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Lier Menighetsblad

ETTER VALGET

Kirkevalget er for andre gang avholdt
sammen med de offentlige valgene.
Dermed har valgdeltakelsen økt med
mange prosent i forhold til tidligere
år. For Liers del ble det også en liten
økning fra 2009 til 2011. Totalt ble
det avgitt 2241 stemmer ved de fire
menighetsrådsvalgene i Lier. Det vil
si at 15,4 prosent av de stemmebe-
rettigede fra 15 år og oppover brukte
stemmeretten sin. Jeg er glad for at
kirkevalget nå skjer på en måte som
gjør at alle som er medlemmer av
Den norske kirke på en enkel måte
gis mulighet til det!

Samtidig ser jeg at det er sider ved
valget og valgordningen som fortsatt
må diskuteres. Jeg kan også forstå
kritikerne som mener at valg bestå-
ende av èn liste er problematisk og
ikke er et valg i vanlig forstand. Det
er helt korrekt. Kirkevalget kan vel
nærmest kalles en uravstemning
blant medlemmene for å velge styret
for virksomheten. Kirkevalgene er
med andre ord først og fremst et per-
sonvalg. 
Derfor er det ikke overraskende at
det er de minste menighetene som

Søndag 16.10 - 18.s.e. pinse
Frogner kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved
Kristiansen. Nattverd. Barnesamling
“Sprell levende”. Kirkekaffe
Tranby kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved
Kvidaland. Dåp. Utdeling av 4-årsbok
Sylling kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved
Stokstad, Nattverd. Dåp
Frogner kirke kl 13:00
Dåpsgudstjeneste ved Kristiansen. Dåp. 
Lierskogen kirke kl 19:00 Kulturkveld
“Dette tror jeg på” ved Sommerseth. 
Sylling kirke kl. 18.00  Konsert med
Sylling Sangkor, Ingeborg Soot og

Thormod Kvam.

Søndag 23.10 - 19.s.e. pinse
Gullaug kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved
Kristiansen. Nattverd. TV-aksjonen.
Lansering av ny bibeloversettelse.
Sylling kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved
Stokstad og Bratsberg. Dåp.
Høsttakkefest. Utdeling av 4-årsbok.
Kirkekaffe i kirkestua.
Tranby kirke kl 19:00 Gudstjeneste ved
Kvidaland. Ung Messe. Sanggudstjeneste.

har størst valgdeltakelse. Der vil kan-
didatene oftere være kjent for flere enn
i de mer befolkningsrike menighetene,
og flere velgere synes det dermed er
lettere å avgi stemme. Utfordringen er
derfor stor, spesielt i de større menig-
hetene om å nå ut med informasjon om
kandidatene. Her i Lier som andre
steder var Menighetsbladet den viktig-
ste kilde for informasjon om kandidat-
ene før valget. En informasjon som jeg
også vet ble lest av mange. 

Den største utfordringen ved
Kirkevalget er imidlertid knyttet til valg
til bispedømmeråd. Bispedømmerådet
er et viktig organ i Den norske kirke.
De elleve bispedømmerådene utgjør til
sammen Kirkemøtet som er et råd av
stor kirkepolitisk betydning. Der tas
mange beslutninger som har innvirk-
ning på ”kirkens profil” og de lokale
menighetene når det gjelder liturgier,
satsingsområder, og vil være viktig også
i utformingen av en framtidig kirkeord-
ing blant annet. Derfor er det av stor
betydning for det enkelte kirkemedlem
at en gir sin stemme til en person som
en opplever representerer noe av det en
selv står for. 
Valget til Tunsberg bispedømmeråd
består av kandidater fra to fylker. Det

sier seg selv at de fleste av kandidat-
ene vil være ukjent for flertallet av
kirkemedlemmene. Hvis dagens valg-
ordning til bisepdømmeråd skal fort-
sette må det ved framtidige valg gjør-
es enda større anstrengelser enn det
ble gjort ved inneværende valg for å
få ut informasjon om kandidatene. 

