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Lier Menighetsblad

Engasjement for kirken!

I disse dagene gjøres innspurten på
valglistene til årets kirkevalg. Det er
bare to år siden sist vi gikk til de
kirkelige valgurnene. Det kirkelige
demokratiet har fått mye oppmerk-
somhet i forbindelse endringer av
kirkens relasjon til staten. Noen
fokuserer veldig mye på valgoppslut-
ning, og trekker den konklusjon at
kirken ikke er demokratisk nok.
Videre trekker man konklusjonen at
kirken ikke engasjerer. Men er kirke-
valget et godt barometer for det
kirkelige engasjementet?

At menighetsrådene og bispedømme-
rådene fylles av gode kandidater er
veldig viktig. Den samla innsatsen
som gjøres av de tillitsvalgte i kirken
sier mye om engasjementet for kirk-
en. Samtidig viser innsatsen i våre
lokale menighetsråd noe om et enga-
sjementet for den lokale kirken.

Men sier egentlig valgoppslutningen
så mye om folks engasjement for
kirken? Sammenligner vi det kirke-

Søndag 15.05 - 3.s.e. påske
Konfirmasjonsgudstjenester:
- Lierskogen kirke kl 11:00
- Frogner kirke kl 11:00
- Tranby kirke kl. 13:00
- Frogner kirke kl 13:00
Sylling kirke kl 11:00 Gudstjeneste

Tirsdag 17.05 - 17. mai
Lierskogen kirke kl 09:45 Gudstjeneste 
Sjåstad kirke kl 10:00 Gudstjeneste 
Tranby kirke. 17. mai-markering på
kirkebakken ved togets ankomst.
Frogner kirke kl 11:30 Gudstjeneste
Frogner minigospel deltar
Sylling kirke kl 12:00 Gudstjeneste 

Søndag 22.05 - 4.s.e. påske
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste
Barnesamling “Sprell levende”
Kirkekaffe
Tranby kirke kl 11:00 Gudstjeneste 
Friluftsgudstjeneste for Sylling og
Sjåstad sokn. Sted: Finnemarka. Buss
(Mer info blir bekjentgjort senere)

Søndag 29.05 - 5.s.e. påske
Rådhuset amfi kl. 11:00. Gudstjeneste
Lierdagene.
Sjåstad kirke kl 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

lige demokratiet med demokratiet i
ulike typer av andre organisasjoner,
tror jeg det kirkelige demokratiet vil
komme ganske bra ut.

Jeg er, og har mesteparten av livet vært,
medlem av idrettslag. Jeg er veldig for
at vi skal ha idrettslag som legger til
rette for fysisk aktivitet, sunne kon-
kurranser og sosiale fellesskap. Jeg har
deltatt på dugnader og loddsalg, men
aldri deltatt i demokratiet. Jeg har verk-
en hatt tillitsverv eller vært på årsmøte
og benytta meg av stemmeretten, men
mener ikke at det betyr at jeg ikke er
engasjert. Tror mange medlemmer av
idrettslag og andre organisasjoner har
det på samme måten. De politiske par-
tiene har også mange medlemmer som
ikke deltar i partienes interne demo-
kratiske prosesser. Men dårlig oppslut-
ning om en organisasjon sitt organisa-
sjonsdemokrati betyr ikke at organisa-
sjonen er udemokratisk. Det kan også
bety at medlemsmassen har tillitt til de
som har tillitsverv i organisasjonen.

Jeg opplever at vi har mange andre
barometer for å måle folks engasjement
for kirken. Det var engasjement som

førte til nytt orgel i Frogner kirke, og
nå ser vi at det er et engasjement for
nytt orgel i Sylling kirke. Når vi opp-
lever god oppslutning om ulike tilbud
for barn og unge sier det noe om et
engasjement for kirken. Mange stiller
opp på dugnad, og liste over ulike
former for engasjement blir fort lang.
Det er flott å oppleve engasjement for
kirken. Mange ganger er engasje-
mentet stort og overveldende. Andre
ganger skulle vi ønske det var større.
Slik tror jeg det vil være i de fleste
organisasjoner.

