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Lier Menighetsblad

GRØNN HVERDAG

I vår tid er vi mye mer bevisste på
miljøspørsmål enn i tidligere tider.
Da var det nok av natur og mennesk-
ene var ikke så mange. I dag er folke-
tallet i verden 7 milliarder og jordas
ressurser må forvaltes med omhu.
Det er regnet ut at hvis alle tok for
seg av jordas ressurser like mye som
den rike del av jordas befolkning gjør
i vår tid, trengs det 3 ½ jordklode.
Produksjonen og forbruket i den rike
delen av verden i dag er ikke bære-
kraftig. Det betyr at den nåværende
utvikling i vårt samfunn og i verden,
vil skade og ødelegge livsgrunnlaget
for kommende generasjoner. Både
folks økonomi, matvaresituasjonen
og klimaet trues. Det er en alvorlig
situasjon.

Det er heldigvis mange som er opp-
tatt av hvordan vi kan snu den nega-
tive utviklingen: miljøorganisasjoner,
politikere, kommuner, arbeidsplasser,
kirken og andre.  I april la regjering-
en fram sin klimamelding, og i juni
var 45.000 mennesker fra hele verden
samlet til miljøkonferanse i Rio de
Janeiro under overskriften
«Fremtiden vi ønsker». Men drøft-
ingen gjelder så store og kompliserte
spørsmål med så mange ulikheter
landene i mellom at det er vanskelig

Søndag 9. september
Lier Bygdetun kl. 11.00 Felles guds-
tjeneste i Lier ved Berit Basmo
Kvidaland. Kulturminnedagen.
Hennummusikken spiller. 

Søndag 16. september
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
ved Solveig Aass Kristiansen og Anne
Ma Flaten. Dåp. Frogner kirkekor deltar.
Menighetsmøte etter gudstjenesten om

lokal gudstjenesteordning.
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved
Ole Johan Stokstad og Eli Nesse.
Konfirmantjubileum. Dåp.
Lierskogen kirke kl. 11.00
Misjonsgudstjeneste ved Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak. Dåp.
Tranby menighetshus fra kr. 17.00.
Konfirmantenes misjonsaksjon.
Innsamlingsaksjon til KFUK-KFUM
Buskerud sitt skoleprosjekt i Bangladesh.

å finne strategier som er samlende.
Likevel gagner det ikke med resigna-
sjon og oppgitthet. Vi må ta etter alt
som gjøres til beste for miljøet. Det er
positivt at arbeidsplasser blir sertifisert
som miljøfyrtårn og menigheter som
grønne. Lier kommune har miljøråd-
giver, og det er det ikke alle kommuner
som har. Gjenvinning av avfall og krav
om mindre Co2 utslipp er sentrale
grønne strategier, og enkeltpersoner
sorterer søppel, skifter ut oljefyren og
vurderer flyreiser og unødvendig bil-
kjøring. Det dannes lokale nettverk på
kryss og tvert der folk oppdaterer hver-
andre og støtter hverandre med å pri-
oritere så radikalt som mulig det som
gagner bærekraftig utvikling. Det
arbeides også på flere hold med «grønn
økonomisk tenkning» som har som
målsetting en rettferdig tilgang til res-
surser og verdiskapning og økt bruk av
fornybar energi. De grunnleggende
menneskelige behov, arbeidsplasser og
naturen må være i fremste rekke fram-
for opphopning av kapital og forbruks-
vekst. 

Gud har satt sin fremste skapning
mennesket til å råde over resten av
skaperverket, og vi forstår i vår tid at
det betyr forvaltning til beste for
menneskeheten. Til tross for reglene for
verdenshandel, innviklede økonomiske
strukturer og alt det uoversiktlige og

uforutsigbare vi må leve med, er den
menneskelige faktor viktigst. Og her
følger til inspirasjon og etterlevelse
noen øvelser til en «grønn», jord-
vendt, kristen praksis for hver enkelt
av oss: 

Sett pris på skaperverket: Lytt til
naturens lyder, kjenn dens lukter, føl
jorda og gresset, glede deg over
naturens farger.                                