Diskusjonen rundt organiseringen av
kirkevalget vil og må fortsette. Men
at valget også den nærmeste tiden vil
foregå i det ”offentlige” rom er jeg
ganske trygg på. 2241 personer i Lier
gav sitt tillitsvotum til de som har
sagt seg villig til å gjøre en innsats for
kirke og menighet de neste fire årene,
og viste ved å avgi sin stemme at en
er glad for at noen på ens egne vegne
gjør ”jobben” for den kirka som en
sjøl også er medlem i. 

Til slutt: Takk til dere som har tatt på
dere et tillitsverv på vegne av kirke-
medlemmene i Lier, og lykke til med
de ulike oppgavene i rådene i de
kommende fire år!

Berit Basmo Kvidaland.
Sokneprest i Tranby
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Søndag er kirkedag

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

Søndag 30.10 - Bots- og bededag
Sjåstad kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Stokstad og Bratsberg.
Høsttakkefest. Sjåbagos deltar.
Utdeling av 4-årsbok. Kirkekaffe i
kirkestua
Lierskogen kirke kl 11:00
Gudstjeneste ved Kvidaland. Dåp. Lys
Våken. 
Frogner kirke kl 17:00 Gudstjeneste
ved Blaasvær. Utdeling av 4-årsbok.
Frogner minigospel deltar
Tranby kirke kl 19:00 Konsert Ord
og Toner

Fortsettes side 3
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Kirkevalget 2011

Kirkevalget 2011 ble hos oss gjenn-
omført i et godt samarbeid mellom
menighetsrådene og Kirkens service-
kontor. Opptellingen viser fortsatt at
valgdeltagelsen er størst i to minste
menighetene, Sylling og Sjåstad.
Sjåstad menighet har en flott opp-
sving i antall stemmer fra 23% i 2009
til 28% i 2011. For de andre menig-
hetene er det mindre eller ingen end-
inger. Viser til tabellen nedenfor.

Vi hadde håpet på en noe større valg-
deltagelse i våre to største menighet-
er. Her må vi ved neste valg om fire
år forsøke å få til et bedre resultat.
Forhåndsstemmingen ble denne
gangen gjennomført i samarbeid med
Service – torget i Rådhuset. I tillegg
besøkte administrasjonen alle institu-
sjonene. Vi gjennomfører nå en

evaluering av hele valget fra forhånd-
stemmingen og fram til valgdagene slik
at vi kan få en grundig gjennomgang av
det valgarbeidet vi har gjort og kan være
enda bedre forberedt neste gang.

Når det gjelder bispedømmerådsvalget er
valgordningen med preferansevalg for
komplisert og uvant for oss nordmenn.
Med de regler som gjaldt denne gangen
ble hele 30 000 stemmer på landsbasis
forkastet da de ikke kunne godkjennes.
Hensikten med preferansevalg og alfa-
betisk liste er den aller beste. Her skal
først og fremst velgerne få si sitt og ikke
ha en valgkomité sittende mellom seg og
avstemningen. I alle fall er avkrysnings-
reglene for uvante og spesielle slik at
dette er nok siste gangen bispedømme-
rådsvalget blir gjennomført på denne
måten. Her må det nytenkning til.

For øvrig er det hyggelig at i alle fire
menighetsrådene er det noen fra ”det

gamle rådet”
som fortsetter i
”det nye”. Det
gjør overgang-
en lettere for
de nye menig-
hetsrådene, og
jeg vil ønske
dere alle lykke
til med kirkens
arbeid i lokal-
miljøet.

Når det gjelder bispedømmet som helhet ble snitt-
prosenten for menighetsrådsvalget 12,9% ( +0,4% )
og for bispedømmerådsvalget 9,7% (+0.7%)

Alf Kristian Hol, kirkesjef

PS. Resultatene av valget finner dere på lier.kirken.no.
Menighetsbladet avventer konstituering senere i høst før vi
trykker oversikt over de nye menighetsrådene.