Takk for det engasjementet som vises
for kirken! Kirken er helt avhengig av
engasjerte medlemmer, både i og
utenfor menighetsrådene! Det er en
stor og viktig utfordring for kirken å
engasjere, og å legge til rette for folks
engasjement. Så håper jeg politikerne
ser på mer enn
valgoppslutning-
en når de skal
evaluere kirken.

Ole Johan
Stokstad

Lederartikkel
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Lier Menighetsblad eies av
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Søndag er kirkedag

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

Torsdag 02.06 - Kr.himmelf.dag
Tranby kirke kl 11:00 Gudstjeneste .
Nattverd. Dåp. Felles i Lier
Øverskogen samfunnshus kl 11:00
Gudstjeneste 

Søndag 05.06 - 6.s.e. påske
Gullaug kirke kl 11:00 Gudstjeneste
Sylling kirke kl 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Lierskogen kirke kl 11:00
Gudstjeneste 

Søndag 12.06 - Pinsedag
Tranby kirke kl 11:00 Gudstjeneste 
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl 11:00 Gudstjeneste 
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Kirkens servicekontor i
Lier

Vi drar til Kirkens servicekontor i
Lier for å finne ut av hva de gjør. I
resepsjonen på Rådhuset i Lierbyen
får vi grei beskjed. ”Det ligger i andre
etasje i Fosskvartalet – rett ved siden
av biblioteket”. 

Da vet vi veien, men hva driver de
med? Bak vennlige glassdører dukker
snart fire blide damer fram og loser
oss inn i et trivelig pauserom.
Moderne, praktiske møbler, men
blomst på bordet, ryddig og rent og
små enkle bevis på at her råder kvali-
tetsbeviste damer grunnen. Omsider
kommer kirkesjefen fram fra møte på
sitt kontor. Praten går lett fra den ene
til den andre. Det er tydelig at de
trives og at de trives med hverandre. 

- Egentlig er vi seks personer med
kirkesjefen Alf Kristian Hol, men
Ingeborg Fagerhaug, konsulent for
prosten, er her på servicekontoret
kun en dag i uka.  I alt er det seks
personer fordelt på fem stillinger, så
det varierer fra 50 % til 70 % i still-
ingsprosent. Det gjør at alle har en til
to fridager per uke. Men kontoret er
alltid betjent. Vi bytter på å ha tele-

fonvakt. Da kan en ha hovedansvar for
publikumskontakt og de andre kan kon-
sentrere seg om spesialoppgavene sine.
Da drar vi nytte av hverandres kunnskap
og vi blir mindre sårbare. Før var de
spredt på ulike menighetskontor rundt
om i kommunen, men fra 2004 er de
samlet i ett kontorfellesskap.  

- Det var et kjempefremskritt. Mye trive-
ligere og vi tror vi gir en bedre service.
Nå betjener vi menighetene uansett
hvem som er på jobb, og vi kan støtte
opp om hverandre. Alle kjenner til hver-
andres arbeid, men hver har sine opp-
gaver som de er spesialister på. Alle
regnskap og all økonomistyring for de
ulike menighetsråd er det kirkekontoret
som står for under kyndig ledelse av
kontorsjef Kari Totland Berntsen. Tone
Unhjem har hovedansvar for all vigsels-
føring og følger opp Frogner. Ellen
Berger-Nilsen styrer kirkegårdsregistret
og har ansvar for Tranby, mens Astrid
Kentsrud følger opp Sylling og Sjåstad, i
tillegg til gravstell og kirkegårdsregister.

Hva er det viktigste publikum bør ha
greie på om Kirkens servicekontor i
Lier?

- De som har internett bør følge med på
hjemmesiden vår

http://www.lier.kirken.no Den holder vi a jour, og
der kan folk få hjelp med mye. Der kan en melde
dåp og konfirmasjon, og det er lagt ut info slik at
en kan søke etter gravlagte på kirkegårdene i Lier. 

- Skal du ha kontakt med kirken så start gjerne
med å ringe oss på Servicekontoret på telefon 32
22 02 70, så kan vi geleide deg videre. Vi har for
øvrig ansvaret for alle gravferder i kommunen.
Det gjelder også gravlegging av de som ikke er
medlemmer av Den norske kirke. Omtrent 50 % av
arbeidet her ved kontoret er knyttet til gravferds-
tjenesten. Ta kontakt hvis du lurer på noe. 

