillig innsats  for
et godt lokalsamfunn.  Og det går an
å begynne på scratch, for som regel
er det overlapping, og bispedømme-
rådets stab har ansvar for opplæring. 

Velkommen som kandidat til et av de
fire menighetsrådene i Lier!

Solveig Aass Kristiansen
( sokneprest, Frogner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Tranby kirke kl 11:00
Familiegudstjeneste Lys Våken ved
Kvidaland og Nowak. Dåp. Tranby
skolekorps juniorkorps spiller. “Den
levende boka” deles ut til 5-klassing-
er.
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Solveig Aass Kristiansen.
Nattverd. 
Frogner kirke kl. 16.00
Musikal/konsert Frogner minigospel 
Sylling kirke kl 11:00
Familiegudstjeneste ved Stokstad. Lys
Våken
Lierskogen kirke kl. 19.00 ”Dette
tror jeg på” ved Sommerseth. Cecilie
Schilling og Ivar Anton Waagaard.

Fortsettes side 3
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Agenter i Sylling
kirke
(tekst v/Elisabeth T Edvardsen, foto
v/Svein I Edvardsen)

- Vi er her for å bli kjent med kirk-
en vel, smiler Guro Helene belær-
ende. Silje nikker enig. – Når skal vi
eta? Adam Bjørn klapper seg på
magen og deklamerer sin umiddel-
bare hunger. – Snart, svarer
diplomatiet bak alterringen. En
liten gjeng på åtte barn og tre
voksne ”henger” rundt døpefonten.
De samtaler om kirken og en
mengde andre sporadiske temaer. 

Vi litt tilårskomne, vi som fortsatt er i
besittelse av både ærefrykt og fossilsk
dannelse, vi som tørker av oss godt
på bena for ikke å skitne til løperen
oppover kirkegulvet, vi som nøyer
oss med en av de bakerste benkene
selv på julaften, vi som mener
alterringen og kalk og nattverd er for
øvrigheta – vi som anser brudestol-
ene for å være nærmest hellige - vi
har alle sammen noe å lære av
tårnagentene i Sylling kirke – åtteår-
inger stappfulle av nysgjerrighet og
kunnskap – fullstendig frie for
gammelmodige sannheter. Så godt å
se noen ”eie” kirken sin sånn som
denne gjengen – en lørdagskveld i
Sylling kirke – magisk, kaldt og vakk-
ert ute. Energisk, varmt og strålende
inne!

”Tårnagentene” arrangeres på landsbasis
og er en forlengelse av barne-TV-serien
som gikk på NRK før jul. Ideen er å
invitere tredjeklassinger til sin lokale
kirke for å utforske både rommene og
det som foregår i kirken og hva som står
i Bibelen. 

– Vet dere hva som skjer i en kirke da?
Ole Johan Prest skuer utover forsamling-
en. Her får man ikke uttelling for tål-
modig håndsopprekking. Svarene
kommer kjapt, presist og - korrekt. Dåp,
konfirmasjon, bryllup og begravelse er
tydeligvis kjent for både Vetle, Adam
Bjørn, Sebastian S, Joacim, Silje, Guro
Helene, Albert og Sebastian M. Til og
med gudstjeneste vet de om – så går
turen opp til alterringen – de skal få
smake på nattverdens ingredienser. – Det
smaker som flatbrød er gutta enige i. 

Det puster energi i hver eneste luftstripe i
kirken i kveld. – Det er på tide med en
lek, slår Ingeborg Soot fast. Hun er leder
sammen med kateket Helge Bratsberg og
sogneprest Ole Johan Stokstad. Agentene
lar seg rive med, før instruksjonene er
ferdig formidlet er ungene i gang – de
har skjønt tegninga som de strålende spi-
onene de er. Kirkegulvet gynger, orgelet
gjør klokt i å tie i kveld – og la de små
barn komme til meg, hindre dem ikke,
blir en høylydt sannhet i dette øyeblikket.