Vær en ansvarlig energiforbruker.                                                                                      

Øv deg i å nyte ting uten å eie dem:
Øv deg i å dele med andre, nyt og
bruk Guds skaperverk ved havet, i
skogen og på fjellet, glede deg over
offentlige og felles goder som parker,
biblioteker, museer, kulturhus og
idrettsarenaer.

Delta i frivillig arbeid i kirke og sam-
funn. 

Øv deg i takknemlighet: La det bli en
daglig praksis å tenke over og takke
for noe av det gode du har fått og gitt
i løpet av dagen, og øv deg i å tenke
at dette er Guds velsignelse til deg.

( 5 av 10 punkter fra Kirkerådet;
inspirert av veier til glede av Richard
Foster)

Solveig Aass Kristiansen
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Søndag 23. september
Frogner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Rolf Sommerseth
og Eli Nesse. Nattverd. Dåp.
Barnesamling. Kirkekaffe.
Lierskogen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak.
Nattverd. Dåp
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00
ved Ole Johan Stokstad og Reidun
Søbstad.

Fortsettes neste side
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Avskjedsguds-
tjeneste for Reidun
T. Søbstad i
Sylling Kirke søn-
dag 2. september

I vakkert sensommervær
var det mange som hadde
funnet veien til Sylling
Kirke denne søndagen, for
å takke vår kjære organist
gjennom 29 år, Reidun T.
Søbstad.
Det ble en gudstjeneste fylt
med sang, spill og velfor-

tjente, rosende
ord.
Ikke bare ble hun
hedret for sin
lange og tro tjen-
este i Sjåstad og
Sylling menighet-
er, men damen
hadde også nylig
fylt sine 70, (hvem

skulle vel tro det!) Dette måtte jo også
markeres.
Sjåbagos takket henne med sprudlende
sangglede, Sylling Sangkor med nydelig
korsang, Anne Marie Kraugerud med
vakker solosang og Kristian Lauritsen
med sitt flotte trompetspill.

Etter gudstjenesten ble alle invitert til
kirkekaffe i kirkestuen. Her ble alle bord-
ene fylt opp og hederspersonen med alle
sine gjester kunne forsyne seg fra et vel-
fylt kakebord hvor en stor marsipankake
tronet i midten. Mellom kakebiter og kaffekopper vanket det
godord, sang, blomster og gaver fra prest, kirkesjef, stab, kol-
legaer, menighetsråd, foreninger, kor og venner.

Reidun ble rost for sitt engasjement, sin
dyktighet og som det enestående ja-menn-
eske hun alltid er.

Vi vil få ønske vår fargerike organist en lang
og lykkelig pensjonisttid og takke for 29
fantastiske år.
Men å hvile på sine laurbær er helt uaktuelt
for denne damen, så vi får nok både se og
høre henne fra orgelkrakken igjen. 

Fortsettelse Søndag er kirke-
dag:
Søndag 30. september
Tverken sportskapell kl.
12.00 Gudstjeneste ved
Solveig Aass Kristiansen. 
Tranby menighetshus kl.
11.00 Gudstjeneste ved
Berit Basmo Kvidaland og
Waldemar Nowak.
Diakoniens dag.
Gladsangen deltar.
Sylling kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Ole
Johans Stokstad og Eli
Nesse.
Konfirmantjubileum, Dåp. 

Søndag 7. oktober
Frogner kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier ved
Solveig Aass Kristiansen og
Anne Ma Flaten. Nattverd.
Dåp. Barnesamling «Sprell
levende». Jonas Flatval,
saxofon.

Søndag 14. oktober 
Gullaug kirke kl. 18.00
Gudstjeneste ved Solveig
Aass Kristiansen og
Waldemar Nowak.

Nattverd.
Tranby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Rolf H.
Sommerseth,  Joar Morten
Flatland og Waldemar
Nowak. Utdeling av 4-års-
bok.
Sjåstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Ole
Johans Stokstad og Eli
Nesse. Dåp.