Fortsettelse av Søndag er kirkedag

Søndag 06.11 - Allehelgensdag
Frogner kirke kl 11:00
Gudstjeneste ved Kristiansen.
Nattverd. Dåp. Berit Knudsen
Lund, fiolin. Kirkekaffe
Sylling kirke kl 17:00
Minnegudstjeneste ved Stokstad. 
Tranby kirke kl 18:00
Gudstjeneste ved Kvidaland.
Tranby kantori?
Frogner kirke kl 18:00
Minnegudstjeneste ved
Kristiansen. Frogner kirkekor del-
tar
Sjåstad kirke kl 19:00
Minnegudstjeneste ved Ole Johan
Stokstad. 

Søndag 13.11 - 22.s.e. pinse
Frogner kirke kl 11:00 Tilrettelagt
gudstjeneste ved Blaasvær. 
Tranby kirke kl 11:00
Gudstjeneste ved Sommseth. Dåp
Frogner kirke kl 13:00
Dåpsgudstjeneste ved Blaasvær. 
Lierskogen kirke kl 19:00
Kulturkveld “Dette tror jeg på” ved
Sommerseth

Lierskogen kulturkirke
søndag 16. oktober kl. 19.00 
Ingrid Lycke Ellingsen

”MENNESKEVERD OG LIVSKVALITET”

Hun har vært  fylkespsykiater og fylkeslege i Buskerud. På internasjonalt nivå
har Ellingsen arbeidet for å bedre fengselsforholdene for innsatte og særlig gjort en innsats
for å få slutt på tortur. Ellingsen har vært medlem av Europarådets torturkomité. Kongen
utnevnte i 2006 Ellingsen til ridder av 1. klasse av St Olavs Orden for hennes samfunnsgavn-
lige virke. 

Musikkskolen bidrar med lokale musikkinnslag denne kvelden.
Arrangementet er gratis. Velkommen !

Valgdeltagelse menighetsråd 2011 menighetsråd 2009 bispedømmeråd 2011 bispedømmeråd 2009

Sjåstad 279 stemmer – 28% 232 stemmer – 23% 242 stemmer – 25% 130 stemmer – 13%
Sylling 238 stemmer – 21% 237 stemmer - 21% 165 stemmer – 15% 109 stemmer – 10%
Tranby 785 stemmer – 15% 722 stemmer – 14 % 646 stemmer – 13% 555 stemmer – 11%
Frogner* 939 stemmer – 13% 900 stemmer – 13 % 813 stemmer – 11% 784 stemmer – 11%

BISKOPEN BESØKER LIERTOPPEN
KJØPESENTER 22.OKTOBER!

I oktober lanseres Bibelen 2011,
Bibelselskapets nye oversettelse.
Menighetene i Lier ønsker å markere denne
begivenheten og sette Bibelen på dagsorden.
I den forbindelse arrangeres det stand i bok-
handel Norlis avdeling på Liertoppen.
Sammen med ansatte fra menighetene i Lier
vil biskop Laila Riksaasen Dahl være på
stand mellom kl.12-14 lørdag 22.oktober, og
håper å få både erfarne og mer uerfarne
bibellesere i tale. Mange har en mening om
hvordan ”Fader vår” skal være f.eks - ”Er det

riktig å gjøre språklige endringer på det som
er innøvde formuleringer gjennom genera-
sjoner?” Har du lyst til å snakke med bis-
kopen om slike ting eller andre problemstill-
inger er dette dagen for å gjøre det. På
standen vil det også være en utstilling av
ulike bibelutgaver, en vil selvfølgelig kunne
se nærmere på den nye bibelutgaven og også
gjøre seg kjent med ulike barnebibler. Om
en vil kan en også delta i en spørrekonkurr-
anse og vinne en bokgave tilpasset vinnerens
alder.