Så bærer det til topps, det er på tide å
spionere i kirketårnet – og vi som er
igjen nede lytter til trepinner som smell-
er mot kirkeklokkene – Vær meg nær o 

Gud, vær meg nær, temmelig flerstemt, synger ut
mot kveldssvart himmel – og det er til å undres
om ikke akkurat dette er trosopplæring på sitt aller
beste. Ungene har tatt kirken sin i favn, uten for-
dekt nysgjerrighet – uten forhistorisk slør av bøyde
nakker – bare lutter spontanitet og magisk energi –
og tenk om det kunne vare.

I kirkestua venter menighetsrådets Liv B Larsen og
Einar Hørthe. Agenter kan ikke leve på åndelig
føde alene – og endelig Adam Bjørn og Sebastian
M – så ble det mat å få også.

Fortsettelse av Søndag er kirkedag:

Søndag 27.02 – Kristi forkl. dag
Sjåstad kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Ole Johan Stokstad. Dåp
Frogner kirke kl 11:00
Fellesgudstjeneste for Tranby og
Frogner menighet ved Berit Basmo
Kvidaland og Anne Ma Flaten. Dåp

AKTIVITETER I 
MENIGHETENE

FROGNER

Frogner minigospel øver tirsdager kl.
18.00 – kl. 19.00 i Frogner menighets-
hus,  Fra ca. 4 år – ca. 12 år.

Tirsdag 1. februar kl. 19.30 – kl. 21.00
i Frogner menighetshus.
Fellesskapskveldene. Gjest: Ole Johan
Stokstad. Tema: Hva er det å be?

Lørdag 5. februar kl. 15.00 – kl. 19.00
for 3.-klassinger
Tårnagentsamling

Søndag 6. februar kl. 11.00 i Frogner
kirke

Tårnagentgudstjeneste

Tirsdag 8. februar kl. 10.30 – kl. 11.30
i Frogner menighetshus
Bibelgruppe ved Audun Tveide

Torsdag 10. februar kl. 11.00 – kl.
13.00 i Frogner menighetshus
Formiddagstreff. Gjest: Ola Rypdal fra
det norske misjonsselskap. Tema: ”De
tolv apostler og deres skjebne”

Søndag 20. februar kl. 16.00 i Frogner
kirke
Frogner minigospel fremfører musikal-
en ”Å, så vakkert” En stor begivenhet.
Velkommen til å oppleve den!

TRANBY

Onsdag 2. februar kl. 11.00 – 13.00  i

Tranby menighetshus.
Åpent hus.  Gjest:  Håkon Øvermo
viser egne bilder fra Lier kommune.

Torsdag  10. februar kl. 19.00
Temakveld.

Lørdag 19. februar i Tranby  kirke
Lys våken.  Kirkeovernatting for 5.
klasse.
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Døpte:
Frogner
Sander Hovland Granly, Henrik
Iversen, Helene Brennecke,
Theodor Østborg Hansen,
Edvart Amundsen, Dennis
Martin Gerard Van Ameijde,
Steffen Olai Hoftvedt Ringen

Tranby
Emilie Norberg Hvila, Ulrik
Mørk, Julie Stokke Olsen, Alida
Rønning

Sylling
Ingen

Sjåstad
Marcus Andre Nilsson Ulleberg
Adrian Gulbrandsen Ryen

Vigde:
Frogner
Gina Sæther Løvf og Per Åge
Utengen Kristiansen

Døde:
Frogner
Thor Jacob Espedal, Ingeborg
Hillestad, Inger Margit
Marheim, Andreas Hørthe,
Morten Bache, Nils Otto
Nordskog, Morten Bache,
Aslaug Pedersen, Hans Petter
Tannæs, Jens Svane Quist