Søndag 21. oktober
Frogner kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Ellen
Martha Blaasvær og Anne
Ma Flaten. Nattverd.
Kirkekaffe
Frogner kirke kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste ved  Ellen
Martha Blaasvær og Anne
Ma Flaten.
Sylling kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Ole
Johans Stokstad og Eli
Nesse. Dåp.

Tranby kirke kl. 18.00
Gudstjeneste ved Berit
Basmo Kvidaland og Eli
Nesse. Nattverd. 

Lierskogen kulturkirke søndag 30.9 kl 19

Tomm Kristiansen, NRKs
verdens korrespondent og
forfatter kommer til oss og
forteller om: “Det som siden
hendte”. Hvordan Afrika

pakker ut og finner fram til den virkelige ”JESUS – opprører og
fredsapostel”.

Fortellingen starter i ett okkupert Israel, maktkamper og dramaer
utspiller seg. Folket venter på den som skal frigjøre dem. Han heter
Messias. Men Jesus var ikke den de ventet. Han var dessuten et sikk-
erhetsproblem, hvor mange menn med våpen hadde han? Ingen, og
likevel måtte han dø, etter en farse av en rettssak. 

Tomm Kristiansen kommer i november med ungdomsboka ”JESUS –
opprører og fredsapostel”. Boka er sett gjennom brillene til en report-
er som har reist mye og trodd lenge. Gratis entre.      Foto: Jarle Vines

KUNSTUTSTILLING for hobbykunstnere
Frogner menighetshus lørdag 27. oktober – søndag 28.
oktober 2012

Er du en hobbykunstner? Kanskje du holder på med tre-
skjæring, maleri, smykker, keramikk etc.? Vi ønsker at
hobbykunstnere får vise frem noe av håndverket sitt – der-
for blir det anledning til å få tildelt gratis ”stand” på menig-
hetshuset ovennevnte helg. Dette er også en salgsutstilling
hvor 10% går til menighetshuset. 
Ønsker du mer informasjon, så ring Lisbeth diakon,
95729600.
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Døpte:
Frogner
Daniel Askvig Nesbjørg (Øyer kirke),
Harald Bøhn Kalstad, Sivert Malmberg
Ravnsborg, Anders Engen-Sundberg,
Ulrik Berntsen Veum, Signe Sylling, Ada
Rostrup Thagaard, Maiken Alida Østli
Larsen, Hedda Nordvik Sveen, Vilja
Owren Spørck, Linea Løvli-Nilsen,
Andreas Wigant Klemetsdal, Filippa
Bjørn-Haugen, Oda Holthe Wærsted,
August Aasland Hilden, Nikolai Sæther
Kristiansen, Jacob Arentz, Eirik
Håkonsson Duesund, Tindre Elias Volan
(Onarheim kirke, Tysnes)

Tranby
Felix Foss-Opsahl, Helene Marie
Qvigstad, Edvard Olaus Kilen, Tristan
Carter MacCuaig-Laird

Sjåstad
Juni Holst Gundersen, Tobias
Gulbrandsen Ryen, Leo Benjamin
Andersen

Vigde:
Frogner
Karine Strand og Rune Kløvtveit, Sysanne
Vesterheim Ringstad og Espen Oseth,
Anne-Lene Tøftemo og Simen Solvang,
Marianne Øksnevad Engebakken og Even
Rauland Engebakken, Eli Rolfstad og Atle
Tandberg, Camilla Bakke og Bjarne
Harald Moon Schjørlien, Berit Helene
Skogen og Jon Robert Bjugn Dohmen

Tranby
Lisbeth Nordum og Espen Pedersen, 
Karianne Stegegjerde og Arild Olaf Olsen,
Tonje Cecilie Mathisen og Lars-Christian
Hagen, Lill Monica Hejberg Mathisen og
Sindre Kentsrud, Lene Merete Oddvik
Mogen og Trond Høgsaas, Linn Gareid
og Stefan Kruse Winsnes, Lynda
Westerhus og Frank Westhoff, Torill
Opsahl Snarheim og Marius Ed Holst

Sylling
Marte Bergsland og Arne Martin Moen

Sjåstad
Line Marie Larsen og Henrik Apeland
Kvadsheim, Hilde Stokkenes Rud og
Bjarne Rud

Slekters
gang

Arbeidet med ny ordning for gudstjen-
esten er i god gjenge i Frogner. Det er
laget et spørreskjema og satt fram en
«putteboks» på Frogner menighetshus og
i Frogner og Gullaug kirker der folk kan
gi tilbakemeldinger på den nye ordning-
en.

