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Lierdalen – en reise
gjennom livet?

Jeg har jobbet som kateket i Lier i
snart et år. Det har vært spennende å
bli kjent med nye folk og nye steder.
I min Skoda Fabia 1,2 liter med 68
hestekrefter har jeg crusa en del
rundt i kommunen. Fra Reistad i sør
til Øverskauen i nord. Fra Sjåstad i
vest til Tranby og Lierskogen i øst.
Og jeg sier det med handa på hjertet:
Lier er flott! Nydelig natur og  en dal
som slynger seg naturlig i terrenget
og som ligger der som en frisk og
grønn lunge. Kjører man bil opp
gjennom Lierdalen blir det en reise
som veksler mellom å kjøre langt
nede i dalen, oppe i dalsiden eller på
toppen av dalen.

Så har jeg tenkt: En reise gjennom
Lierdalen kan være et bilde på livet!
Det å leve er en reise der dagene

Søndag 19.06 - Treenighetssøndag
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste,
dåp. Tilrettelagt gudstjeneste. Kirkekaffe
Glassåsen kl. 12.00 Toppturmesse 

Søndag 26.06 - 2.s.e. pinse
Sylling kirke kl 11:00 Gudstjeneste, dåp
Aaslands hytte kl. 12.00 Felles frilufts-
gudstjeneste 

Søndag 03.07 - 3.s.e. pinse
Tranby kirke kl 11:00 Fellesgudstjeneste
i Lier, dåp. 

Søndag 10.07 - 4.s.e. pinse
Frogner kirke kl 11:00
Fellesgudstjeneste i Lier.

Søndag 17.07 - 5.s.e. pinse

Tranby kirke kl 11:00 Fellesgudstjeneste
for Frogner og Tranby.  
Sjåstad kirke kl 11:00 Gudstjeneste, dåp

Søndag 24.07 - 6.s.e. pinse
Frogner kirke kl 11:00
Fellesgudstjeneste i Lier

Fredag 29.07 - Olsok
Frogner kirke kl 19:30
Fellesgudstjeneste 

Søndag 31.07 - 7.s.e. pinse
Sylling kirke kl 11:00 Gudstjeneste, dåp
Tranby kirke kl 11:00 Fellesgudstjeneste
for Frogner og Tranby 
Søndag 07.08 - 8.s.e. pinse
Frogner kirke kl 11:00
Fellesgudstjeneste i Lier, dåp. 

skifter. Vi har dager der vi er høyt oppe,
som på toppen av Lierdalen. Dager der
sola smiler til oss og utsikten er flott.
De dagene skal vi nyte, de er en del av
livet. 

Men så har vi de dagene da vi føler vi
er langt nede i dalen. Dager som er
tunge og vi føler livet går imot oss.
Noen opplever flere tunge dager enn
andre. Men alle så har vi ting vi sliter
med. Jeg har i hvert fall det. I et sam-
funn der kroppsfiksering, penger og
materiell velstand er idealer som blir
dyrket frem, så skal vi hjelpe hverandre
til å snakke ærlig om livet, sånn vi har
det på godt og vondt. Kanskje du skal
sette deg ned med en kaffekopp med
dine aller nærmeste, familie og venner,
og snakke om: -Åssen har vi det egent-
lig, sånn innerst inne? Vær ærlig med
deg selv!

Store deler av veien opp Lierddalen går
verken langt nede i dalen eller høyt
oppe på toppen. Nei, de lengste strek-

ningene går sånn omtrent midt i
skråningene i dalen. Livets reise er jo
også sånn. De fleste dagene våre er
verken høyt oppe eller langt nede, de
går sånn midt i mellom, på det jevne.
Det gjelder å glede seg over hverdag-
en!