Hjemmesiden er deres viktigste informasjonsvindu
sier de, men vel så trivelig er det å ta kontakt med
kontoret direkte. Der blir du tatt vennlig i mot. 

Tekst og bilde: Asle Kristiansen

-Konfirmantleir er topp!
25 konfirmanter fra Sylling og Sjåstad var helgen 8.-
10.april på konfirmantleir på Gulsrud leirsted ved
Vikersund. Det ble en fin helg med variert innhold, og
med overraskende mye søvn (til konfirmantleir å
være!). I løpet av helgen var det en rekke aktiviteter som
f.eks. leker og konkurranser,aktivitetsløype, undervis-
ning, Kampkveld (underholdning) og Hellig Tid
(kveldssamling). På bildet t.h. ser vi fra aktivitetsløypa
på lørdagen der en av postene var å lage høyest mulig
tårn av personer (på dette bildet: Susanne,foran, Eivin,

Marie, Morten, Leif og Vilde. På en annen
post(bildet t.v.)  var det konkurranse mellom
gruppene for å se hvem som kunne dra volvoen
til sokneprest Ole Johan lengst opp i bakken.
Alle gruppene brukte lang tid på dette, og det
er ennå uvisst om presten, som satt inni, brukte
bremsen noe mens konfirmantene dro.... Før
avreise på søndagen var det ingen tvil om svar-
et da konfirmantene ble spurt om hvordan de
hadde hatt det: -Dette har vært helt topp! Bare
så synd at vi må dra hjem nå!

LIERSKOGEN KULTURKIRKE
søndag 15. mai  kl 19

Med Lierpostens highlights fra kultur-
kirkas program i friskt minne, gleder
det oss å invitere til vår tredje maifest.
Hovedgjesten har dere sikkert alle
sammen sett, selv om dere kanskje ikke
har festet dere ved navnet: Frøydis
Grorud. Hun er nok best kjent fra ”Beat
for Beat”-orkesteret der hun trakterer
fløyte og saksofon, men hun har også
utgitt en egen CD: ”Himmeldryss” i
2009. Hun har spilt med en rekke nor-
ske og utenlandske artister, blant annet
Secret Garden og Petter Jöback. Hun var
nylig med på en flott kveld i Sjåstad
kirke. 

Nå vil Frøydis ha sin egen avdeling i
årets vårkonsert søndag 15. mai.
Programmet for øvrig vil, som sedvan-
lig, bestå av våre beste lokale krefter.
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Døpte:
Frogner
Olivia Louise Svendsen
Robin Vandli Bertheussen
Amalie Fuglerud Guddal
Even Jacobsen
Sindre Dahl Hillestad
Heine Mørk Ask
Linus Mørk Ask
Emine Godard
Malin Schei
Ludvig Røed
Mathilde Haakonsen
Fuhlendorff

Tranby
Maren Sveinsen
Petter Øvereng Juliebø
Håkon Muggerud Larssen

Vigde:
Sjåstad
Benedikte Bergestig og
Odd Ivar Martinsen

Døde:
Frogner
Herbrand Martin
Fjellheim
Øyvin Hegg
Rolf Hartman
Johannessen
Eira Ellingsen
Henry Peder Kåre Olsen
Gunhild Stampe

Tranby
Meier Tømmerås
Herbrand Martin
Fjellheim
Per Arne Hopland
Arleen Torbjørg Sørensen
Helga Kristine Kåsin
Harry Louis Høstvik
Magnus Toft Engerud

Sylling
Helge Kornerud

Sjåstad
Georg Bråten
Borghild Mehren

Slekters
gang

Årsmøte med
orgelrytmer
(Elisabeth
Thomte
Edvardsen)

Det er ikke
hverdagskost å
trekke fulle hus til årsmøte
i menigheten. Det hjelper å
spille på nye strenger. I
Sylling ble det rekordopp-
møte i år – takket være
tema om nytt orgel.

2010-saker i Sylling
Som seg hør og bør vandrer
menigheten gjennom de
viktigste sakene fra fjoråret.
Leder i Sylling menighetsråd
Dan Cato Fagernes loste oss
fra avskjedsgudstjeneste med
Frode til innsettelse av Ole
Johan. Den nye kateketen
Helge Bratsberg ble behørig

nevnt sammen med nye
planer for trosopplæring i
Sylling. Så ble det tall i regn-
skap og budsjett før orgel-
konsulenten brakte oss over i
rene hallelujastemningen.

