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ALKOHOLVETT

Før jul ble det organisert en hold-
ningskampanje med sikte på at for-
eldre ikke skal ødelegge julefeiringen
for barna sine ved å drikke for mye.
13 organisasjoner stod bak bl.a. Actis
( rusfeltets samarbeidsorganisasjon),
Blå kors, Fagforbundet, Norsk syke-
pleierforbund, Norsk barnelegeforen-
ing, Den norske kirke. Kampanjen
hadde en tankevekkende parole:
”Hvor mange glass tåler barnet ditt?”.
Når foreldre blir beruset, blir barna
utrygge enten rusen gir seg utslag i
muntre, pratsomme, sløve, hissige
eller sentimentale voksne. At kamp-
anjen fokuserer på julefeiring er
gjennomtenkt, for før jul selges det
11 % mer alkohol enn ellers i året.
Men kampanjens viktige budskap er
gyldig året rundt.

Alkoholkonsumet i Norge har steget
med 40% de siste 15 år. En side ved
denne økningen er at kvinner drikker
mer alkohol enn de gjorde før.
Nordmenn har tatt til seg kontinent-
ale vaner og drikker oftere vin, og
samtidig fortsetter mange å drikke
mye i helgen. Det er heldigvis slik at
de fleste er måteholdne. Men det er
ofte oppslag i media om hvilke situa-
sjoner folk kommer oppi fordi alko-
holinntaket er for stort. Stadig flere

Søndag 19. februar
Frogner kirke kl. 11.00 ved Kristiansen
og Flaten. Forsangergruppe. Nattverd.
Dåp. Barnesamling ”Sprell levende”.
Kirkekaffe.
Tranby kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Kvidaland og
Nowak. Lys Våken.  Utdeling av den lev-
ende boka til 5. klassinger.  Tranby
Skolekorps Juniorkorps spiller.  Trabagos
synger. Kirkekaffe ved Tranby

Sanitetsforening.
Sylling kirke ved Stokstad og Søbstad. 
Lierskogen kulturkirke kl. 19.00
Kulturkveld. Gjest: Knut Vollebæk.
Tema: Samtale om et spennende og
utfordrende liv”.  Fri entré.

Onsdag 22. februar - Askeonsdag
Frogner kirke kl. 19.00 Gudstjeneste
ved Blaasvær og Nowak. Nattverd.

havner på sykehus p.g.a. alkoholre-
laterte sykdommer. Legevakten i Oslo
slår alarm om ungdom som er i ferd
med å utvikle alkoholisme. Det har
vært overfallsvoldtekter i Oslo helg
etter helg der både den som overfaller
og offeret er beruset. Og vi har alle
kjennskap til hvordan alkoholisme kan
ødelegge livet til et menneske og hva
det fører med seg av vanskeligheter for
alkoholikerens ektefelle, barn, søsken,
foreldre.

I Norge er det avgifter og regulering på
salg av alkohol, og det er fordi mindre
tilgjengelighet minsker skadevirkning-
ene. Alkoholloven inneholder
bestemmelser om normal- og maksim-
altider for skjenking av alkohol. I flere
kommuner diskuteres spørsmålet om å
stramme inn skjenketidene. Lier kom-
mune ønsker å følge en restriktiv alko-
holpolitikk og bruker lovens bestemm-
elser om normaltid som innebærer at
alle skjenking av øl og vin er forbudt
etter kl. 01.00( Lovens maksimaltid er
kl. 03.00) Det er totalforbud for bruk av
alkohol i kommunens skolelokaler,
barnehagelokaler og ungdomsklubber.
Kommunen har en ruspolitisk handl-
ingsplan som har som målsetting å
utsette debutalder for bruk av rusmidl-
er, hindre at bruk utvikler seg til mis-
bruk og bedre livskvaliteten til dem
som misbruker rusmidler.

Det er bra at vår biskop innskjerper
at det ikke skal brukes alkohol på
menighetsarrangementer.Det er bra
når konfirmanter vet at det er  18
(20) års grense for kjøp av alkohol,
kan fortelle om skadevirkninger av
rus og sier de vil vente til de er 18
med å drikke alkohol. Hjem og skole
har da gjort en god jobb som kirken
ønsker å følge opp. Dessuten er total-
avhold fremdeles et klokt standpunkt
fordi det tar på alvor skadevirkning-
en av misbruk. Det har hatt stor til-
slutning i kirken og arbeiderbevegels-
en.

I tillegg til kampanjen før jul har rus-
organisasjoner i flere år løftet fram
alkoholfrie soner. Det fokuserer på
åtte livsområder der alkohol over-
hode ikke hører hjemme. På følgende
åtte områder bør alle praktisere total-
avhold: Trafikk –arbeidsliv –samvær
med barn og ungdom – graviditet
–idrett og friluftsliv –båt- og badeliv
– konflikter – sorg og depresjoner.

Så gjelde r det at det er overen-
stemmelse mellom lære og liv. Da må
både fornuft, følelse og vilje arbeide
sammen. Disse gode kampanjene
hjelper oss med det.

Solveig Aass Kristiansen 
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Søndag er kirkedag

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

Søndag 26. februar
Frogner kirke kl. 11.00 ved Blaasvær
og Nowak. Nattverd. 
Tranby kirke kl. 11.00. ved
Kvidaland og Søbstad.  Nattverd.
Dåp.

Fredag 2. mars
Frogner menighetshus Kvinnenes
internasjonale bønnedag ved
Kristiansen. Nattverd.