Når jeg kjører gjennom Lierdalen er
det ikke mange kilometer mellom
hver kirke. Kirkene minner oss om å
ha en himmel over livet vårt.  Også er
det så godt å vite at Kirkens Herre,
Jesus Kristus, ønsker å være med oss
alle slags dager, enten vi er langt nede
i dalen, på toppen, eller halveis oppe i
skråningen. I Matteus 28,20 sier
Jesus: ”Jeg er med dere alle dager
inntil verdens
ende”.  Så godt å
vite!

Helge Bratsberg,
kateket Frogner,
Sylling, Sjåstad
menigheter

Lederartikkel

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Mørk Sveaas, 
Mob: 95 17 02 59
Lier Menighetsblad v/Sveaas
Postboks 215, 3401 Lier
E-post: ksveaas@c2i.net
Layout: Kjetil Mørk Sveaas

Henvendelser vedr. distribusjon:
kirkens.service-kontor@lier.kommune
.no eller tlf. 32 22 02 70
Forsidebilde: Rappellering fra tårnet i
Sjåstad kirke, foto: Svein Edvardsen

Gavekontonr. 2260 20 05058 

Annonseansvarlig: ksveaas@c2i.net

Trykk: Lier Kopi & Trykk AS

Lier Menighetsblad eies av
menighetsrådene i Lier kommune
og utgis gratis til alle husstander.

Søndag er kirkedag

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

Søndag 14.08 - 9.s.e. pinse
Tranby kirke kl 11:00
Fellesgudstjeneste for Frogner og
Tranby, dåp
Sjåstad kirke kl 11:00 Gudstjeneste,
dåp

Søndag 21.08 - 10.s.e. pinse
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste,
dåp.  Barnesamling ”Sprell levende”
Sjåstad kirke kl 11:00 Gudstjeneste,
dåp 
Tranby kirke kl 19:00
Konfirmantpresentasjon

Søndag 28.08 - 11.s.e. pinse
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Blaasvær og Flaten. Dåp
Tranby kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Kvidaland og Nowak.

Fortsettes side 3



Lier Menighetsblad - nr. 5 2011   3

Luftig sommeravslutning
(tekst Elisabeth Thomte Edvardsen,
foto Svein I Edvardsen)

SjåTS’erne har sommeravslutning!
Brownies og sosialt samvær i kirke-
stuen høres koselig ut. Men denne
gjengen har gjort ”guts” til sitt vare-
merke. Da holder det ikke bare med
salmesang og kirkesaft. I dag skal
de rappellere ned kirketåret på
Sjåstad.

- Det var allerede på første samlingen
i fjor høst at noen kom med forslaget,
forklarer styrelederen Thea Øien. –
Og Ole Johan bet på med en gang, ler
hun. Med smil fra øre til øre roser
Thea menigheten i Sjåstad. – Vi får
alle ønskene våre oppfylt vi. Og enten
det er SjåTS konserter eller musikaler
stiller vestsida opp og
fyller kirkerommet
sitt med hyllest til
ungdommene som
oser av attityden yes
we can.

SjåTS’ere i tårnet
- Hallo, nå sa det
klikk her!!! Elisabeth
Hennum henger ut av
vinduet øverst i
klokketårnet på
Sjåstad kirke. Hun
lurer på om det er
trygt at klatreutstyret
hun har iført seg skal

gi fra seg denne klikkelyden. Høyt der
oppe høres sogneprestens beroligende
røst. Sammen med en kyndig medhjelper
beroliger han både Elisabeth og tilsku-
erne. – Dette klarer du. Du gjør alt riktig
nå. Bare sett føttene i veggen og len deg
utover – og det skal si klikk.

Nede på bakken står resten av gjengen i
SjåTS og bivåner venninnen som for et
øyeblikk siden proklamerte at hun ville
være fus til å rappellere ned kirketårnet.
Bena kom til synet, joggesko fant feste på
den grå murveggen. Hun akte seg ut av
vinduskarmen – nå kommer publikum
med heiarop – forstår at Elisabeth
kjemper med motet sitt - 18 meter over
kirkebakken. Ned til det smale vinduet
går det sakte. – Er du helt sikker på at du
bremser hvis jeg glemmer det? Lyst langt
hår under klatrehjelmen vaier i vinden.