Alle er hjertelig velkommen til å komme å ta
en prat med biskopen!

*Antall
stemmeberett-
igede i Frogner
har øket med
109 siden
2009.
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Døpte:
Frogner
Sara Røed Hennum
Thea Saue Flatråker
Sigurd Gurandsrud Edvardsen
Milla Caroline Ulsbøl Hjelmstedt
Jakob Bødtker Gabrielsen
Philip Turlid Wang
Jonas York Krüger
Gavin Jeremia Krüger

Tranby
Mathias René Finnberg
Lukas Eliel Keller
Sebastian Van Der Klei Heen
Gard Aunan Roald
David Bergan
Amalie Linnea Heibo
Josefine Aurora Hauger Sedal
Marie Lippert Rype
Thelma Midtgarden Nelson
Edda Selbyg Myren

Sjåstad
Sophia Mirah Hammer
Anna Salomé Hammer
Victoria Steinset
Mia Utengen Engebråten
Cecilie Utengen Engebråten
Eva-Marcela Bråten

Vigde:
Frogner
Mette Johannessen og Jørgen
Frågåt
Line Sørensen og Kjetil Ødegård
Line MathildeEspedal og
Christian Glesne Ørjansen
Maria Justad Halden og Kjetil
Justad Halden

Tranby
Kaja Hasseldokk Jensen og Frank
Egil Falch-Nevand (Lierskogen
kirke)

Sjåstad
Lene Ask Johannessen og David
Aronsen
Chalieo Kaewseesai og Tormod
Been

Fortsettes side 5

Slekters
gang

Hvem er kongen din?
(tekst Elisabeth T Edvardsen/foto Svein
I Edvardsen)

- J-E-S-U-S, synger barna på torsdag-
ettermiddagens søndagsskole. Uten
flanellograf og stjerner i boken lærer
barna (og de gamle i kaffeavdelingen)
om J-E-S-U-S og Noa, om å være
venner – om regnbuefarger og ”haien
kommer” blir redigert til ”flommen
kommer” – supersprell med andre ord!

Sylling Supersprell har invitert alle mell-
om fire og åtte år (pluss/minus) til saml-
inger i kirkestuen annenhver torsdag.
Foreløpig er det ikke alt for mange som
har funnet veien til disse sprell levende
ettermiddagene, men det er lov å håpe på
flere sprellere etter hvert. 
– Så har vi det jo veldig hyggelig vi som
er her da, smiler Kristin Stokstad.
Sammen med Hilde Nysether ønsker hun
å bidra med et aktivitetstilbud i bygda. –
Så er det viktig for oss å kunne være til
hjelp for foreldre med dåpsopplæring,
smiler Kristin.
Begge presiserer imidlertid at dette er et
tilbud til alle. – Døpt eller ikke, alle er
velkommen!

- Hvorfor er det ingen sjiraffer i den
dærre arken? Langt, bustete supersprell
hår strykes vekk med en liten hånd som
krampaktig holder fast rundt en liten
grisefigur. Ungene er med på historien
om Noa da han samlet dyrene i båten sin.
Hilde blir komplettert av ivrige tilhørere.
De vet veldig godt hva en flom er så mye
som det har regnet denne sommeren. –
Alle i arken klarte seg, forsikrer Hilde og
legger til at hun dessverre ikke hadde
noen sjiraff i samlingen sin. Hun sitter på
gulvet – viser frem illustrasjoner fra hist-
orien og levendegjør den sammen med
barna. Og etterpå kunne så godt som alle
gjenfortelle det hele – og ikke minst pro-
klamere hvor viktig det er at vi mennesk-
ene må være snille med hverandre –

hjelpe hverandre og IKKE ERTE. Både
historien og moralen synker inn – men så
var det jammen på tide med en pause –
frukt på menyen.