Nytt orgel
Det viser seg at planene om
nytt orgel i Sylling kirke
engasjerer. Etter at orgelkon-
sulenten hadde underholdt
med sine tanker om et nytt
praktinstrument, verserte det
interessante ideer om
hvordan det kunne samles
inn mest mulig penger.
Sylling sangkor v/Arne

Riddervold imponerte med
korets tilbud om å avholde
konsert med alt overskudd
av billettinntekter til nytt
orgel – og Ole Myhrene
mimret om gamledager da
det ble gamblet her i Sylling.
Mange husker at vi satset
både lommerusk og sedler
på hvor mye gamlepresten
Per Oscar veide eller når isen
gikk på fjorden. Ole Johan er
allerede forespeilet en tur på
vekten både før og etter jul. –
Klart jeg stiller opp, smilte
nypresten vår.

Så med 17 årsmøtedeltagere
tilstede, hele åtte utenom
selve menighetsrådet, kan
menigheten trygt tråkke vid-
ere i 2011 både med åndelige
tanker, men også med opp-
brettede ermer og skipper-
taksentusiasme. 

Det flagges nu til påskefest
(tekst og foto v/Elisabeth Thomte Edvardsen)

Det er ikke kirkeklokker, nykalkede vegger
eller vakre glassmalerier, ei helles veldreide
liturgiske møbler eller salmebøker eller
bibel for den saks skyld som skaper en
gudstjeneste. Det holder lenge med en men-
ighet i nåde og en prest med kjærlighetens
budskap – i hvert fall på Øverskogen.

Palmesøndag på lok’alet, Øverskogen sam-
funnshus, var det seniorprest Rolf
Sommerseth som forrettet essensen av
palmesøndagens betydning. Han tegnet bilde
av Jesus som kom til Betania der Lasarus
bodde, om Marta som disket opp og salvet
Jesu føtter og tørket dem med sitt hår. Så
langt lot vi oss rive med i overdådighet og
forsto prestens forkjærlighet for uttrykket ”på
husets regning.” Vi hadde nemlig som prest-
en, observert marsipankaken til kaffen etter-
på. 

Videre hørte vi om Judas som irriterte seg
over sløseriet, han som ville ha luksusen selv
og vi ble med på reisen inn til Jerusalem, til
palmegrener og Hosianna. Men Sommerseth
viste oss også trollspeilet, yppersteprestene
som så i det og fikk ammunisjon til tankene
om å ta liv av både Jesus og Lasarus. Akk,
verden har nok ikke forandret seg så mye på
nesten 2000 år. Med kabel TV og han derre
internetten inhalerer vi makt og avmakt hver
eneste dag. Men åpningsordene til senior-
presten ble kanskje de viktigste denne søn-
dagen. – Har du noe uoppgjort hjemme hos
deg selv, sa han, så fiks det når du kommer
hjem etterpå. Det er ikke bare der ute i verd-
en det skjer urett – jeg kan jo starte med meg
selv jeg som slamret døren vel hardt da jeg
gikk ut i morges.

Statistikken de siste årene har forrettet om
glisne kirkebenker. Debatten i menighetsråd-
ene er hvordan vi kan bidra til økt gudstjen-
estebesøk. Men på Øverskogen samfunns-
kirkehus er denne sannheten en løgn. Her
møter det opp både 20 og 30 mennesker hver
gang det flagges til gudstjeneste, og sett i for-
hold til det glisne innbyggertallet her oppe er
det ekstravagant for en prest å få lov til å
messe for et slikt engasjement. Som
Sommerseth selv bedyret denne søndagen, -
nei takk til alt med måte, ja takk til alt med
nåde. Og akkurat sånn var det å være på
Øverskauen denne første påskedagen.
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Gud møter oss i livet

I Bibelen ser vi Gud gripe inn i enk-
eltmenneskers konkrete livshistorie.
Gud åpenbarer seg ikke på en måte
som er hevet over livet. Moses var ute
og gjette sauene sine da han så torne-
busken som brant og i dette møtet
startet Gud sin frelseshistorie. 