Elisabeth vil igjen forsikre seg
om at dette er helt trygt.
Prestens ansikt titter ut fra
oven. Nok en gang gjentar
han for fjortenåringen at – jo
da, bremssystemet virker. –
Du kan ikke falle Elisabeth. I
hvert fall ikke langt!

Forbi tårnvinduet – snart
halvveis - nå går det unna.
Med føttene plantet i
murpussen rappellerer
Elisabeth som hun ikke skulle
gjort noe annet den siste
uken. To meter over grusen. –
Dette skal jeg jammen gjøre

flere ganger, bedyrer
førstegangsklatreren. Hun
er trygt nede, utstyret av,
neste mann opp – alle
SjåTS’erne beundrer venn-
innen og gjør seg klare til
dyst. Det summes av både
overmot og en anelse
frenetisk selvpining. – Jeg
har hårstrikkene, roper
Thea. Ole Johan har anbe-
falt dette ekstrautstyret. –
Det er vondt å få håret
infiltrert i tauet har han forklart sammen med
instruksene som behørig ble servert på forhånd.

Men det er ikke bare sitt eget ego disse ungdomm-
ene møter i dag. Svein Jørgensen er på besøk for å
overrekke en gave.

Kroner 24 788 og 93 øre!
Jørgensen er farfaren til tensingeren Daniel. Den
eldre står med et brev i hånden - et beløp. Kroner
24 788,93. Det er den nylige nedlagte Lier Modell
Klubb som ønsker å overrekke sine aktiva til SjåTS.
Klubben var samstemte, pengene skulle gå til ung-
domsarbeid i Lier. – Så var det enkelt å velge dette
koret da siden Daniel synger her, smiler farfaren,
eller far som de kaller meg, humrer den stolte
giver. Ville jubelrop, noen tårer også –
men en lutter glede. – Nå er det bare å planlegge
neste års musikal, kvitterer dirigenten i koret Frida
Hegge Larssen.

Og vel nede på bakken, både fysisk og mentalt, tar
ungdommene på vestsiden en velfortjent ferie –
men det anes at det siste stuntet til denne gjengen
ikke er annonsert!

Fortsettelse av Søndag
er kirkedag

Sylling kirke kl 16:00
Konfirmantpresentasjon
dåp
Sjåstad kirke kl 18:00
Konfirmantpresentasjon
dåp

Søndag 04.09 - 12.s.e.
pinse
Gullaug kirke kl 11:00
Gudstjeneste, nattverd.
Frogner kirke kl. 19.00
Konfirmantpresentasjon
Lierkskogen kirke 
kl 11:00 Gudstjeneste,
dåp. 

Vi nærmer oss kirkevalget 2011
som foregår 11. og 12.
september samtidig med kom-
mune og fylkestingsvalget.
Kirkevalget omfatter også to
valg, menighetsrådsvalg og
bispedømmerådsvalg.
Presentasjon av alle kandidat-
ene vil komme i neste nummer
av menighetsbladet ca. 5.
september

Vi skal nå se litt på tre ting
som er viktig å ha rede på til
valget.

Stemmerett.

Stemmerett ved valget har
hvert medlem av Den norske
kirke som bor i soknet og som
senest i det år det stemmes vil
ha fylt 15 år og ikke er fradømt
stemmerett.
Personer som midlertidig opp-
holder seg i et annet sokn enn
der de er registrert bosatt, kan
stemme ved valget i bosteds-
soknet ved å avgi forhånds-
stemme i det soknet de midler-
tidig oppholder seg.

Manntall.
Det er utarbeidet et eget kirke-
lig manntall som skal inne-
holde alle stemmeberettige
medlemmer av Den norske
kirke. Er du i tvil spør på
prestekontoret  innen 1.sept.

Personer som har flyttet til
soknet etter 1.sept og frem til
valgdagen, 
kan avgi stemme. 
Den skal ikke legges i valgurna
men i en egen stemmeseddel-
konvolutt og geis til stemme-
styre.