Så anes det noen gospeltakter idet Hilde
og Kristin byr opp til sang og bevegelse. –
Du har tid til meg når jeg søker deg. Det
ljomer ikke i kirkestua, men dirigent
Kristin får alle med i samklang. Et par
vers – så sitter tekst og melodi. 

I kaffekroken sitter pappan til Celina (5),
Amanda (4) og Leif Martin (1). Robert
Grelland er positiv til tiltaket og synes det
er flott med aktiviteter til denne alders-
gruppen. Bestemor Grete Grelland er
også med. – Jeg er med på alt ungene
driver med jeg, smiler hun. Heldige
unger! – Og alle tre synes dette er
kjempegøy, legger Robert til.

Etter en ellevill flommen-kommer-lek, er
det tid for roligere aktivitet. Rundt tegne-
bordet skjerpes konsentrasjonen. – Kan
jeg få lillafargen nå? - Jada, bare vent til
jeg er ferdig, her er den, vær så god. 

En time er gått – en aktivitet er gjennom-
ført – fornøyde unger har fått lekt, spist,
sunget og fått med seg historien om Noa.
Stille i ringen på gulvet hvisker de til
hverandre – i stafett – Gud velsigne deg!
Og Gud velsigne Kristin og Hilde som
med en porsjon myndighet, en porsjon
glede, en porsjon varme og ørten por-
sjoner engasjement åpner kirkestuen for
barna våre. Dere er jammen to flotte
dronninger i menigheten vår.

Hei alle 4-åringer i Lier!
Nå i oktober vil menighetene i Lier invit-
ere 4-åringer, de som er født i 2007, til en
familiegudstjeneste i den kirken du hører
til. På gudstjenesten vil 4-åringene motta 
”Min egen kirkebok”, en bok med spenn-
ende fortellinger, flotte bilder, barnesang-
er og bønner. Her  er tidspunktene for
familiegudstjenestene der 4-årsboka blir
delt ut:

Tranby kirke: Søndag 16.oktober kl.11.
Dagen før, lørdag 15.oktober kl.11, blir
det bli-kjent-samling for fireåringene i
Tranby kirke.
Sylling kirke: Søndag 23.oktober kl.11
Sjåstad kirke: Søndag 30.oktober kl.11
Frogner kirke: Søndag 30.oktober kl.17

4-åringer: Velkommen til familieguds-
tjeneste for å motta 4-årsboka!
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Døde:
Frogner
Ingvald Kristoffersen
Anton Vilhelmshaugen
Hermod Sigfred Hassel
Bente Katrin Rye Jansen
Astrid Christoffersen

Tranby
Kirsten Johanne Mathisen
Solbjørg Fosshaug
Gro Sire
Alf Lyngås
Else Brenna

Sylling
Anna Margrethe Svendsen
Sissel Berg

Sjåstad
Eva Åsen

Slekters
gang

Rom for klage, tid for takk.

På veien gjennom livet møter vi både
motgang og medgang. Når det vonde
skjer, trenger vi rom for å klage, gråte og
sørge. I de gode dagene kjenner vi behovet
for å takke, og dvele ved det som gjør livet
rikt og meningsfullt. Kirkerommet er et
sted som tåler begge deler. Kirken kan
romme sorg, klage, tomhet og glede.
Gudstjenestene gir rom for det, og for å
takke. 

En av høstens bibelfortellinger viser oss
hva en gudstjeneste er. På en av sine
vandringer møtte Jesus ti spedalske uten-
for en landsby (Lukas 17). De var så
smittefarlige at de aldri kunne komme
nær andre mennesker, men roper til ham
om hjelp. Han svarer at de skal gå og vise
seg for prestene, som var dem som skulle
avgjøre om noen var rene nok til å være
sammen med andre. De går av sted, og på
veien erfarer de et stort under: De blir
friske. En av dem vender tilbake, kaster
seg ned og takker Jesus, og lovpriser Gud.
Jesus sier da til ham: Reis deg og gå! Din
tro har frelst deg. 