Tranby
Hugo Hansen, Borghild
Eskesen, Reinert Dagfinn
Klingen, Kjell Bjarne
Rødevand, Ruth Martinsen,
Solveig Hofseth Andersen,
Ruth Jensen, Rolf Yngvar
Ulriksen

Sylling
Sonia Anne Haaberget

Sjåstad:
Odd Mehren

Slektersgang
Stola – prestens liturgiske
kjennetegn 

Stolaen brukes i dag som et synlig tegn på
at bæreren er prest. Ved ordinasjon får
presten lagt den røde stolaen på sine
skuldre. De liturgiske farg-
ene følger kirkeåret og er
hvit, rød, fiolett og grønn.
Ofte er stolaene rene tek-
stilkunstverk som det er
lagt stort arbeid og
omtanke i. Mange ganger
er det en historie knyttet
til stolaen som det kan
være interessant å lytte til. 

Bildet viser sokneprest
Solveig Aass Kristiansen i
Frogner sammen med
pensjonert prost Steinar
Solbakken. 

Solveigs stola er en hist-
orie om kvinner fra Addis Abeba i
Etiopia.  

De vever gudstjenesteklær 
- Det vakre har alltid en tråd av smerte i
seg, sier den katolske søster Mary James
fra ordenen “Den gode hyrdes søstre” der
vi møter henne i Addis Abeba, Etiopia for
å kjøpe Stola. Hun leder “Betlehem opp-
læringssenter” som har holdt til der i 25
år. Nonnen i slutten av 60-årene har
kommet dit fra hjembyen New York i en
alder da andre ser fram mot pensjonisttil-
værelsen. Nå leder hun et arbeid for å gi
fattige, enslige kvinner en mulighet til å
livnære seg gjennom søm, veving og
annet kunsthåndverk. Alternativet som de
fleste kommer fra, er vedbæring og prosti-
tusjon. 

- Overgangen var ikke så stor. Etiopia har
en levende kunsthåndverkstradisjon som
rekker årtusener tilbake. Da Salomo
bygde sitt tempel, kom dronningen av
Saba til ham fra Etiopia med skjønnhet og
kostbarheter som ikke sto tilbake for noe
av det han hadde. Denne kunst- og hånd-
verkstradisjon har levd ubrutt fra
Dronningen av Sabas tid, gjennom den
koptiske kirke og fram til i dag. Den
tradisjonelle vevekunsten er levende og
sterk. Her har folk lite, men de legger tid
og arbeid inn i å gjøre det de har, vakkert
og varig. 

I vevstuene på senteret vever de både klær

og kirketekstiler. Stolaen, prestenes
embedstegn, lages i tradisjonell vev-
teknikk som dobbeltvev hvor forsiden og
baksiden er vendbare. De blir speilvendte
av hverandres mønstre og farger.
Dobbeltvevteknikken uttrykker på en
særpreget måte både gleden og smerten

som speiler seg i hverandre.
Kvinnene synes den speiler
deres liv, sier Søster Mary. 

- For kvinnene er arbeidet
med kirketekstiler det de verd-
setter mest. Mange har levd et
liv i ytterste fornedrelse og så
gis de tillit og arbeidsmulig-
heter og får lov til å skape de
vakreste av kirkens tekstiler.
Det gir en verdighet som går
langt ut over pengene de tjen-
er 
- Prestens stola er et bilde på
åket, bæretreet, som legges på
prestens skuldre. Derfor er det
noe rikt og stort for kvinnene

å løfte slitet fra sine åk av seg ved vevstol-
en, sier Søster Mary. 
- Men det er ikke bare at det vakre har en
smerte i seg. I smerten er det også strimer
av håp og løfter om Guds godhet. Vi ser
det på stolaene i vevstolene bortover -
rødt og lilla, kjærlighetens og botens farg-
er med islett av gull.  
- Kvinnene her har valgt å la strålene fra
paradis skinne igjennom i botens farge
som et skimmer av den himmel som vent-
er både rike og fattige. Det er den dobb-
elte veven med på å forkynne. 