Forandre på valglista.
Til menighetsrådet er det fler-
tallsvalg. Kort sagt er det slik at
gir du en kandidat en tilleggs-
stemme, ved å sette et kryss i
ruten til venstre for navnet, får
denne kandidaten to stemmer.
Ingen forandring på navnet gir
en stemme. Settes en strek over
et navn får denne ingen
stemme. Tilføyes et navn på
lista får det en stemme. 
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Døpte:
Frogner
Pernille Lund, Alida Garstad
Fjelltun, Jonathan Amadeus
Friksen, Selma Øiestad Hansen,
Jonas Langseth Glesne, Sira
Andrea Svere Myrseth,
Martine Grubisic Thorkildsen

Tranby
Janine Linskov, Sofie Kristine
Horario Knutsen, Herman
Rosseland Kristiansen, Emma
Heimdal-Anderssen

Sylling
Johanne Lothe Sætha,
Ferdinand Louis Helgesen
Johansen

Sjåstad
Anna Marie Granli Svere

Vigde:
Frogner
Tove Kristin Bakke og Asbjørn
Henning Johnsen
Lise Holen og Jens Otto
Martinsen

Tranby
Anne Lene Tveten og Per Ekkje

Døde:
Karen Helene Grønbekk,
Gunhild Otilie Hagen, Kjell Ole
Skogen, Odd Magne Ask, Rackel
Theodora Berentsen, Anne
Margrete Hegg, Ase Hovind
Lærum

Tranby
Jan Erik Osen, Arvid Knutsen,
Grete Martinsen,Rita Moum
Adolfsen, Daniel Kjemprud, Jan
Erik Falang

Sylling
Ole Soot, Kjell Kvisle

Sjåstad
Kåre Andersen, Trond Lomnes

Slektersgang
På kafé i Sylling
(tekst og foto v/Elisabeth
Thomte Edvardsen)

Herr og Fru Grøneng
holder koken. Hver tirs-
dag siden oktober 1987
har de tatt i mot pensjon-
istene i Sylling. ”Eldres
kafé” har blitt en institu-
sjon øverst i bygda.

- Denne kafeen er hellig, kommer det
bastant fra Ada Bolstad. Hun får medhold
av jentene rundt bordet. Hjørdis Mathiesen
på 91 år bedyrer at det ikke er helgene hun
gleder seg til. – Jeg og mannen min, hun
peker på karen innerst ved guttebordet, - vi
gleder oss bare til tirsdagen vi, ler hun og
legger til at kafeen betyr alt for henne. De
andre godt voksne pikene er i overstadig
godt humør og minnene strømmer på. En
ekte, varm latterbølge forplanter seg.

Idealisme
Helt siden oktober 1987 har Randi og Ottar
Grøneng vært pådrivere for kafeen i Sylling.
Med god hjelp av Berit Ø. Karlsen bygde de
opp kafeen til en sosial oase.
Medmenneskelighet er blitt deres vare-
merke. Begge uttrykker at de synes det er
ille at kommunen ikke bidrar med tilbud til
de eldre øverst i bygda. – Det er viktig for
oss å sikre dette tiltaket, poengterer Ottar
Grøneng. Det er ingen tvil om at han har
rett. Rundt bordene treffer jeg en eldre
garde med rosende lovord om de to
kafévertene. Det er ingen tvil om at kafeen
og tirsdagen er høydepunktet i uken.

Men de to ildsjelene Grøneng er avhengige
av gode medhjelpere. I dag sørger Arne
Riddervold og Jonny Soot for pådekning
mens Bjørg Riddervold og Ingebjørg
Havikhagen er kjøkkenjenter. – Før var det
jeg som hadde kjøkkentjeneste sammen
med Ada, klukker det innerst ved vindus-
rekka. Det er Aslaug Fossum som forteller
om da hun og Ada Bolstad kokte kaffe og
smurte mat. – Vi krangla altså så fælt, ja det
gjør vi fortsatt, nytt latterutbrudd, - men nå
kjefter og smeller vi litt på telefonen da, flir-
er fru Fossum. De humrer over gulostskiver
som måtte rulles på en bestemt måte.