I dette dramaet
finner vi grunn-
risset til en gudstjeneste. Å være et tro-
ende menneske er ganske enkelt å komme
til Gud med det vi bærer på, den vi er her
og nå. I gudstjenesten kommer vi til Gud
med vår klage og våre lengsler. Vi komm-
er med takk for det gode som har hendt
oss i livet. Vi bøyer oss for Gud, og vi får
ta imot det vi dypest sett trenger: De gode
kreftene som helbreder det som har gått i
stykker. Vi hører ord som gir håp og som
reiser oss opp og gir oss mot til å gå vid-
ere i livet.     

Mange av oss bringer barna våre til dåpen.
Troende, tvilende, søkende vender vi til-
bake til Gud med det aller største som har
hendt oss, med takk og med bønn for det
livet som ligger foran barnet.  Gang på
gang kan vi komme tilbake for å være
med i nattverden, motta velsignelsen og
bli berørt av det gode Gud vil gi oss. 

Å være troende handler
dypest sett om å komme,
og ta imot. 

Ellen Martha Blaasvær

Andakt

Tranby menighetsråd ønsker alle velkom-
men til medarbeiderfest torsdag 13. oktober
kl. 19.00 på Tranby menighetshus !

* Gjestetaler er Torstein Lalim, tidligere  prest i
Bragernes, nå prost på Nedre Romerike.  

Han vil kåsere over ”Kirka vår – ei kirke
for……..”
* Hva skjer i Tranby menighet  -  i Lierskogen
og på Tranby?   

Små smakebiter presenteres
* Musikalske innslag ved ungdommer fra Lier
ten-sing.
* Servering  

VELKOMMEN til KUNST-
UTSTILLING for hobbykunstnere 

Frogner menighetshus 

Lørdag 29. oktober kl. 1100 – 1600
Søndag 30. oktober  kl. 1200 - 1600

Salgsutstilling, Kafeteria 

Arr.: Frivillige medarbeidere, 
”Husklubben” i Frogner menighet

STILLE TIME – høsten 2011
Tidligere kantor Per Egil Hovland er
klar med ny sesong i Frogner kirke.
Vi gleder oss over hans musikalske
bidrag hver mandag kl.20.00-21.00
fra oktober til april.
I høst har Hovland bl.a med seg følg-
ende gjester

03.10. Ingrid Holmen (fløyte)
10.10. Barden (mannskor)
17.10. Odd Nilsen (trompet)
24.10. Birgitte Stærnes (fiolin)
31.10. Jan Kristian Hverven
(barryton)
07.11. Tonje Kvarstein Andreassen
(saxsofon)
14.11. Ingvild Hafskjold (klarinett)

INVITASJON - MEDARBEID-
ERFEST, FROGNER MENIG-
HET.

Årets medarbeiderfest går av
stabelen søndag 16.okt. kl. 18
på Frogner menighetshus.
Programmet er ikke klart enda,
men kirkekoret deltar, det blir
utdeling av oppmuntringsprisen
og god bevertning. Vi sender
heller ikke i år ut invitasjoner til
hver enkelt, men inviterer på
denne måten gjennom bladet
alle medarbeidere - også de som
av ulike grunner ikke har anled-
ning til å være så aktive som før.
Vi vil gjerne takke hver enkelt
for omtanke og innsats. Det er
mange oppgaver, og de ansatte
og menighetsrådet er helt
avhengig av dere frivillige.
Menighetsrådet har i høst utar-
beidet et visjonsdokument. Der
heter det at Frogner menighet
skal være en åpen, utadvendt og
inkluderende menighet hvor det
er lett å finne tilhørighet og
hvor evangeliet forkynnes til tro,
håp og kjærlighet. Hjertelig vel-
kommen til medarbeiderfest!
Hilsen Frogner menighetsråd 

INNKALLING TIL MENIGHETSMØTE, 
FOR FROGNER MENIGHET 

Frogner menighetsråd kaller med dette inn til
menighetsmøte i Gullaug kirke søndag 23.oktob-
er 2011 etter gudstjenesten. Sak: Justering av
gudstjenesteforordningen for Lier.