Kirkens Nødhjelp og Bethlehem
Training Centre i Addis Abeba, Etiopia
Kirkens Nødhjelp har støttet kunstindus-
trisenteret i Addis Abeba, Bethlehem
Training Centre, i mange år. De har gitt
støtte til deres opplæringsvirksomhet og
midler til lærekrefter og bygninger. For
tiden er senteret uten et sted å være da
myndighetene har overtatt bygningene til
annet bruk, men arbeidet fortsetter.  
Tekst og foto: Asle Kristiansen

Saxofon-konsert
Frogner kirke søn.6. feb.kl.18
Sist høst vart denne avlyst, men nå er

alle på beina igjen.
Gruppa Tetris spiller mye kjent musikk.
Siw Sønstebø, Hilde Glesne, Åshild
Henriksen og Ragnhild Agate Tornes.

Bill.kr.150,  barn gratis   
arr.Frogner menighetsråd
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MÅNESKINN OG
MENNESKEVERD

Nattehimmelen ei klar vinternatt
synes jeg rett og slett er fantastisk å stå
og se på. Slik som fullmånenatta nå i
januar, da det ikke var ei sky på him-
melen. 
Hvor vakkert det virkelig er opplevde
jeg etter at jeg som student hadde
bodd et halvt år i Oslo sentrum. Jeg
hadde verken sett måne eller stjerner
på en hel høst, og fikk en aha-opplev-
else da jeg var på besøk hos venner
som ikke var omgitt av like mange
gatelys og reklameskilt som meg. Jeg
gjenoppdaget hvor vakker en
stjerneklar nattehimmel er. Det var en
naturopplevelse av det helt alminne-
lige slaget, men akkurat da gjorde den
så sterkt inntrykk at jeg aldri glemmer
det. Og jeg tenkte at det må ha vært
en slik kveld forfatteren av Salme åtte
i det gamle testamente stod og så på
da han skrev:

”Når jeg ser din himmel, et verk av
dine fingrer.

månen og stjernene som du har satt
der,

hva er da et menneske siden du husk-
er på det,

et menneskebarn siden du tar deg av
det?” (Salme 8,4-5)

Hva er egent-
lig et lite menneske når vi ser alt det
fantastiske universet rommer? Er vi
bare noen små ubetydelig brikker? Vi
mennesker har i alle fall evnen til å
oppføre oss slik mot hverandre at vi
kan føle oss rakka ned på og lite verdt.
Daglig er det både barn, unge og
voksne som i møte med andre får
høre at de kommer til kort, ikke er bra
nok på en eller annen måte eller blir
møtt med manglende respekt.. 

Svaret salmeforfatteren kommer med
under den åpne og uendelige natte-
himmelen er at mennesket er det mest
fantastiske av alt Gud har skapt!

”Du gjorde ham, lite ringere enn Gud
og kronet ham med ære og herlighet.”

(Salme 8,6)

Vi kan aldri minne oss selv og hver-
andre ofte nok på det! Menneskets
egenverdi kan aldri måles, verken i
kroner og ører
eller i prestasjon-
er og posisjoner! 

Berit Basmo
Kvidaland
Sokneprest,
Tranby

AndaktVEIER TIL DET GODE LIV
Som dere kan lese i spalten Prestens
beste fylte Filosofen Henrik Syse Lier-
skogen kirke med sitt flotte foredrag
”Veier til det gode liv”. Veldig spenn-
ende å få hentet fram vårt historisk-
filosofiske grunnlag på en slik levende
og humoristisk måte. Bl.a. tror jeg nå
at forsamlingen lettere kommer til å
huske de 4 kardinaldydene rett og slett
ved å plassere dem på kroppen. Fra
magepartiet tenker vi MÅTEHOLD,
fra brystet/hjertet MOT og fra hodet
KLOKSKAP. Den fjerde kardinaldyd-
en er RETTFERDIGHET som er
summen av de tre første. 
I tillegg har vi fått de 3 ”kristne” dyd-
ene TRO, HÅP og KJÆRLIGHET”. 
Å spørre seg selv hvem du/vi ønsker å
være, er en måte å gjøre disse verdiene
nærværende. En flott kveld som i april
følges opp av Per Anders Nordengens
”LIVSGLEDE, BEGEISTRING OG
LIVSALVOR”. Men før det inviterer
vi til konsert med Cecilie Schilling og
deretter Henning Kvitnes.