Takket være en sannsynligvis idealistisk
utleier også - og med inntekter fra fremleie,
klarer kafeen sine økonomiske forpliktelser.
Det anes at mye må ha gått ut av egen
lomme hos de to tirsdagsvertene Grøneng.
– Vi ser på det som en gave til de eldre i
Sylling, sier de i kor. En liten titt rundt i

lokalet vitner om nytt møblement, nye gar-
diner, nytt kjøkkenutstyr. Det sier seg selv at
dette ikke blir dekket inn i form av at hver
enkelt betaler for kaffe, mat og kaker. Men
ekteparet refererer også til gode samar-
beidspartnere. Både Nettbuss og Arne Chr.
Karlsen får positive omtaler over både vel-
vilje og engasjement. – Takket være dem
kommer vi oss ut på turer også, smiler
Randi Grøneng.

Tirsdags formiddag
Vi som bor i Sylling vet at tirsdag formid-
dag er unntakstilstand i sentrum.
Saktegående fotgjengere fyller veibanen.
Strømmen går mot det gamle ysteriet – det
er kafédag for de eldre. De har hatt tilhold i
kjelleren også. – og vi har vært på Kroa i to
år, beretter Ada Bolstad. Men nå holder de
til i et lokale i første etasje på det gamle
ysteriet og er godt fornøyd med det lyse
trivelige rommet. – Det er det sosiale som
er viktigst, sier Randi Grøneng. Men trim er
obligatorisk på alle kafébesøkene. Det
poengteres at dette tilbudet er i kommunal
regi. Praten går rundt bordene, det summer
av glede over mat og kaffe, men størst er
gleden over å komme sammen for å prate.
Akkurat i dag snakkes det mye om 17. mai.
Da gjør Grøneng’ene i stand til fest i kafeen.
– Og hvis barn og barnebarn vil se oss den
dagen, må de komme til Sylling, ler fruen
Grøneng. (Red.anm.: 17. mai fikk Eldres
kafé tildelt kr 10.000 fra Jordbæreventyret).

Selv om det opprinnelig var menighetsrådet
i Sylling som sto for dette diakonale tiltaket,
er det helt og holdent ekteparet Grøneng
som driver det. Av ren og skjær idealisme
og en inkluderende livsstil. Kommune og
menighetsråd bør ta av seg hatten for et
sånt medmenneskelig engasjement.
Bygdenorge trenger fortsatt dugnadshender
og dugnadshjerter. 

Jeg går ut i maidagen og tenker at det er helt
greit å bli gammel i Sylling, bare
Grøneng’ene våre holder koken. Takk for
kaffen og praten og ikke mist varmen!
Randi Grønengs sluttreplikk er sannhet:
”Jeg er Eldres kafé - Eldres kafé er meg!”
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JEG KOMMER TIL DERE  
Jeg husker særlig én setning fra
Barnetimen da jeg vokste opp. Det
var Alf Prøysen som sa: “Der er du og
her er jeg!“ Han var bak mikrofonen
på Marienlyst og jeg satt foran radio-
apparatet hjemme i stua. Da var alt
som det skulle være. Han var på plass
og jeg var på plass, - “så klemmer vi i
vei!” 

På pinsedag er alt klart: De store
hendelsene i påsken ligger bak. Jesus
har tatt plass ved Guds den allmektige
Faders høyre hånd, disiplene er på
plass i Jerusalem, og nå er alt klart til
at Jesus kan sende Den Hellige Ånd,
så misjonen kan begynne. “Der er du
og her er jeg!” Hører du meg nå? Ja, da
klemmer vi i vei!”