Prost Ellen Martha Blaasvær vil i tillegg
orientere om gudstjenestereformen som skal
være innført i alle menigheter senest 1. søndag i
advent 2012. 

Vi vil også benytte anledningen til å
drøfte gudstjenestelivet i Frogner menighet. 
For Frogner menighetsråd Dag Sten( leder) ,
Solveig  Aass  Kristiansen ( sokneprest)



AKTIVITETER I
MENIGHETENE

FROGNER

Torsdag 13. oktober kl.
10.30 – kl. 11.30 i Frogner
menighetshus
Dagens gjest: Representant
fra HimalPartner, (tidligere
Tibetmisjonen) forteller om
arbeidet i Nepal og Tibet.

Tirsdag 18. oktober kl.
19.30 i Frogner menighets-
hus
Fellesskapskveld. Anfin
Skaaheim taler, ”Å leve i
nåden”

Fredag og lørdag 21. og 22.
oktober i Frogner menig-
hetshus
Brukt – og antikkmarked.

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

6 Lier Menighetsblad - nr. 7 2011

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.

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

www.lierbegravelse.no      24t: 32 84 00 32

BUSKERUD BEGRAVELSESBYRÅ AS - KOLLEN

Hegsbroveien 38, Lierbyen
3400 Lier

Klubb for 5.-7. klassing-
er i Lierskogen kirke

Fredagene 21.oktober og
11. november blir det klubb-
kvelder i Lierskogen kirke for
dere som går i 5.-7.klasse fra
kl. 18.30-20.30. Det blir ulike
aktiviteter som quis, inne-
bandy og film. Det blir også
salg av kioskvarer. Foreldre
på Lierskogen med Karianne
Mo som kontaktperson blir
med som voksenledere.

Åpent hus onsdag 
2. nov. kl. 11 på
Tranby menighetshus 

Denne onsdagen ønskes det
velkommen til et variert
Prøysenprogram ved Ellen
Berger-Nilsen, sang,
Waldemar Nowak, piano,
Ingrid Amlien, opplesing og
Berit Basmo Kvidaland,
kåseri. Lunsj og åresalg.
Alle er hjertelig 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



Elektrisitetstrøbbel sørget for at
orgelet i Frogner kirke var av og
på forleden. Mest av og jeg fortalte
derfor dette fra ”belgtrederens
tid”: Etter en gudstjeneste var
”belgtråkkeren” godt fornøyd og
sa til organisten: ”Dette fikk vi fint
til”. ”Vel” sa denne: ”Det er nå jeg
som spiller. Du bare pumper luft”.
Så kom en ny gudstjeneste og
organisten dro til, men det kom
ikke en lyd fra orgelet.
”Belgtråkkeren” rørte seg ikke, og
sa høyt: ”Jeg
tenker at heretter
sier vi vi” 

Quizdan går på
TV lørdag kveld
(anbefaler send-
inga 29.10). Da
programskaperen
Akerø var 35 år og fortalte sin
mor, den tidligere frelsesoffiseren,
at han skulle lage TV mellom
elleve og halv tolv, sa hun: ”Men.
Børge, du skal da ikke være oppe
så sent”

På en pub etter kampen kom en
prest og ihuga Brannpatrioter i
krangel med en annen supporter.
Presten fikk et svingslag på kjaken,
mens han som slo skadefro
bemerket at slike som han vel var
forpliktet til å vende det andre
kinn til. Presten gjorde det, hvorpå
den andre slo igjen. Da brettet den
gode Guds tjener opp ermene og
sa: ”Men nå sier skriften heller
ikke mer…!” For øvrig leser jeg for
barnebarna om Albert Åberg som
ikke vil sloss. 