SPØRSMÅL OG SVAR OM DEN NYE
GUDSTJENESTEORDNINGEN:

Vi er vant til å reise oss når det blir lest fra
Bibelen. Hvorfor skal vi nå reise oss bare
for evangeliet?

Evangeliet med fortellingene om Jesus og
hans egne ord er selve høydepunktet i
Skriften og i gudstjenesten, og det som
alt annet skal sees i lys av. Rent kroppslig
sett er det gode grunner for å stå mens
man synger (bedre pust og klang), og
sitte mens man lytter (mer ro til å ta
imot). Når evangeliet leses er det som om
Jesus selv trer inn midt iblant oss, og da
er det naturlig å reise seg. Lesningen
omkranses også av halleluja-sang etter
gammel tradisjon.   

Det er nå mulig å flytte syndsbekjennelsen
fra starten av gudstjenesten til forbønns-
delen. Hva er begrunnelsen for den nye
plasseringen? 

Det er gode grunner for begge plasser-
inger. Ved starten av gudstjenesten gir
den en karakter av forberedelse og
renselse før man går videre. For mange
oppleves det som en tung start som man
ikke er forberedt på. Syndsbekjennelse er
en naturlig konsekvens av forkynnelsen
av Guds ord som lov og evangelium. Når
den kommer etter Ordets del i gudstjen-
esten, er man kanskje bedre forberedt og
kan delta mer helhjertet i den.  

Hvorfor er det 3 slag ved starten av guds-
tjenesten og 3 x 3 slag mot slutten?

3 x 3 slag ved slutten av gudstjenesten er
en gammel tradisjon som kalles
“angelus”. I middelalderen var den
knyttet sammen med minnet om eng-
elens budskap til Maria og at Guds
Sønn ble menneske. Etter reformasjon-
en ble de ni slagene brukt som avslut-
ning av høymessen mange steder. På
slutten av 1600-tallet ble klokkerbønn-
en innført, klokkeren leste en bønn
både ved starten og avslutningen av
gudstjenesten. Den ble så avsluttet
med Fadervår, og de ni slagene som
kom etterpå understreket de ni punkt-
ene i Herrens bønn. 

De tre bedeslagene ved starten av guds-
tjenesten har ikke vært foreskrevet noe
sted før i den ordningen vi innfører nå.
Men de har allikevel vært i bruk mange
steder. De kan ha blitt avledet av
«angelus».  3-tallet minner oss ellers om
mange gode ting som det er fint å starte
gudstjenesten med: Far, Sønn og Hellig
Ånd, - veien, sannheten og livet, - tro,
håp og kjærlighet. 

Hva er begrunnelsen for å ha nattverd i
nesten alle gudstjenester? 

Gudstjenesten er samlingen om Ord og
sakrament. Allerede fra den første kristne
tid hører vi om at de troende «holdt seg
trofast til apostlenes lære og fellesskapet,
til brødsbrytelsen og bønnene»
(Ap.gj.2,42). Den nye ordningen for
gudstjenesten sier at «normalt skal det
feires nattverd i hovedgudstjenesten»
fordi dette er en naturlig del av en kristen
gudstjeneste. 

I vår folkekirkelige tradisjon er vi vant til
gudstjenester både med og uten nattverd.
I det gamle bondesamfunnet var det van-
lig å gå til alters noen få ganger i året
(f.eks. før sommeren og før vinteren). Fra
slutten av 1800-tallet ble det forkynt så
sterkt at man måtte være «verdig» til
nattverden, at mange troende ikke turte
delta.  