Fortsettes side 3
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Akklimatisert preste-
familie

Det har gått en tid siden velkomsttal-
ene stilnet for den nye prestefamilien
i Sylling og Sjåstad. For oss som er
litt tett på dem synes det som om de
har vært her bestandig! - Det tyder
kanskje på at dere har grodd dere til
Ole Johan? Sognepresten vår bekreft-
er at de har blitt både godt mottatt og
godt kjent i begge menighetene.
Kona Kristin og datteren Berit
Synøve er enige. Det nikkes fra andre
siden av kaffebordet. Trivselen
bedyres!
– Jeg er sommerfugl, fniser sist-
nevnte! Javel, det høres hyggelig ut,
tenker jeg. Så får jeg forklaringen.
Hun tilhører altså avdelingen
Sommerfugl i Dambråtan barnehage.
– Og mamma er Humle hun, fort-
setter Berit Synøve ivrig. Ok, jeg lar
meg forklare at mamma innehar en

50 % stilling som pedagogisk
leder på samme sted.
Stokstadene har så absolutt
landet i bygda.

Ellers skryter Ole Johan av
engasjementet i Sylling og
Sjåstad. Og selv om han kunne
ønske seg noen flere sognebarn
på ordinære gudstjenester, er
han strålende fornøyd med det
formidable fremmøte ved de
spesielle anledningene som 17.
mai, høsttakkefest og juleguds-
tjenesten. – Det betyr jo at vi
favner mange mennesker, også
de som ikke er den vanlige kirkegjenger,
smiler presten. 

Det digre, hvite huset ved kirken syder av liv.
Det knitrer i peisen og det er alltid like vel-
komment innenfor dørene hos Stokstad. På
trappen utenfor skriker det etter nærvær av
Opplysningsvesenets Fond. Men av mangel
på utbedring har Berit Synøve dekorert med

snølykt og islykt. Det gjør så visst bot på ved-
likeholdsbudsjettet.

Og jeg som går ut i vinterkvelden tenker at det
kjennes godt å vite at den lille prestefamilien
har det bra hos oss at vi har det bra hos dem!

Fortsettelse av Søndag
er kirkedag:
Søndag 4. mars
Sjåstad kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier
ved Stokstad og Flaten.
Dåp.

Søndag 11. mars
Frogner kirke kl. 17.00
ved Kristiansen og
Nowak. Utdeling av 4-
årsbok. Frogner
minigospel deltar.
Kirkekaffe i kirkestua.
Lierskogen kirke kl.
11.00 ved Kvidaland og
Nowak. Utdeling av 4-
årsbok.  Minitrall syng-
er. 
Sylling kirke kl. 11.00
ved Stokstad og
Søbstad. Dåp.

Søndag 18. mars
Gullaug kirke kl. 11.00
ved Blaasvær og Flaten.
Forsangergruppe.
Nattverd og mulighet
for dåp. Frogner men-
ighetsråds årsmøte etter
gudstjenesten.
Kirkekaffe.
Tranby kirke kl. 11.00
ved Kvidaland og

Søbstad.   Menighetens
årsmøte etter gudstjen-
esten.
Lierskogen kultur-
kirke kl. 19.00
Kulturkveld. Gjest: Jan
Erik Larsen, Trond
Lien: En musikalsk
festaften.  Entré kr.
100,-.
Sjåstad kirke kl.18.00
Gudstjeneste ved
Stokstad og Søbstad,
SJÅTS deltar.

Søndag 25. mars
Frogner kirke kl. 11.00
Diakoniens dag ved
Kristiansen, Olsbye og
Flaten. John Martin
Høie, orgel. Nattverd.
Dåp. Barnesamling
”Sprell levende”.
Kirkekaffe.
Tranby kirke kl. 11.00
Fasteakjonsgudstjeneste
ved Kvidaland og
Nowak.
Sylling kirke kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste med
fokus på salmeskatten
vår ved Blaasvær og
Søbstad. (Se egen
omtale).

Av Elisabeth Edvardsen

Grieg og Munch i kulturkirka.

Kristina  Lystad (t.h.)  sang, Susanne Arnesen (t.v)  piano og sang,
fremførte musikk av Grieg og
tolka bilder av Munch med
sang og musikk i Lierskogen
kirke på søndag. Disse to art-
istene er godt utdannet og
godt kjent i sin musikk. Det
fenget allikevel ikke det store
publikummet denne kvelden.

De som kom
fikk en fin og
kanskje litt
annen konsert
enn hva de hadde tenkt seg. Susanne skal senere ha
konsert i bl.annet Asker så det er flere muligheter til
å få høre henne.

STILLE TIME - FROGNER KIRKE 
Februar– april 2012

DATO GJEST
20.02. Vice Verca Kor
27.02. Ingeborg Soot Sopran
05.03. Julie Davidsen Fløyte
12.03. Trond Davidsen Gitar
19.03. Rytmen Kor
26.03. Siv Sønstebø Saxofon
02.04. Lars Lien Saxofon
09.04. Geir Edvard Sørensen Trompet
16.04. Aina Davidsen Saxofon
23.04. Mari Askvik Messosopran
30.04. Vidar Hellkås tenor
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Døpte:
Frogner
Matilde Roel Engebråten, Ludvig
Nyborg Olsen, William Røine, Pernille
Engvoldsen, Ludvig Gran-Stenersen,
Jacob George Fulford, Tobias
Vermeulen, Amelia Larsen Ingebretsen,
Peder Espedal, Tomine Halle Isene,
Christopher August Mydske