Bokmarked i Frogner
menighetshus, Lierbyen
Fredag 11. februar 16.00 – 20.00
Lørdag 12. februar 11.00 – 15.00

Stort og variert utvalg.
Kafeteria 
http://frogner.menighetshus.no/

Min beste kirkeopplevelse.

Min mor og far, begge født i 1910 var
engasjert i indremisjonen i Molde. Vi
fem barna fikk derfor en oppvekst i et
hjem fylt av kjærlighet, men med stor
respekt for hva som var sømmelig opp-
treden i bedehus og kirker  ut i fra
mine foreldres oppvekst og normer.  

Kortspill – popmusikk og langt hår var
ikke akseptert i min barndom på 1950
til 1970 tallet.

Som vi alle har erfart så går utviklingen
sin gang, og kan kritiseres, men ikke
stoppes. Vi må alle tilpasse oss og
prøve å påvirke kommende generasjon
til å ta rette valg fra vårt eget ståsted.

Derfor var det en veldig god opplevelse
jeg fikk i 1991 da jeg tok med min 81
år gamle mor på kveldsgudstjeneste i

Kleive kirke (ved Molde hvor vi har
slekt) for å høre på sokneprest Nerland
som også var engasjert i ten-sing koret
som min niese sang i. (Min far døde i
1990 og var derfor ikke med).

Ten-sing koret var ”trekkplastret”
denne kvelden. 

Som vi alle i dag kjenner igjen fra vårt
eget Sjåbagos så var det ”fullt trøkk” og
sangglede.

Jeg la merke til at min ”gamle” mor
(som egentlig var veldig ung og tol-
erang til sinns) fikk en liten rynke i
pannen når musikken startet. Vi var jo
tross alt i en kirke, og dette var noe
nytt og ukjent.

Det som gjorde opplevelsen så
minnerik for meg, var når sangen slutt-
et og alle begynte å klappe!!! Dette
hadde min mor aldri opplevd i en kirke

eller bedehus.

Først så hun ut som et vanntro spørs-
målstegn, med hendene klar for klapp-
ing som var en ren suggesjon p.g.a. vi
alle andre klappet, for så å delta i
klappingen i ren begeistring. 

Den kvelden sprengte hun grenser som
ga henne en glede som hun selv etterpå
uttrykte var god og ekte, og som hun
følte var riktig for seg selv og alle andre
som var med i opplevelsen.

Min mor og vi
rundt henne fikk
flere slike gode
opplevelser av
ekte spontanitet
og glede så lenge
vi fikk ha henne i
blant oss. 

Helge Rasmussen.



En morsom historie om 
”Alteret som ble til trekk på en alterring og åtte
brudestoler”

I 1996 var Sjåstad kirke 100 år og i den anledning ble kirken
malt opp i de ”gamle fargene”. Alterbordet fra 1960 passet
derfor ikke så godt inn lenger. Det ble forsiktig demontert og
lagret mens det opprinnelige alteret ble flyttet fra kapellet
inn i kirken. Resultatet var alle fornøyd med. Alterbordet av
Gjellebekkmarmor fikk sin plass på et dertil egnet lagrings-
sted.