I vår tid går bevegelsen mot å feire natt-
verd som et av høydepunktene i enhver
gudstjeneste, fordi dette er en viktig del
av vår kristne arv som vi kan benytte så
ofte som mulig. Så er det opp til menig-
hetsrådet å legge en plan for gudstjen-
esterytmen slik man finner det tjenlig
utfra lokale forhold. 

EMB/SAaK 

Kilder: Helge Fæhn/Jørund
MidttunGudstjenestebok for Den norske
kirke

Ny ordning for gudstjenesten i Frogner.

Sylling Supersprell høsten 2012

Supersprell er en «søndagsskole» på tors-
dager tilrettelagt for barn fra 4-8 år. 

Vi samles annenhver torsdag i kirke-stua i
Sylling, kl. 17.00-18.30. Vi starter samling-

ene med en enkel middag.
Du er velkommen enten du kommer fra

Sylling, Sjåstad eller fra andre steder!
Håper vi ser DEG!!

Kontakt: Kristin Stokstad, 411 44 194 eller
Hilde Andre Nysether, 913 64 591
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Slekters
gang

Tro godt om ditt hjerte!

Overskriften er tittelen på en liten bok
jeg har i bokhylla mi, og som jeg tar
fram en gang iblant, gjerne når jeg
trenger trøst eller oppmuntring (*).
Jeg synes det er en nydelig tittel som
det gjør godt å ta inn over seg. 

Tro godt om ditt hjerte! Jeg tenker at
det må bety minst to ting: 

For det først: Tro at du er elsket! Det er
ikke alltid vi føler oss like elsk-verdige.
Noen kan slite hele livet med at de ikke
føler seg elsket. Andre kjenner at det
glipper av og til, og at troen på å høre
til og bety noe for andre svikter. Gud
har skapt oss og gjort oss verdifulle.
Samme hva vi tror om oss selv, er vi
dyrebare i Guds øyne. Uansett hvor
alene du er i verden, er du elsket av
Gud. Når Gud som kjenner oss ut og
inn, elsker oss, da må vi tro at også
andre mennesker kan bry seg om oss.
Derfor: Tro godt om ditt hjerte!   

For det andre: Tro at du kan elske! Å
leve handler om å ta imot og gi videre.
Vi tar imot livet hver dag fra Guds

hånd. Vi tar
imot evner og
krefter, tid og muligheter.  Vi har tusen
muligheter n til å gi videre, vise godhet
og vennlighet og bry oss om hver-
andre. Når du føler deg rik, vær glad
for at du har noe å gi til andre og noe å
dele med deg. Når du føler deg fattig
og tom, vit at du allikevel betyr noe.
Du er satt inn i verden av Gud. Det er
bare du som kan fylle din plass. 

Tro godt om ditt hjerte! Det er lov å
prøve å ta det inn over seg. Tenke
tanken at kanskje det er slik, at jeg er
elsket og at jeg
kan gi noe godt
videre. Kanskje
det gjør livet
annerledes?

Ellen Martha
Blaasvær

*Forfatteren heter Margareta Melin, og
boka er oversatt fra svensk. Hun skriv-
er små stykker om menneskesyn,
gjerne med utgangspunkt i fortellinger
om Jesus.

Andakt

Døde:
Frogner
Øivind Johnsen, Arman Hansebråten,
Ole Egil Andersen, Bjørg Fossland,
Svein Enger, Hilde Johannessen, 
Gunstein Magne Larsen, Torbjørg
Syvertsen, Tom Buin, Christian Rolid
Flaten, Espen Johan Dugstad, Hans
Storaas, Gunnar Ludvig Hassel,
Gunstein Eilert Hatlebakk, Leif
Simonsen, Harald Jørgen Hansen

Tranby
Helene Randine Opsahl, Johan Sørli,
Asbjørn Magnar Skog, Einar Rolf
Haver, Horst Erich Knetter, Julius
Klemetsdal, Oddbjørg Irene Rossvoll, 
Nils Magne Grøstad, Anna Berg, 
Solveig Røed

Sylling
Ruth Helene Lier, Asbjørn Gulliksen,
Anna Gundersen

Bli med i Frogner minigospel          
Tirsdag kveld klokken seks til sju – Grått
vær og regn ute, men inne i menighets-
salen yrer  en gjeng blide unger mens
foreldrene
snakker og koser
seg i bakgrunn-
en. Frogner
minigospel har
startet opp med
ny dirigent og
flere nye barn,
men stemningen
er den samme
gode. Barn og
voksne som
hygger seg i lag. 