Tranby
Helene Bryn Strømsholm, Ida Louise
Nielsen-Weberg,  Mathea Hartmann
Kruse, Linus Martinius Venstad-
Petersen, Emil Hatletveit Nilsen, Linea
Helgerud, Mari Storegjerde, Ingrid
Olaussen, Linnea Aas Elseth (Skien
kirke), Oliver Gusdal (Bragernes kirke)

Sjåstad
Isabell Rosendal-Thorud

Vigde:
Ingen

Døde:
Frogner
Marius Røksund, Terje Moen, Ivar
Fossan, Rolv Rolvsøn Jacobsen, Knut
Oddgeir Johansen, Aashild
Guttormsdotter Storaas, Jonny Sverre
Glitre, Anne Bakke, Peter Kristensen,
Arne Schøyen, Rosa Helgesen, Are
Tunaal, Helga Jorde, Kjellaug Solveig
Thomassen, Rigmor Margrethe
Pedersen

Tranby
Ruth Jakobsen, Ingrid Marie Kollerud,
Erik Andreas Eriksen, Elise Sørsdal,
Birger Skar, John Einar Abrahamsen,
Knut Brenna, Kjellaug Afseth, Ulf
Tommy Tveten, Kurt Birger Skog, Anne
Lise Dahl

Sylling
Liv Riis, Åse Reidun Rørhuus Roestad,
Synnøve Glesne Moen,
Karin Synnøve Olsen

Sjåstad
Asmund Solstad, Karl Edvin Kastad
Synnøve Ellevog, Mary-Ann Abelseth

Slekters
gang

Gudstjenesteliv og kirkelig
statistikk
Den kirkelige årsstatistikken for men-
ighetene i Lier er ferdig. Det er alltid
spennende å se om man kan lese
tendenser ut av slike tall. 

Oppslutning om gudstjenester.
Det gjennomsnittlige besøkstallet på
gudstjenester svinger i hver menighet
fra år til år, og i samme menighet går
tallene både oppover og nedover i
løpet av en tiårsperiode. I 2002 var det
gjennomsnittlige antall besøkende pr.
gudstjeneste i Lier 93 personer. I 2011
var det tilsvarende tallet 96. 

Flere av menighetene opplever store
variasjoner på besøkstallet. Når barn
og unge deltar i gudstjenesten med
barnekor og tiltak innenfor trosopp-
læringen, som Lys Våken og
Tårnagenter, kommer det også flere i
kirken totalt. På store dåpsdager, kon-

firmasjonsdager og på julaften fylles
det opp. Vi opplever at mange er glade
for å komme i kirken når de har en
spesiell grunn. 

Reform av gudstjenesten
Kirken er nå i gang med å gjennomføre
en gudstjenestereform. Det innebærer
at mer av ansvaret for programmet for
gudstjenesten skal legges opp lokalt, og
at flere skal involveres i planleggingen
og gjennomføringen av hver gudstjen-
este. Dette kan bety at flere mennesker
får et eierforhold til gudstjenestene og
vil føle større tilhørighet til sin kirke. 

Oppslutning om dåp og konfirma-
sjon
På grunn av at folk krysser grenser for
å døpe sine barn, har vi ikke noe nøy-
aktig tall på oppslutningen om dåp i
forhold til antall fødte i Lier. Vi ser
imidlertid tydelig at dåpstallet følger
befolkningsutviklingen. Frogner hadde
svært høye fødselstall og dåpstall på
slutten av 90-tallet, med en topp på
134 dåp i 1997. Nå har dåpstallene
sunket til 77 i 2011, mens konfirmant-
tallet har økt til rekordhøye 97 i 2011.
Konfirmanttallet i Lier utgjør i gjenn-
omsnitt 75-80% av årskullet.  

Vielser
Det tallet som har endret seg mest, er
antall vielser. Det har svingt opp og
ned gjennom årene men viser en synk-
ende tendens over tid. I 1997 var det
77 vielser i Lier, i 2011 var det 30. 

Trosopplæring
Trosopplæringen har vært et satsings-
område i kirken siden 2003, og setter
sitt preg på menighetslivet. Målet er å
ha tilbud om minst et godt tiltak til
hvert årskull med like god oppslutning
som ved konfirmasjonen. I 2011 kom
et nytt tilbud til åtteåringene med
Tårnagentene. Det er typisk at mindre
steder har større oppslutning enn
større steder, og det så vi også på dette
området i 2011. Størst oppslutning var
det i Sjåstad og Sylling med henholds-
vis 50 og 60 % oppslutning av antall
døpte i årskullet, mens Tranby og
Frogner hadde ca. 20 % oppslutning.  

Ellen Martha Blaasvær
Prost i Lier, Røyken og Hurum

Problemet med å tyde den kirke-
lige statistikken lokalt, er at den
ikke viser et riktig bilde av befolk-
ningen i Lier. Folk går i kirke på
kryss og tvers av menighetsgrens-
er. Mange gifter seg gjerne der
man har vokst opp, men ikke
nødvendigvis er bosatt. Mange
reiser også ”hjem” for å døpe sine
barn. I Sjåstad menighet har det
for eksempel til tider vært over
100 % oppslutning om dåp i for-
hold til antall fødte barn i menig-
heten. Det henger sammen med
at mange kommer tilbake for å
døpe barn der, men det betyr ikke
nødvendigvis at alle barn som er
hjemmehørende i menigheten blir
døpt.  