Det er denne sammenhengen som det
er så om å gjøre for Jesus å få forklart
for disiplene.  Han ga dem ikke bare
et oppdrag, og mange regler og gode
råd, og ønsket dem lykke på reisen ut
til alle folkeslag. Det var ikke slik at
nå var det disiplenes tur, - og så
kunne Jesus få seg en velfortjent
pause hjemme hos sin Far. 

Nei, det var nå det begynte. Da Jesus
var på plass ved Faderens høyre hånd,
og da Ånden var på plass i Jerusalem,
da var forbindelsen sikret mellom
disiplene og hovedkvarteret. Slik for-

binder 3enig-
heten himmel
og jord

Vi kan kalle pinsen for innflyttings-
fest. 3000 opplevde den første inn-
flyttingsfesten den første pinsedag. De
fikk Den Hellige Ånd. Slik enhver
som døpes får det. 

Herren tilbyr deg så å si fast følge fra
innflyttingsfesten av. Gud får adresse.
Han tok bolig i blant oss. Juledag.
Gav livet for oss i påsken.
Og tar fra pinse av ny bolig hos den
som tar i mot ham. 
Permanent bolig. Ånden kommer ikke
bare til oss som en flyktig gjest.
Det gjelder hele livet. I de gode og
onde dagene. 
”Se jeg er med dere alle dager” lyder
det ved dåpen: ”Se, jeg er med dere alle
dager og alle salgs dager”.

Derfor er det faktisk lettere å være en
kristen i dag enn på Jesu tid.  Den
Hellige Ånd gjør Jesus nær. Han er
ikke bundet i tid og rom slik Jesus var
bundet til Israel de år han levde på
jorda.
Den Hellige Ånd gjør
Jesus nærværende overalt
til samme tid.
God pinse! Hele året!

Rolf H. Sommerseth

AndaktFriluftsgudstjeneste for Sylling
og Sjåstad

Søndag 22.mai holdt Sylling og Sjåstad
menigheter friluftsgudstjeneste ved
Dammyrdammen i Finnemarka.
Det var satt opp 2 busser som etter hvert
ble fylt opp med over 40 damer og herrer. 
Turen gikk fra parkeringsplassen ved
Kanada inn til Dammyrdammen hvor
bjørkekorset var reist og gudstjenesten
ble holdt av Ole Johan Stokkstad. Dagens
tekst fokuserte på fred – skaperverket –

riktige omgivelser.
Det musikalske ble ledet av Ingeborg
Soot som var forsanger og som også
gledet oss med  vaker solosang.
Kirkekaffen smakte godt i de frodige
omgivelsene og folk hygget seg med
medbrakt på termos og i boks og en
trivelig prat.
Øyvind Gurandsrud var vår eminente
guide og fortalte Dammyrdammens hist-
orie og om tømmertransporten her  i
gamle dager. Etterpå gikk turen videre
med bussene innover i Finnemarka til
Rustan, Fallet, forbi Tverråsen og
Sneisene til Nykjua. Hele veien fikk vi
disse stedenes historie og hendelser
fortalt av Gurandsrud, som har utrolig
mye kunnskap om dette området.
Det ble en spennende og lærerik tur som
alle satte stor pris på.
Takk for en fin tur!

Sikring av grav-
minner

Fester er ansvarlig for at
gravminnet er forskrifts-
messig 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 fellesråd tlf. 32 22 02 70.

Kirkesjefen

FANTASTISKE 
GT-SARA 

av Berit Basmo
Kvidaland

Gerd Thoreid, eller
GT-Sara som hun er
bedre kjent som, tok
de hundre frammøtte på Åpent Hus på
Tranby menighetshus 4.mai med storm!
Med sitt rikholdige arsenal av historier og
vitser ble det en helt uforglemmelig for-
middag. Folk koste seg og lo fra første til
siste stund. Sangen hennes imponerte
like mye. Med hennes varme stemme og
fremførelse ble visene balsam for sjelen. 
Vi som ikke hadde opplevd henne ”live”
tidligere lot oss imponere av den energi-
en og entusiasmen hun framstod med.
GT-Sara er en fantastisk dyktig artist som
møter sitt publikum på en direkte, nær
og uforglemmelig måte! Dette var en flott
avslutning på dette halvårets sesong av
Åpent Hus.