Vi spør den nye digenten  Ellen Kathrine
Trelease Eriksen hvordan det er å starte
opp i ny rolle som dirgent av et barne-
gospelkor.  Hun er jo mest kjent i Lier
som profesjonell perkusjonist fra
Musikkhøyskolen og som mange kjenner
fra musikkskole, rockverksteder og
korpsinstruksjon. 

Jeg kjenner stor glede og lettelse. Jeg må
innrømme at jeg var litt nervøs om det
skulle komme mange, men oppmøtet var
veldig gledelig. Det blir et fint kor og et

flott tilbud for barn som jeg håper mange
fremdeles vil rekrutteres til. Her er plass
til mange. 

Jeg kjenner koret fra før. Så overgangen
var ikke så stor. Min
eldste datter har sung-
et i minigospel, så du
kan skrive at det var
hun som rekrutterte
meg. 

Hva er det musikken
gir deg, og hvordan er
det å ha musikken
som yrke?

Musikken gir først og
fremst glede, både for meg som har den
som jobb og for de mange som har den
som hobby. Det at jeg har en yrkesut-
danning fra høyskole og bred yrkeserfar-
ing gjør at jeg kanskje lettere kan tilpasse
musikken til det nivået som deltakerne er
på. Barn fortjener å bli tatt på alvor. Da
er det viktig at det også er leik og moro i
et barnekor. Det er barnas språk. 

Og så er det koselig å bidra til menighet-
ens liv og virke i den menigheten hvor
jeg bor slik det var når jeg bodde i
Tranby. Nå kan jeg bidra med det jeg kan

best, nemlig musikk. Jeg er nemlig dårlig
til å bake kake. 

Hva er det viktigste med å gå i
Minigospel? Hvorfor bør foreldre sende
barna sine dit?

To ting: Det er viktig å lære å synge
sammen. Det aktiverer hele mennesket.
Vi vokser på det, og vi lærer både ment-
ale og sosiale ferdigheter på en hyggelig
og morsom måte

Og for det andre så er det viktig å gi
barna en kirketilknytning. Høymessen er
ikke spesielt tilpasset barna, men
minigospel er det.  Her kan barna utfolde
seg og de voksne finne likesinnede i et
sosialt fellesskap i kirkelig sammenheng.
Det er flott å se at kirken er en organisa-
sjon med mange lag og ulike aktiviteter. 

Til slutt? 

Vi tar utgangspunktet i 4-årsboka og
starter ut fra der ungene er. Det er en fin
gjeng som jeg gleder meg til å jobbe
med. Jeg oppfordrer alle til å ta barna
med og komme. Her blir ungene kjent
med nye barn i et positivt miljø.  

Tekst og foto: Asle Kristiansen



Lørdag 11. august inntok en gjeng fra Tranby og Lierskogen
idylliske Strandheim leirsted. Gjengen besto av 52 konfirmanter
og 20 ledere. Det skulle vise seg å bli en fantastisk flott leir som
strakk seg fra lørdag til tirsdag. I år var vi til og med så heldig
at sommeren med sol og varme, både i lufta og vannet, kom på
besøk akkurat disse dagene. Det gjorde jo sitt til at leiropplev-
elsen ble nærmest perfekt, i hvert fall sett fra leirsjefens side.
Hva gjorde vi? Jo, vi lekte en masse, spiste mange måltider

sammen, badet i deilig sjøvann, jobbet med bibelen og snakket en del om
Gud og Jesus og den kristne troen.  Innimellom mat, undervisning og andre
aktiviteter ble det tid til å slappe av i vannet, kjøpe noe digg i kiosken og
kanskje henge litt sammen med nye og gamle venner. Kort oppsummert: En herlig leir!
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Konfirmantleir med Tranby-konfirmanter 2012