I Frogner menighet har besøk-
stallet svingt mellom 75 og 121 de
siste ti årene, med et gjennomsnitt
på 110. I 2011 var tallet 106. 
I Tranby menighet har besøkstall-
et svingt mellom 107 og 138 i
disse årene, med et gjennomsnitt
på 120. Tallet for 2011 var 120. 
I Sylling menighet har besøkstall-
et svingt mellom 59 og 90 de siste
ti årene, med et gjennomsnitt på
72. Tallet for 2011 var 75. 
I Sjåstad har besøkstallet svingt
mellom 57 og 86 de siste ti årene,
med et gjennomsnitt på 77. Tallet
for 2011 var 83. 
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Å finne ro midt i stormen!

For lenge siden var det en konge i et
lang langt borte som utlyste en kon-
kurranse: Den kunstneren som kunne
male et bilde som forestilte sann fred,
skulle få rikelig med belønning.

I løpet av de neste månedene strømm-
et bidragene inn. Etter at kongen
hadde studert maleriene lenge og vel,
sto valget til slutt mellom to forskjell-
ige bidrag: Det første maleriet var et
utrolig vakkert bilde av et fjell ved et
vann. De mektige fjellene med de
snødekte toppene stod i vakker kon-
trast til den dypblå himmelen. Fjellene
og trærne speilet seg  krystallklart i
vannets blanke overflate. Kongen likte
maleriet veldig godt, men det var ikke
en opplagt vinner.

Det andre maleriet var helt ulikt det
første. Det forestilte en brusende foss
der vannet styrtet nedover en fjellvegg.
Himmelen var dekket av mørke skyer
som gav inntrykk av at et uvær var
underveis. Men den som kikket ekstra
nøye etter på maleriet oppdaget at helt
i ytterkant av de styrtende vannmass-
ene, på en liten hylle i fjellveggen,
hadde kunstneren malt en fugl som lå i
redet sitt. Fuglen lå trygt, til tross for
uroen rundt den. ”Det er dette maleri-

et som er vinn-
eren”, sa kong-
en til slutt. ”For sann fred er å finne ro
midt i stormen”.

Livet er ikke bestandig så enkelt.Vi
lever i en verden der kampen mellom
det gode og det onde pågår for fullt.
Og alle så har vi ting vi sliter med  og
noen gang kan vi føle at det ”stormer” i
livet vårt. Gud har ikke lovet at vi blir
spart for alle vanskeligheter hvis vi
bare tror på han, men han har derimot
lovet at han alltid skal være med oss.

Hør hva Kong David sier i denne
bønnen til Gud, Salme 139, vers 5 og
6:

”Bakfra og forfra omgir du meg, du har
lagt din hånd på meg, du har lagt din
hånd på meg. Det er for underfullt til å
skjønne, det er så høyt at jeg ikke kan
fatte det”.

I Gud – og i troen
på Han – finner
vi sann fred, selv
når det stormer
rundt og i oss!

Helge Bratsberg

AndaktVårens pro-
gram i kultur-
kirka

Søndag 19.2 Kl. 19
Samtale med tidlig-
ere Utenriksminister og ambassadør
Knut Vollebæk: 

”Ett spennende liv i møte
med mennesker og
utfordringer”, med under-
skriften ”Dette tror jeg på”.
Kvelden blir ett levende
møte med ett levende og

leende menneske og hans innholdsrike
liv i diplomatiet, utenrikstjeneste og
kirken.
Hvordan er det er å være kristen i de
mange ulike sammenhenger en uten-
riksminister kom i? 
Fri entrê

Søndag 18.3 Kl. 19 Jan Erik Larsen og
Trond Lien

Liv og alvor og glede og
sang og musikk. Vi gar-
anter en aften som inne-
holder det beste. Med Jan
Erik Larsen kjent fra
Broom- og Autofil og så

mye annet. Toppmusikalske Trond Lien
fra «Beat for Beat». Begge to har vært
med oss en kveld tidligere i kulturkirka.
At vi inviterer på nytt forteller det
meste. Entrê 100 kr

Kunst som gave til Tranby
Menighetshus
Styret for
Tranby
Menighetshus
mottok høsten
2011 en gave
etter Fredny
Salomonsen på
hele 150 000 kr
til utsmykning

av huset.
Fredny
var veld-
ig opp-
tatt av
menig-
hetshus-
et og
satt i
husstyr-

et her i mange år. Hun syntes det
trengte mer utsmykning, spesielt i

Lillesalen.  Styret har vurdert flere
alternativer og havnet til slutt på
Lierkunstneren Ragnar O.Hauge. I
samsvar med kunstformidler
Anne Gravdal ble det plukket ut 6
litografier og 2 relieffat  i stein-
gods. Kunsten kan sees i Lillesalen
og styret er litt spent på mottak-
elsen?

Felleskapskveld i Frogner:

Tirsdag 13. mars kl. 19.30 på Frogner
menighetshus:

Wenche Yamamoto.

Tema: Hvordan gjør vi Jesus kjent?

Bokmarkedet 2012
I år vil vi utvide bokmarkedet med 2
dager for at flere skal få anledning til
å stikke innom. Her er åpningstidene
på Frogner menighetshus:

Onsdag 15. februar kl. 16-19
Torsdag 16. februar kl. 16-19
Fredag   17. februar kl. 16-19
Lørdag   18. februar kl. 11-14                                                     

Det blir også kafeteria. 