Loppemarked  
Frogner menighetshus 

 
Fredag 19. august 15.00 – 19.00 
Lørdag 20. august 10.00 – 14.00. 

Tusenvis av lopper av alle slag i 4 etasjer  
- også bøker 

Møbler etc. i et stort telt ute 
Kafeteria  

Gratis parkering 
Velkommen 

 

OLSOK
Olsok 29.juli kl. 19.30 er det guds-
tjeneste i Frogner kirke v/ Ellen
Martha Blaasvær og Anne - Ma
Flaten. Tradisjonen tro arrangerer
Frogner kirkeforening kirkekaffe
med jordbær og is på forhånd fra
kl. 18. Den blir i prestegårdshagen
(bak prestegården ) hvis det er bra
vær. Ta gjerne med campingstol.
Hvis det regner, er vi i kirkestua (
kapellet). Kirkeforeningen håper på
godt vær og deltagere fra hele Lier!



FRILUFTSGUDSTJENESTE ”FURUHALL”.  

Søndag 26.juni er
det gudstjeneste kl.
12 ved ”Furuhall” (
Aaslands hytte,
Undersrud) der det
er flott utsikt over
Lier. Gudstjenesten
er ved prost Ellen
Martha Blaasvær.
Bommen ved
Undersrud er åpen den dagen. Da kan man kjøre nesten helt
fram til hytta. Det står skilt ”Furuhall” til venstre rett før parker-
ingsplass med skilt ”Storsteinfjell.” Vil du heller bruke beina, er

det 45min. – 1 time å gå fra Undersrud.  
Ta med mat og drikke. Etter gudstjenesten og matpause er
det natursti for hele familien.  
Det er værforbehold. Hvis det er øsregn, blir det isteden
gudstjeneste i Frogner kirke kl. 12 

AKTIVITETER I 
MENIGHETENE

FROGNER
Fredag og lørdag 19. og 20.
august i Frogner menig-
hetshus
Loppemarked

TRANBY
Hver fredag fra kl. 11.00 til
12.30 i Tranby menighets-
hus
Fredagsvafler.

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
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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



Bryllupssesongen nærmer seg. Stine
6 år tenker at ”når man gifter seg,
spiller organismen en sørgemarsj
mens bruden går mot mannen”.
Mens Pernille like gammel har
denne betraktning: ”Man må sitte
på huk foran alteret. Der et det ett
fløyelssteppe. Etter at man har svart
presten, synger man: Nærmere deg
min brud. Så kan man snu og gå
ned igjen.”

Fødselstallet på Lierskogen stiger,
men synker noe
på Tranby. Kom til
å tenke på ordfør-
eren i Fyresdal
som var bekymret
for synkende
folketall i bygda.
og slik ordla han
seg i 17. mai-talen
sin foran gamlehjemmet (hvor
gjennomsnittsalder var 80 år):
”Dette må gjerast noko med”

Og siden jeg startet min ”karriere”
som jeger nettopp i Fyresdal fortell-
es denne historien: To jegere var i
ferd med å dra en stor hjortebukk
ned til bilen da en annen jeger tok
dem igjen. Han hadde også en bukk
på slep. ”ikke for å være belærende
altså. Men det blir mye lettere om
dere drar dyret motsatt vei. Da vil
ikke geviret grave seg ned i under-
laget hele tiden” sa han.
Etter at den andre jegeren hadde
forsvunnet, bestemte de to seg for å
forsøke det han hadde foreslått. Litt
senere sa den ene: ”Han hadde helt
rett. Det går mye lettere nå”. ”Ja”
svarte den andre. ”Men vi kommer
jo lenger og lenger vekk fra bilen
vår”. 

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 23. august
I din postkasse: 5. september

!

Prestens 
beste...

 
 
 
 
 
 

 

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. 