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 1. nov.
I din postkasse: 14. nov.

!

Prestens 
beste...

Minsk kammerorkester 

Frogner kirke
Torsdag 20.oktober kl.19.00

LIER KAMMERKOR
Eli Yksnøy sopran, Mari Askvik mez-
zosopran, Henrik Falang trompet og

Jan Berthelsen obo. Kantor i
Hokksund Abram Bezuijen, orgel.

Dette er et samarbeid over lande-
grenser, og mellom profesjonelle og

amatører.  Statsorkesteret i
Hviterussland er viden kjent for sitt
spill. 50 musikere vil være i sving.

Orkesteret spiller musikk av Grieg og
Gaathaug. Lier kammerkor og alle

musikerne fremfører Gloria av
Vivaldi. Like spennende blir det å
høre Poulenc sin orgelkonsert med
Abram Bezuijen i drivende samspill

med Minsk kammerorkester.

Frogner menighetsråd er stolt av å
ønske velkommen.  Det dirrer i luften

når Minsk Kammerorkester spiller.
Man lar seg rive med. Det er intenst

vakkert når kirkerom og musikk
klinger sammen.

Billett kr.200. Barn under 15år kr.100.
Forhåndsalg på Frogner menighet-
skontor og Kirkens sevicekontor i
2.etg på Fosskvartalet. Kan også

kjøpes ved inngang.
Arr. Frogner menighetsråd

 
 
            Konsert i Sylling kirke 
           Søndag 16. oktober, kl 18. 
                        
                     Medvirkende: 
           Sylling sangkor, 
Ingeborg Soot/Thormod Rønning Kvam 
Billetter ved inngangen (kr 100,-) 
De medvirkende opptrer gratis  
til inntekt for nytt orgel. 
                           
                Velkommen 

SORGGRUPPE

- Når døden skyldes selv-
mord -
Oppstart av gruppe for
voksne høsten 2011
Hvis du er usikker på om
dette er noe for deg, ta
kontakt
for en uforpliktende prat
med Lisbeth Olsbye,
95729600, 32220737

”STILLINGER LEDIG ”
Frogner menighet mangler to
ombærere til å bringe ut menighets-
bladet. Begge rutene gjelder
Lierbyen sentrum og veier i nærhet-
en. Det er ca. 1 times spasertur hver
måned, men ikke i skoleferien.
Frogner menighet trenger også en
person til å telle opp og fordele men-
ighetsbladene til den enkelte ombær-
er. De som ordner dette, møtes på
Frogner menighetshus når bladet er
ferdig trykt, og jobben tar et par
timer. 
Menighetsrådet er behjelpelig med å
finne vikar når noen er bortreist eller
ved sykdom.
Henvendelse til Frogner menighets-
kontor tlf. 32 22 07 32 eller 32 22 07
33. 

Pilegrimskveld i Frogner menighet
Onsdag 26. oktober kl.19 kommer Trond
Muri til Frogner menighet. Han følger
Jostein Gaarders ”Julemysteriet” sin rute
fra Oslo til Betlehem, og vandrer en
etappe hvert år. Muri forteller fra disse
turene. Det blir enkelt bevertning og
annen informasjon om pilegrimsvandr-
inger. 
Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Arr. Frogner menighetsråd/pilegrimsut-
valget

Overnatting for 5. klassinger i
Lierskogen kirke 29.-30. oktober.
Går du i 5. klasse og bor på Lierskogen
har du mulighet til å bli med på over-
natting i Lierskogen kirke 29.-30. oktob-
er. Det blir aktiviteter og mat. Vi skal
også lage en gudstjeneste som skal fram-
føres på søndag kl. 11:00. Det vil bli
sendt ut informasjon i posten. Ta gjerne
kontakt med kateket Joar M. Flatland på
94 13 48 84 eller på e-post:
joar.morten.flatland@lier.kommune.no