Velkommen!
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Trond Jorein Nilsen
Leder
Repr. Lier kirkelige
fellesråd

Anne-Lise Aasgaard
Nestleder

Stian Fossli
Repr. Lier kirkelige
fellesråd

Dag Sten.
1. vara Lier kirkelige
fellesråd

Kyrre Langeteig
Gulhaugen

Tone Birgitte Bergflødt

Karianne Vauxhall Sørum

Berit Eline Husebø
Hafskjold

Vara 1.  Morten Egeberg
Sekretær
2. vara i Lier kirkelige
fellesråd

Vara 2. Matthias Krüger

Vara 3. Per Ivar Gjesdal
Karlsen

Vara 4.  Odd Arne
Eritsland

Vara 5. Tone Elisabeth
Nielsen.

Frogner menighetsråd 2011 - 2015

Sylling menighetsråd 2011 - 2015
Jakob Gjevre
Leder
Repr. Lier kirkelige
fellesråd

Elisabeth Thomte
Edvardsen
Nestleder
Repr. Lier kirkelige
fellesråd

Mari Holmin Bye
Sekretær
1. vara Lier kirkelige
fellesråd

Knut Espen Riis 
2. vara i Lier kirkelige
fellesråd

Ingeborg Soot

Anne Marie Hørthe

Vara 1. Ole Myhrene
Styremedlem Lier
menighetsblad

Vara 2. Hilde Andrea
Nysether

Vara 3. Inger Lise
Skustad

Vara 4. Kari S Martinsen 

Vara 5. Dan Cato
Fagernes
Økonomikontakt
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Tranby menighetsråd 2011 - 2015
Ann Helene Skyberg,
Leder
2. vara i Lier kirkelige
fellesråd

Sigrid Bjørkhaug
Langberg
Nestleder
Misjonsutvalget

Arne Lauvålien, Tranby
Sekretær
Repr. Lier kirkelige
fellesråd

Øyvind Nordgaren, 
Økonomi
Repr. Lier kirkelige
fellesråd

Torbjørg Storli Jensen, 
Gudstjeneste utvalget
Repr. Kirkens SOS
1. vara Lier kirkelige
fellesråd

Bjørg Haukås, Tranby 
Diakoniutvalg

Knut Erik Hennum, 
Kulturutvalget for Lier-
skogen kirke

Anne Hege Forsberg
Andersen

Vara 1. Jenny Fortun, 
Trosopplærigsutvalget

Vara 2. Torild Rusås, 
Festkomite

Vara 3. Nina Kristin
Elmung,
Musikkutvalget

Vara 4. Knut Erik Øyri

Vara 5. Kjell Brurberg
Festkomite

Tranby Menighetsråd har oppnevnt
gudstjenesteutvalg, Eivind Hennig,
Sigrun Juvkam Åhjem, Tor Johan
Bjelland Nyvoll og Eldfrid Engen, i til-
legg til sokneprest og kantor.

Odd Treffen
Leder
Repr. Lier kirkelige
fellesråd

Inger Johanne Stensen
Nestleder
Styremedlem Lier
menighetsblad

Bjørg Ingunn Vikane
Repr. Lier kirkelige
fellesråd

Mette Ramstad Gustavsen
Musikkutvalget

Helge Rasmussen

Else Kari Media Røed

Vara 1. Jorun Elisabeth
Fuglerud
Sekretær

Vara 2. Helge Dammen
Økonomikontakt

Vara 3. Tove Synnøve
Lillemoen
Festkomite

Vara 4. Bjørn Roar Fælth

Vara 5. Tormod Been

Sjåstad menighetsråd har oppnevnt
gudstjenesteutvalg:  Odd Treffen, Mette
Gustavsen, Anne Cathrine Hegge
Larssen, Liv Menne, sokneprest Ole
Johan Stokstad

Sjåstad menighetsråd 2011 - 2015
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Sjåstad menighet bryter
grenser!

- Sjåstad er det nærmeste vi kommer
himmelen i kveld, gliser Jan Erik
Larssen. Rundt bordet brytes brødet,
kalkene tømmes og vi kommer natt-
verdsmysteriet en anelse nærmere. 

- Ideen om en denne annerledesguds-
tjenesten tok form for over et år siden,
innleder Larssen. I kjent og upåklagelig
entusiastisk stil formidler han sin
observasjon opp gjennom årene. Han
henviser til den høye vegringsprosent-
en med få deltagere knelende til natt-
verd. - Jeg tenker at usikkerhet og mis-
forståelser kan være noe av årsaken til
at så få velger å ta del i dette, funderer
han. Sammen med sogneprest Ole
Johan Stokstad lover Larssen at vi skal
forsøke å finne noen svar på mysteriet
i løpet av kvelden.

Suppegudstjeneste

Alteret flyter nedover midtgangen. Det
strekker seg fra koret og helt ned til
utgangen. Langbordet er dekket med
hvit duk, overøst med tente stearinlys.
Det skinner innbydende og inviterer til
samhold og sosiale relasjoner. Tett i tett
benker vi oss. Over 60 forventnings-
fulle disipler tar plass. Folk fra hele Lier
lot seg friste. 
Det er duket for fersk, hjemmelaget

suppe, hjemmebakt brød og latter og
samtale. Her sitter gamle og unge i
skjønn forening. Kristian er seks år og
Laila 83 til sommeren. Det oser av at
alle er hjertelig velkomne til Sjåstad i
dag. Her har den moderne arbeids-
kirkemodellen inntatt ærverdige
kalkvegger. Kombinasjonen ruler!