Da Jesus vandret her på jorden, sa
han: ”Se på liljene på marken. Se på
fuglene under himmelen”. Jesus ber
stadig mennesker om å se – og å høre.
Evangeliene skildrer Jesu nærvær hos
menneskene rundt seg med hverdags-
livet som utgangspunkt.

Gud bruker hverdagslivets hendelser
og alminnelige mennesker til å vise
oss sin omsorg. Vi er alle kalt til nær-
vær for hverandre. Ingen av oss lever
for oss selv.
Og ingen av oss har blitt lovet et enk-
elt liv – motgang kommer til alle. 

Mange ganger handler det om
nettopp å erkjenne og oppleve at livet
vårt er sårbart.  Hvor er Gud i alt
dette som skjer? Å bli møtt med
omsorg – et medmenneske som ser
og lytter, er godt for oss. Få hjelp til å

leve med alle
de spørsmål
som ikke har svar – og som blir ube-
svart.

Mange har erfart at midt i motgangen
virker Gud fjern og langt borte, og
samtidig kan vi ha en fast overbevis-
ning om at Gud aldri forlater oss.
Følelsene kan aldri bli den instans
som forteller om Gud er nær eller
ikke. Guds løfter står fast, uavhengig
av hvordan vi opplever motgangen.

Løftet er at vi ikke skal bli overlatt til
oss selv. Det er midt i vår menneske-
lighet og våre liv at Gud ønsker å
komme oss i møte. Hans nærvær er
der hele tiden. Det kaster lys inn i
mørket, håp inn i håpløsheten og mot
inn i motgangen.

”Jeg gir deg skatter som er skjult i
mørket, og rikdommer, gjemt på
hemmelige steder, for at du skal vite
at jeg er Herren,
Israels Gud, som
har kalt deg ved
navn”. (Jes. 45, 3).

Lisbeth Olsbye

AndaktPopulær pølsefest i Sylling og Sjåstad

- Oi er det pølser og kakao i dag? Morten
Torgersen gliser fra øre til øre. Og alle
ungdommene som ramler inn i kirkestua
i Sylling denne torsdags ettermiddagen,
stivfrosne med snødrev over nakken, er
enige om at hver konfirmasjonsundervis-
ning skinner litt ekstra når den åpner
med pølsefest.

Menighetsrådene i Sylling og Sjåstad har
valgt å bespise konfirmantene før hver
undervisningsøkt. De kommer rett fra
skolen og er sultne som bare ungdommer
kan være. Og det er ingen tvil om at ini-
tiativet er
populært.
Her er det
ikke snakk
om
restemat i
etterkant.
Cecilie
Bakkerud
og Susanne Kristiansen Aaland håndhils-
er på undertegnede og bedyrer at de sett-
er pris på måltidet. Etter takk for maten
og refleksjoner over skolehverdagen som
akkurat er endt, sklir praten over på
temaer som står på plakaten – det er tid
for åndelig føde!

Min beste
kirkeopp-
levelse !

Jeg har svært
mange gode
kirkeopplev-
elser å se tilbake på. Ikke minst
etter at vi flyttet til Lier og fikk
lov å ta del i menighetsarbeidet
først på Lierskogen, og de siste
10 årene i Sjåstad Kirke. Hver
enkelt øvelse med Sjåbagos er i
seg selv en kilde til inspirasjon
og glede. For meg er barna,
lederne og familiene til barna i
Sjåbagos en bekreftelse på at
Gud finnes !  
Bygda vår har rike og gode
verdier som er med på å binde
oss sammen. Felleskapstanken
er sterk! Det fikk vi erfare da vi
som menighet arrangerte

“Barnefestival 2007” i
Sylling. Festivalen ble
avsluttet med en søndags-
gudstjeneste som samlet 700
mennesker i idrettshallen
Sylling. Det var en sterk opp-
levelse for meg og oss som

hadde jobbet et års tid med
planleggingen av festivalen.
Gudstjenesten ikke bare samlet
mange mennesker, den enga-
sjerte svært mange av dem.
Venner, bekjente, naboer, for-
eldre, menighetsråd og dusin-
vis av frivillige hadde påtatt seg
oppgaver og leverte med smil
og entusiasme! Midt i mylderet
av barn og voksne som jobbet
for samme sak, gikk det opp
for meg at denne Guds-
tjenesten var et lite glimt, en
liten forsmak, på himmelriket! 