Min beste kirkeopplevelse
Jeg sitter igjen med mange flotte kirkeopp-
levelser etter min tid som prest i Lier. De
flotteste opplevelsene var nok gudstjenest-
ene på høytidsdager som 17. mai og julaft-
en, og når vi feiret høsttakkefest. Sjåbagos
pleide som regel å være med på disse
gudstjenestene i Sjåstad, og det var alltid
en stor opplevelse å være til stede når
koret satte i gang med sangen sin. 

Jeg velger imidlertid en gudstjeneste i
Oslo domkirke 17. mai 1992 som min
største kirkeopplevelse. Denne nasjon-
aldagen sto selveste Nelson Mandela på
prekestolen. Domkirken var egentlig full-
satt lenge før jeg møtte opp, men jeg klarte
likevel å snike meg inn, og delta i guds-
tjenesten.

Nelson Mandela ble løslatt fra fengsel 11.

februar 1990. Da hadde han sittet 27 år i
fangenskap. Frigivelsen var begynnelsen
på slutten for det rasistiske mindretalls-
styret i Sør – Afrika. I min ungdomstid
var Nelson Mandela mitt store forbilde.
Ingen andre symboliserte sterkere kampen
for likeverd enn ham. Jeg var utrolig spent
på hva han kom til å si.  Og jeg kjente meg
oppløftet og glad når budskapet handlet
om forsoning og fred. 

For meg ble denne gudstjenesten en
bekreftelse på at det nytter å kjempe for
rett og rettferdighet, og at det er mulig å
stake ut en ny kurs etter årtier med under-
trykkelse uten å ta hevn. Og dermed ble
17. mai plutselig en langt mer aktuell og
viktig dag for meg enn den hittil hadde
vært.

Frode Askekjær, sokneprest i Stokke

BLOMSTERGUDSTJENESTE, FROGNER
KIRKE SØNDAG 19.juni kl. 11

En gudstjeneste for alle der en gruppe psykisk funk-
sjonshemmede medvirker.
Ta gjerne med en blomsterbukett! Det blir prosesjon
med blomster, lystenning, fine sanger/salmer og dra-
matisering. Og etter gudstjenesten er det kirkekaffe.
Gudstjenesten er ved Ellen Martha Blaasvær og Anne
Ma Flaten. 

Velkommen! 

Våre kirker og kirkegårder

I Lier har vi de siste årene fått mulighet-
ene til å jobbe systematisk med våre kirk-
er og kirkegårder takket være årlige
investeringer fra Lier kommune til Lier
kirkelige fellesråd.  Når det gjelder kirk-
ene og kapeller konsentreres arbeidet nå
først og fremst om tak og veggflater. Det
vi håper på er at vi etter hvert skal få på
plass et tilstrekkelig vedlikeholdsbudsjett
for å unngå de store investeringene i
framtiden. 

Det som først og fremst skjer denne 
sommeren er følgende:
· Nedhogging og pussing av veggene 
på Tranby kirke og kapell
· Avslutte oppgraderingen av Sjåstad 
kirkegård med parkeringsplass
· Planlegge utvidelse av Frogner kirke-
gård
· Ny garasje i Sylling i 2011/2012.

I handlingsprogerammet for 2012 – 
2015 som vi har begynt arbeidet med 
nå, vil vi bl.a. arbeide videre med følg
ende saker:

· Fortsette innsparingsprosessen på 
kr 682 000 i driftsbudsjettet i perioden 
2011 – 2013
· Fortsette arbeidet med energiøko-
nomisering i våre kirker.
· Igangsette nedhugging og pussing av 
veggflatene i Sjåstad kirke og kapell
· Starte arbeidet med planene om 
”Navnet minnelund”, felles gravsted på 
kirkegårdene Sjåstad og Sylling.
· Arbeide videre med planene om nytt 
orgel i Sylling kirke, og handikapwc i 
tilknytning til Tranby kirke

God sommer!

Alf Kristian Hol, kirkesjef