Det sukkes i forsaml-
ingen, det er tydelig at
suppe og brød gjør bot
både for mage, sjel og
gane. Det ligger så
mye vennlighet i brød-
kurven som sendes
rundt – og rundt! Bak
blyglass og i dunkelt
skinn fra levende lys
gjenskapes urmenig-
heten. Det var nok

sånn han Jesus inntok sine måltider –
sammen med andre – sosialt og nedpå!
Både herr Hellstrøm og Bølgen og Moi
kunne lære litt av denne gourmet-
kvelden i Sjåstad.

Nattverdsmysteriet

Det klirrer fortsatt i suppetallerkenene
da Larssen og Stokstad begir seg inn på
samtale om hva nattverden egentlig
betyr. Sognepresten forsikrer oss om at
vi alle er gode nok til dette måltidet, vi
trenger ikke engang å gjøre oss fortjent
til å motta verken vinen eller oblaten.
Og for ordens skyld til oss som synes
det er makabert å liksom nyte Jesus sitt
blod og kropp slik det heter i litturgien
– dette er altså et symbol på at vi invit-
eres til å bære Jesus inni oss – that
easy!
Larssen minnes bibelhistorien sin og
maner frem bilder om Jesus som brøt
sosiale regler, som til og med menget
seg med tollere og syndere. Han for-

teller om Broren vår som elsket måltid-
er og sosiale settinger rundt et hvert
bord. Det er tøft å bryte grenser, tråkke
over barrierer og sette nye spor – det
gjorde Sjåstad menighet i kveld – dette
ble både et måltid og en nattverd som
sendte himmelen litt nærmere vestsida.

Åndelig føde

Som om ikke suppe og spreke natt-
verdsteorier var nok – vi sang akkom-
pagnert av Reidun T. Søbstad. Larssen
med musikkvennen Christian Brusdal
trøkka til med Man gave names to all
the animales og Heavens bright shore.
Da forsvant taket av kirken og himmel-
en datt ned i fangene våre. Larssens
datter Frida påkalte gåsehud nedover
kveldens alter med sin klokkeklare
stemme. Hun sendte oss hjem i takk-
nemmelighet for gode ideer, menig-
hetsråd som tør og ikke minst nys-
gjerrige og sosiale disipler som hyllet
kvelden med varme hjerter.

Tekst: Elisabeth Edvardsen, Foto: Svein
Edvardsen

AKTIVITETER I TRANBY
MENIGHET

FEBRUAR:

Hver fredag fra kl. 11.00 til kl. 12.30 i
Tranby menighetshus
Fredagsvafler.

MARS:

Onsdag 7.  mars kl. 11.00 på  Tranby
menighetshus.
Åpent Hus. Gjest: Torbjørn Greipsland.
”Utvandringen fra Amerika fra 1600-
tallet og til nå, med vekt på nordmenn
og spesielt de fra Buskerud som deltok
i den amerikanske borgerkrigen.”

Torsdag 22 mars kl. 19.00 på Tranby
menighetshus. 
Temakveld: Gudstjenesten – presentere
og drøfte ulike alternativer i ny liturgi.

Fredag 23. mars kl. 18.00 – 20.30 på
Tranby menighetshus.
Lier Tensings påskemesse. Kafeteria,
underholdning, åresalg.
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Min beste
kirkeopplev-
else

Den historien jeg nå
vil fortelle er 20 år
tilbake i tid. 

Jeg dro sammen
med 3 jenter til ferieøya Mallorca.
Mens de andre var mest opptatt av å
bade og sole seg, var jeg mer inter-
essert i museer, kirker og utflukter i
naturen. Jeg dro en dag til utkanten av
Palma, hvor jeg fant en kirke som het
St. Ewalia. Jeg gikk inn i kirken, som
var vakker, og som i tillegg hadde et
spennende orgel.
Jeg møtte et par nonner, pekte på
orgelet, deretter på meg selv og sa ”
norwega

organista”. De virket litt tvilende når
de så mitt uvanlige antrekk; nemlig
batikkskjorte, dongeribukse med sleng
og pannebånd.
En av nonnene fulgte meg opp på
galleriet og skrudde på orgelet. Jeg
begynte å spille fra koralboken for den
katolske kirke. Da skal jeg si at det ble
interesse
for musikken. Det kom nonner fra
mange steder som benket seg rundt
meg – så dette ble rene ønskekonsert-
en! 
Da jeg ville avslutte etter en drøy time,
var det en av nonnene som åpnet et
skap med noter av de store barokk-
mestrene. Slik ble konserten utvidet
med nesten to timer. Etterpå gikk prat-
en livlig på en blanding av engelsk,
tysk og spansk, og jeg ble ønsket vel-
kommen tilbake.
Dette er en hendelse jeg sent vil

glemme.
Med til historien hører også at jeg
dagen etter havnet i den skandinaviske
kirken. Det viste seg at de for tiden var
uten organist, så jeg fikk jobb resten av
ferien.

Reidun Tinholt - Søbstad

SAMME BUDSKAP, MEN
NY FORM. 
Frogner kirke har to bok-klenodier
som menigheten eier. Vel bevart i en
egen monter i prestesakristiet ligger et
eksemplar av Fredrik den 2’s Bibel
som kom i 1589.  Denne var en revi-
sjon av Christian IIIs
berømte
Reformasjonsbibel
fra 1550 (bilde t.h.),
men kun 94 stykker
av den kom til
Norge. En hel del av
de gamle kirkebibl-
ene som finnes i
Norge, er derfor av
1589 utgaven, så også
vår. Vårt eksemplar
er trykt i 1632 og er
sannsynligvis blitt
reddet ut av kirken
som brant.  Bibler var kostbare og
sjeldne.  