Jan Erik Larssen

St.Hallvards dag i
Lier 2011

I år med kulturprogram fra
morgen til kveld!
Pilegrimsvandring fra
Røyken kirke til Frogner
kirke søndag 15. mai fra kl
09.00 - 18.00 med
muligheter til å slutte seg
til underveis. Moderne St.
Hallvard- forestillinger i
amfiet i Lierbyen og på
kirkebakken ved elever fra

St. Hallvard vg. skoles
musikk, dans og dramalin-
je. Avslutning med konsert
i Frogner kirke med St.
Hallvardguttene fra Oslo 
For nærmere informasjon
om programmet, gå inn på
kirkens hjemmesider:
lier.kirken.no

Arrangører: Frogner
menighet, St. Hallvard vg.
skole og Lier kommune,
kulturkontoret

Sikring av gravminner

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 personskader. 
Har du spørsmål, ta kontakt med Lier kirkelige felles-
råd tlf. 32 22 02 70.

Kirkesjefen



AKTIVITETER I 
MENIGHETENE

FROGNER

Tirsdag 3. mai kl. 10.30
– kl. 11.30 i Frogner
menighetshus
Bibelgruppe ved Audun
Tveide

Torsdag 12. mai kl.
11.00 – kl. 13.00 i
Frogner menighetshus
Formiddagstreff. Vi syng-
er våren inn med organ-
ist AnneMa Flaten &
Ellen Berger-Nilsen

Søndag 15. mai 
St. Hallvardsdag.
Pilegrimsvandring fra
Røyken til Frogner fra kl
09.00 til 18:00. Program:
lier.kirken.no

Tirsdag 7. juni kl. 10.30
– kl. 11.30 i Frogner
menighetshus
Bibelgruppe ved Audun
Tveide

TRANBY

Onsdag 4. mai kl. 11.00
i Tranby menighetshus.
Åpent hus.  Gjest: GT-
Sara.

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 

Avd. Drammen, 32 84 05 05
Avd. Hokksund, 32 75 63 27

Gi deg tid til å
sørge.

Vi kan alt om
gravstein.

 

Givertjenesten til nytt
orgel i Sylling (nytt):
1503.20.17360

Spennende og frisk musikk
i “Vårkonsert” i Tranby
kirke 

Søndag 22.mai kl. 19.00 ønskes
alle hjertelig velkommen til nok
en stemningsfull vårkonsert i
Tranby kirke. Tranby Kantori vil
stå for sang innslag med friske
toner og kjent pop- og film-
musikk. Koret blir akkompagnert
av bl.a. Torbjørn Ottersen på
slagverk og Knut Hansen på tuba.
Mange dyktige solister vil present -
ere sin kunst på eget instrument:
Henrik Falang på trompet,
brødrene Sondre og Håvard
Ringsevjen på piano, Bjørg
Ødegård på fiolin. 

Battlefield !
SjåTS fremfører
musikalen

“Battlefield” i
Sjåstad kirke

søndag 22. mai kl.
18.00. Fri entrè.
Velkommen
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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



Dere tilgir
meg sikkert
dette glimt
fra en
begravelse. Min svigermor døde i
påsken, reiseklar 91 år gammel.
”Skal oldemor begraves?” spurte
den ene av hennes 3 år gamle tvill-
ingoldebarn. ”Ja” var svaret.
Øyeblikkelig kom det fra Syver:
”Da kan jeg ta med den grønne
spaden og Jonatan den blå”.

Dugnadsrunde tre på Lierskogen
inkluderte utomhusarbeide. 8
menn med pågangsmot og motor-
sager fjernet gammel krattskog i
løpet av 8, 9
timer. En av den
eldre garde
betjente motor-
saga uten øre-
klokkene på ei
stund. Og jeg
kom til å tenke på
han som klaga til
legen sin over dårlig hørsel. ”Hvor
gammel er du?” spurte legen. ”80”
svarte mannen. ”Da har du hørt
nok” kom det tilbake.

Per Anders Nordengen var gnistr-
ende i sitt kåseri. Bl. a. ga han
godord til sangen ”Svantes lykke-
lige dag” hvor ”om litt er kaffen
klar”. Han fortalte: ”Min far reiste
seg alltid til denne sangen. Han
trodde den var Danmarks nasjon-
alsang”.