Så ville historien det slik at kirkesjefen i 2009 fikk en hen-
vendelse fra Slots- og Ejendomsstyrelsen i Danmark. De var
på jakt etter Gjellebekkmarmor til noe restaureringsarbeide

på Amalienborg Slot. En
gaffeltruck hadde nemmelig
skadet hovedporten, hvor det
var plater av
Gjellebekkmarmor.

Her kommer alteret i Sjåstad Kirke inn i bildet og enden på
visen er at marmoren blir solgt til Danmark og Amalienborg
Slot.
Sjåstad Kirke har imidlertid beholdt monogramplaten som
et minne.

Det ble så bestemt at inntektene av dette salget skulle gå til
omtrekking
av brude-
stolene og
alterringen i
Sjåstad
Kirke, som
sårt trengte
til en
ansiktsløft-
ing. Dette er
det møbelta-
petserer Tori
Kløven, med
eget verksted
i
Øverskogen, som har utført på en utmerket måte.
Skinnet på alterringen har blitt kopiert, mens brudestolene
har fått et nydelig rødt trekk. Stoffet som her er brukt er
norsk, vevet på Grindaker Vev, i ull etter et gammelt vakkert
mønster.  Oppussingen har vært svært vellykket og til glede
for alle i Sjåstad Menighet.

Tekst: Jorun Fuglerud, Foto: Tori Kløven

Gravstener
Stor utstilling, 

omsliping, navne-
tilføyelser og bolting.

Fire generasjoners erfaring.

3400 Lier 
Tlf. 32 84 00 48 - 32 84 07 95
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Bildeler, bilgummi, vrakpant
www.lierbil.no

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 
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Advokat
Liv V. Urdahl MNA

Alminnelig praksis
i Meierigården
LIERBYEN

Tlf.: 32 84 88 10
E-mail: liv@advokat-urdahl.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

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

Seniorprest Rolf
Sommerseth
mobil: 995 11 520

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

Soknediakon Lisbeth
Olsbye (Frogner)
mobil: 957 29 600

Kateket Helge Bratsberg
(Frogner, Sylling og
Sjåstad)
mobil: 993 54 449

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.kom-
mune.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

Organister:
Frogner: Anne Ma Flaten: 90 08 01 03
Tranby: Waldemar Nowak: 92 66 46 42
Sylling/Sjåstad: Reidun Søbstad:  97 68 87 32

Kirketjenere:
Frogner: Henrik Aasland: 93 28 87 88
Tranby: Hans Nordal: 99 61 87 11
Sylling: Ingrid Myrene:  99 27 72 19
Sjåstad: Paul Chr. Justad: 98 62 86 44



Barne-
hagene
besøkte
Frogner
kirke før jul og alle fikk hver sin
rolle og drakt. Noen engler, noen
gjetere osv. Men en av de små var
ikke fornøyd da han så snekkeren
Josef stå der med verktøykassa si:
”Ja, men hvor er drillen” spør han. 

Filosofen Henrik Syse fylte
Lierskogen kirke med sitt ”Veier til
det gode liv”. Innledningsvis siterte
han sin far, statsministeren som
engang sa. ”Nå skal jeg tale og dere
lytte. Så håper jeg ikke dere blir
ferdig før meg”

Han anbefalte for
øvrig forsamling-
en å se på kino
filmen ”guder og
mennesker”.
Filmens lang-
somme tempo
fikk meg til å tenke på spørsmålet til
en engelskmann om hvordan han
kunne ha så fin plen. ”Ikke vanske-
lig. Det er bare å så og deretter
stelle, vanne og klippe en 3-400 år”. 

Henrik Syse hadde oppdatert seg på
Lierskogen kirkes dugnadshistorie
som startet med et gulv som ikke
var trygt lenger. Han så i den for-
bindelse for seg to menn på 1200-
tallet foran det rette tårn i Pisa. Den
ene visker til den andre: ”Jeg jukset
litt med grunnmuren, men ingen
kommer til å merke det”. 