På alteret ligger en Bibel fra 1722, den
”Svaningske Bibel” utgitt av den dan-
ske biskop i Roskilde H.Svane i 1647.
Begge bøkene er flotte trykksaker med
skinninnbindinger og spenner og
utsmykket med kunstneriske kobb-
erstikk, 

Nå i 2011 har vi fått ennå en ny over-
settelse av bibelen som erstatter for den
fra 1978 og før det igjen, den fra 1930

som mange kjenner.
Tekstene som leses fra alter
og prekestol framover er fra
den nyeste utgaven, men alle
eksemplarene vitner om at
selv om språk og former
endrer seg, så er budskapet
det samme.  

På mange måter er
den eldste
Christian III s bibel og den
nye fra 2011 like. Etter kong-
ens uttrykte vilje var Martin
Luthers tyske bibeloversett-
else forbilde for den danske
oversettelsen. Det var en
oversettelse med folkelig
tekst, på samme måte som
oversettelsen til Luther, og
var utført på et klart og lett-
fattelig dansk. Oversettelsen
følger prinsippet om å få

fram grunntekstens mening (idiomat-
isk oversettelse), mer enn å oversette
teksten ord for ord.  

I den Svaningske bibelen, som ligger
på alteret, ligger oversettelsen mye
nærmere opp til den greske og hebra-
iske grunnteksten, Den følger grunn-
språkene ord for ord og er vanskelig å
lese på grunn av et stivt og knudrete
språk. 1930 bibelen var også en ord for
ord oversettelse, mens vår nye 2011
bibel følger Luthers prinsipp om å
legge folks dagligspråk til grunn. 

I den nye bibeloversettelsen
fra 2011 legger mange merke
til at innledningen til Herrens
bønn, 

” Fader vår, du som er i him-
melen!” er endret til 

”Vår far i himmelen”. 

Det virker uvant for oss som
er vant til det gamle, men det ligger
nær opp til slik det står i Fredrik den
2’s bibel inne i prestesakristiet. Her står
det 

”Vor Fader i himmelen”, uten
ordene «du som er». 

I Den Svaningske bibelen på alteret er
innledningen til Herrens bønn slik: 

” Vor Fader, du som est i
Himlene” 

Hvorfor er det viktig hvordan ordlyden
i Fadervår blir oversatt? Jo, fordi ord-
ene uttrykker vår oppfatning av hvem
Gud er. Innledningen til Fadervår
speiler gudsbildet vårt. Sier man
«Fader vår» i våre dager så er tiltalen
opphøyd og litt gammeldags, mens å si
«Vår far» er barnets tillitsfulle tiltale til
en trygg og god foreldre som det kan
betro seg til.  

Av Asle Kristiansen

LOPPER
Tranby menighethus og St.Georgs
Gilde.
Vi skal ha bokmesse i september og
loppemarked i november. Vi tar gjerne
imot bøker og lopper.
Kan settes inn på menighetshuset når
som helst.Møbler kun etter avtale.
Ikke TV. 

Kontakttelefon for event.henting 

909 92 935.



AKTIVITETER I
FROGNER MENIGHET

BOKMARKED
Frogner menighetshus.
Onsdag – fredag 15, 16, 17.
februar kl. 16.00 – kl. 19.00
Lørdag 18. februar kl. 11-
kl. 14.00
Kafeteria.

Mandag 20. februar kl.
20.00 i Frogner kirke
Stille Time ved Per Egil
Hovland. Gjest: Vice Versa,
kor

Mandag 27. februar kl.
20.00 i Frogner kirke

Stille Time ved Per Egil
Hovland. Gjest: Ingeborg
Soot, sopran

Mandag 5. mars kl. 20.00 i
Frogner kirke
Stille Time ved Per Egil
Hovland. Gjest: Julie
Davidsen, fløyte

Torsdag 8. mars kl. 11.00 –
kl. 13.00 i Frogner menig-
hetshus
Formiddagstreff. 

Mandag 12. mars kl. 20.00 i
Frogner kirke
Stille Time ved Per Egil
Hovland. Gjest: Trond

Davidsen, gitar

Tirsdag 13. mars kl. 10.30 –
kl. 11.30 i Frogner menig-
hetshus
Bibelgruppe ved Audun
Tveide

Tirsdag 13. mars kl. 19.30 i
Frogner menighetshus
Fellesskapskveld. Gjest:
Wenche Yamamoto Tema:
Hvordan gjøre Jesus kjent?

Mandag 19.
mars kl. 20.00 i
Frogner kirke
Stille Time ved
Per Egil
Hovland. Gjest:
Rytmen, kor

BRUKT- OG ANTIKK-
MESSE
Frogner menighetshus 23.
og 24. mars 2012. 

Torsdag 29. mars kl. 19.00 i
Frogner menighetshus
Presentasjon av liturgisk
musikk ved Anne Ma Flaten
og Solveig Aass Kristiansen.
Frogner kirkekor deltar.

Gravstener
Stor utstilling, 

omsliping, navne-

tilføyelser og bolting.

Fire generasjoners erfaring.

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

Advokat
Liv V. Urdahl MNA

Alminnelig praksis
i Meierigården

LIERBYEN

Tlf.: 32 84 88 10
E-mail: liv@advokat-urdahl.no

A/S Børresen

tronstad
3410 Sylling

SkogBruk

utmArk - krAft

Amtmannssvingen 
Tlf. 03000
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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.