Etter Åpent hus på Tranby forled-
en, kom en bort til meg med klar
beskjed: Denne historien må du
bare fortelle videre; Et sted var
menigheten blitt bekymret da
presten deres ble syk. Forbønn ble
iverksatt. Og det gikk bra.
Gledesstrålende kunne de
annonsere: ”Gud er god, presten er
bedre”

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 31. mai
I din postkasse: 13. juni

!

Prestens 
beste...

Resultater fasteaksjonen
Fasteaksjonen ble gjennomført i Lier 12.
april.  Konfirmantene ledet an som vanlig i
aksjonen! Takk til dere og til foreldre/fore-
satte som stilte opp! Her er resultatene for
våre fire menigheter:

Frogner: 71.200 kr
Sjåstad: 9.200 kr
Sylling: 15.450 kr
Tranby: 59.000 kr

Totalt:           154.850 kr

Korkaffè
Torsdag 26.mai
kl.19.00
Frogner menighetshus
Frogner kirkekor
inviterer til musikalsk
forsommerkveld og
enkel servering.

Lopper
Tranby menighetshus og
St.Georgs
Gildespeiderne.Vi arrangerer
bokmesse i september og
loppemarked i november. Vi tar
gjerne i mot bøker og “lopper”.
Kan settes inn på menighetshuset
nårsom helst. Møbler kun etter
avtale. Ikke TV. Kontakttelefon
for event. henting: 909 92 935 

 
  
 
  

Friluftsgudstjeneste 
       Søndag 22. mai  
Sylling og Sjåstad menighetsråd  
arrangerer gudstjeneste ved  
Dammyrdammen.  
Det blir satt opp buss fra 

               parkeringen på Kanada. Oppmøte kl 10.15. 
              Gudstjenesten begynner kl 11. 
              Ta med noe å sitte på, kaffe og noe å bite i.  
              Etter gudstjenesten kjører bussen en rundtur på  
              ca en mil innover i Finnemarka. Retur via  
              Sjåstad tilbake til Kanada. Billettpris ca kr 50,-. 
                                      
                                       VEL MØTT 
                             

 
 
 
 
 
 

 

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 

¤ 
Loppemarked 
fredag 19. aug. 
lørdag  20. aug. 

Påmelding til konfirmantåret 2011/2012 

Påmelding skjer via nettet: Gå inn på
www.lier.kirken.no. Til høyre på siden står det
”webpåmeldinger”,  velg ”konfirmasjon”,  velg rik-
tig menighet og fyll ut påmeldingsskjema.

I alle de fire menighetene i Lier vil det bli et orien-
teringsmøte der konfirmanter og foresatte inviteres
til en kort samling hvor det blir gitt viktig infor-
masjon om konfirmantåret:

Sylling kirkestue: Sjåstad kirkestue:
Torsdag 9.juni kl. 19 Torsdag 9.juni kl. 17

Tranby menighetshus: Frogner menighetshus:
Tirsdag 31.mai kl.. 18 Torsdag 9.juni kl. 17

Ta med dåpsattest hvis  konfirmanten er døpt et
annet sted enn Lier. Hvis konfirmanten ikke er
døpt, ta med fødselsattest.

Spørsmål?
Tranby: Kateket Joar Flatland, tlf.95152920
Sylling/Sjåstad: Sokneprest Ole Johan Stokstad,
tlf.95111602
Frogner: Kateket Helge Bratsberg, tlf. 99354449

Velkommen som konfirmant i Lier!

Bli med på 
”SOMMERTUR ” – 
torsdag 9. juni 2011
Avreise Frogner menighets-
hus kl. 10.00 m/”opplukk”
Bjørkesvingen/Tranby.
Vi besøker Løvøy kapell i
Horten, Lokalhistorisk
Senter, Karljohansvern og
avslutter med middag &
kaffe på Thon Hotell,
Åsgårdstrand. Tilbake i Lier
ca. kl. 17.
For informasjon og påmeld-
ing, ring Lisbeth Olsbye, dia-
kon, 95729600
Arr: Diakoniutvalgene i
Frogner og Tranby menig-
heter