Hans statsministerfar hadde også
sagt noe om gulv da de var ganske
mange samlet i Statens representa-
sjonsbolig. Gulvet der tåler visst
ikke de altfor store forsamlinger. I
alle fall ikke om man trampet i takt.
”Ingen fare” kom det fra Jan P. Syse:
”Denne regjeringen har aldri gått i
takt”.

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 15. februar
I din postkasse: 28. februar

!

Prestens 
beste...

LIERSKOGEN KIRKE

Invitasjon til idedugnad og mimre-
kveld , mandag 7.2.2011 kl 19.00 i
kirken 

Lierskogen kirke lever i beste velgående
og har aldri blitt så flittig brukt som
etter gjenåpningen i mai 2009, men det
er fortsatt muligheter for utvidet enga-
sjement. Nye rom og oppussede rom
står klare til bruk for alle som ønsker å
bruke kirken til å gjøre noe bra for sine
medmennesker.
Mandag 7 februar inviteres du til ide-

dugnad m.m., hvor vi fellesskap staker
ut videre kurs for aktivitet. Vi skal bl. a
se på 75års jubileet i 2012, Interiør-
utsmykking, dugnadsbehov med litt
maling, Malearbeide, Snekkerarbeider
og Utomhusarbeider.

Dessuten videre bruk av kirken;  Hva
med et par ”syng med oss kvelder, kirk-
en som base for voksen trim for alle
aldersgrupper. tippekampen i peisestua,
eldretreff, middag for småbarnsfamilier
m m

Hilsen Kulturkomiteen og dugnads-
gjengen

LIERSKOGEN KULTURKIRKE
SØNDAG 20.
FEBRUAR KL 18.
En vakker og nær
intimkonsert med
CECILIE
SCHILLING og
Ivar Anton
Waagaard. Cecilie
Schilling jobber som frilans sanger og
gjør mange konserter og forestillinger.
Hun har de siste årene vært med i
ulike teateroppsetninger.
Entre 100 kr. Som kjøpes ved inn-
gangen.

Frogner minigospel:
Musikalen - Å, så vakkert!

Frogner kirke søn.20.feb. kl.16
Frogner minigospel med Ingjerd Wium i
spissen øver for tiden inn denne musikal-

en av Hans Inge
Fagervik. Den handler

om hvordan vi kan redde
kloden. Her er det rap,
swing og rolige sanger.

Alle sangene har solister
fra koret og forelder.

Kollekt!

”SPRELL LEVENDE” /
BARNESAMLING 

i Kirkestua (”kapellet” ) v/ Frogner kirke.
Datoer i vår: 13.febr., 3. april, 22. mai.
Bibelfortelling, sang, lek med utgangs-
punkt i Norsk Søndagsskoleforbunds nye
opplegg. Ledere er Inger Svele Hornstuen og Kari Isene Bodnar. 
Barna kan enten møte rett i Kirkestua kl. 11.15 eller hvis foreldre/ foresatte vil
være med på gudstjenesten i kirken som begynner kl. 11, kan barna være med på
første del av gudstjenesten. Så vil en av lederne gå sammen med dem til Kirkestua

Foto: Helena Larsen Åstveit ( konfirmant) 

Orgelkomiteen i Sylling jubler!

Tusen jublende hjertens takk til
KonPro AS

v/daglig leder Dan Cato Fagernes.
De har donert kr 10.000,- til nytt

orgel i kirken vår.
I brevet fra KonPro heter det at
de ønsker at dette kan benyttes
som starten på en stafett hvor 
bedrifter oppfordres til å gi.

Hvem blir den neste?
Vennlig hilsen orgelkomiteen 

LOPPER
Frogner menighetshus.

Vi tar imot lopper 
1. mandag i hver måned

kl. 17.00 - 19.00
Ikke hvitevarer og TV.

Møbler o. lign. etter avtale 
med Bjørg N. Hellem

32 84 56 05  
480 73 269