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.

 

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

BUSKERUD BEGRAVELSESBYRÅ AS - KOLLEN

Hegsbroveien 38, Lierbyen
3400 Lier
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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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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

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.servicekontor@lier.kommune.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

Alt i elektrisk anlegg, tyverivarsling 
og brannvarsling

YIT  AS
Kjellstad Næringssenter, 3400 Lier

Tlf. 32 84 26 00

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

Givertjenesten til nytt
orgel i Sylling (nytt):
1503.20.17360



I Sjåstad
kirke dekket
man lang-
bord til
suppe og nattverd sist søndag. Flott!
Små og store var velkomne til å dele
brød og vin. Noen dager før over-
rasket en jeg snakket med ved å for-
telle hva den lille nabojenta hadde
gledet seg sånn til for noen år siden:
At de skulle være sammen med
presten og han skulle lære oss å
drikke vin! (Det dreidde seg om å
fortelle og vise Trabagos at alle
kunne komme til nattverd.

Julaften på Lierskogen sprengte alle
rekorder. Samtlige
stoler fra under-
etasje og lillesal
ble tatt i bruk,
barn satt på fanget
og likevel måtte en
del stå. Det var så
trivelig at jeg våget
å fortelle flg fra en
julaften i ei Oslokirke. Det var over-
fylt og en dame sa indignert: «Når
jeg kommer i kirka denne ene gang-
en i året, forlanger jeg å få sitte!»

På Åpent hus på Tranby fikk vi
besøk av kor fra Frelsesarmeen. I
orkestet var det også en kontrabass.
Og jeg tenkte på harpen og mannen
som presten hadde savnet de siste
gangene. «Nei» sa mannen «jeg var
mer opptatt av himmelen før. Men
nå har min datter begynt å spille
harpe, så nå er jeg ikke så sikker
lenger».

Det hostes litt for tiden. Presten var
på husbesøk hvor det bare var utedo
– en skikkelig 4-seter. Men han satt
seg nå godt til rette. Forskrekket ser
han at gamlemor er på vei inn. Han
kremter det han kan for å si at han
var der. Men hun tar plass med ett:
«Jasså, du er forkjøla, hører jeg»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 13. mars
I din postkasse: 26. mars

!

Prestens 
beste...

”Presentasjon av liturgisk
musikk”

Frogner menighetshus, 
torsdag 29.mars kl.19.00

Kantor Anne Ma Flaten inviterer vanlige
folk i Lier, de som er litt over normalen
interessert i innføring av gudstjenestere-

form i Frogner og de som føler seg
hjemme på ”bakerste benk” i kirken.

Frogner kirkekor øver for tiden på mus-
ikk til gudstjenestens faste musikalske

ledd.
Denne kvelden presenteres forslag til ny

liturgisk musikk i Frogner kirke. 
Sokneprest Solveig Aas Kristiansen og
kirkekoret er med. Her skal det høres og

prøvesJ
Med vennlig hilsen kantor.

Askeonsdag 
22. februar begynner fastetiden,
som er en forberedelsestid før
påske. Vi følger Jesus i hans lidelse
og kamp, og kjenner på de tunge
og utfordrende temaene i våre
egne liv. Askeonsdag blir det
kveldsgudstjeneste i Frogner kirke
kl.19 ved Ellen Martha Blaasvær
og Waldemar Nowak. Det blir
anledning til å tegne askekors i
pannen og delta i nattverden. 

Velkommen!

Kveldsgudstjeneste i Sylling
Søndag 25. mars blir det en kveldsgudstjen-
este med fokus på salmeskatten vår. Mange
av oss har en eller flere salmefavoritter.
Noen salmer blir ofte brukt når vi samles i
kirka, samtidig er det mange flotte salmer
som vi ikke bruker så ofte. På denne guds-
tjenesten vil det være et utvalg av forskjell-
ige typer salmer. Her er det mulig for at du
kan bli kjent med nye salmer eller kanskje
gjenoppfrisket noen gamle kjente.
Gudstjenesten er ved prost Ellen Martha
Blaasvær og organist Reidun T. Søbstad.

TAKK

Sylling menighetsråd og
Orgelkomiteen takker hjerteligst for
minnegaven som ble gitt i anledning
Synnøve Glesne Moen sin bortgang.

Vi minnes en modig kvinne!  
 
 
 
 
 

 

LOPPER 
Frogner menighetshus. 

Vi tar imot lopper  
1. mandag i hver 

måned  
kl. 17.00 - 19.00. 

Møbler o. lign. etter 
avtale med  

Bjørg N. Hellem 
32 84 56 05   
480 73 269  

Ikke hvitevarer og TV 

Årsmøte for
Tranby men-
ighetshus

21.februar 2012 kl.
1900 i Lillesalen.
Saker som ønskes
tatt opp må sendes
styret innen 10.febr.
Med hilsen
Styret i Tranby
menighetshus.

Halvårsplan for Sylling
Supersprell.

Supersprell er i gang igjen for våren
2012. Vi fortsetter å ha Supersprell
annenhver torsdag kl. 17.00-18.00 i
kirkestua i Sylling. Samlingene blir på
disse datoene:

- 15.mars og 29.mars

- 12.april og 26.april
- 10.mai og 24.mai

1.mars er det ikke Supersprell da det
er vinterferie.

Lurer dere på noe, er det bare å kon-
takte oss.
Kristin Stokstad: 411 44 194
Hilde Andrea Nysether: 913 64 591.