To lag som møttes til kamp i sugerørkasting: Fra venstre gruppeleder Iselin-
Mari og laget bestående av Maria, Emilie, Andreas, Alva, Hans-Kristian mot
gruppeleder Gina og laget bestående av Ingvild, Kristine, Mari, Henrik og
Christian (delvis skjult)

Marie, Ola, Jenny, Patrick og Kaja delvis skjult
med gruppeleder Lisa bakerst

Støtt Frogner menighet prosjekt
ny infotavle: Kto 1503.03.99983,
Frogner menighetsråd,
Postboks 215, 3401 Lier.

Vi spør et av medlemmene i pilegrimsgruppa
under Frogner menighetsråd Odd Arne
Eritsland, hva dette prosjektet går ut på. Han
svarer:

Pilegrimsgruppa fremmet i januar et forslag
om et nytt skilt ved Frogner kirke med
informasjon til pilegrimer og informasjon om
kirken og omgivelsene. Etter diskusjon med
Kulturkontoret i Lier kommune, ble man

enige om at man da vil fjerne den gamle opp-
slagstavla og gå for et tredelt skilt. (Se bildet)
Den venstre delen skal være en låsbar opp-
slagstavle hvor det blir informasjon om
arrangementer i menigheten. Midtdelen skal
inneholde historisk informasjon om kirken,
minnebautaen og prestegården. Den høyre
delen blir viet informasjon til pilegrimer med
kart over pilegrimsveien i Lier. 

Hvem skal lage skiltet?

Det samme firmaet (Arkeoplan) som har
laget skiltet ved parkerinsplassen til
St.Hallvardsbrønnen på Huseby. 

Og finansieringen? 

Hele prosjektet koster ca. 50.000 kr. Fra
Lierstøtten (Lier e-verk) har vi fått 20.000.
Resten skal være et spleiselag mellom
Frogner menighetsråd, Lier kirkelige fellesråd
og kulturkontoret. Menighetsrådet setter nå i
gang en innsamlingsaksjon for å skaffe sin
del.  Vi oppfordrer folk til å støtte prosjektet
ved å bruke gironummeret ovenfor.  Infotavla
blir solid og et blikkfang med god informa-
sjon både til tilreisende og liunger. 

SPORTSKAPELLET
SØNDAG 30.SEPT.
KL.12.00

Denne dagen har Frogner men-
ighet ansvar for gudstjenesten
på Sportskapellet på Tverken kl.
12. Det blir felles vandring fra
parkeringsplassen på
Landfalltjern kL.11 der vandr-
erne får et godt ord med seg på
veien. Etter gudstjenesten er det
kirkekaffe med nistemat og kake
i peisestua. Rose Zavodny vil
fortelle om sin pilegrimsvandr-
ing på den nye St. Olav-pile-
grimsveien i Spania fra Burgos
til middelalderbyen
Covarrubias. Der er prinsesse
Kristina som kom fra Norge
gravlagt. Hun døde i 1262 etter
bare fire år i Spania. I september
i fjor åpnet kulturminister
Anniken Huitfeldt « St. Olav
skogskapellet» rett ved byen. 
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Fra novisiat til kunstnerskap

I St. Hallvard kloster i Sylling endte
nonnene sitt virke i 1957. Mens angen
av fordums sortkledde kvinner pirrer
fantasien og den stolte, hvitreiste byg-
ningen ønsker velkommen, anes magi –
stille ro – litt sånn ærbødig fordragelig-
het – kunst!

Det er kunstneren Ragnar Olaf Hauge,
produsent Kristin Akasi og kunstformidl-
eren Anne Gravdal som residerer den
ærverdige eiendommen i østre Sylling nå.
Inne i den gamle spisesalen - der nonn-
ene inntok sine måltider - oser det av
gjestfrihet og raus standard. Klassisk
musikk, hverdagslig tematikk og frodige
digresjoner tråkler nye refleksjoner. Det
må være noe med dette stedet og noe
med disse menneskene – formidling av
livskunst og kunst – det er bare å nyte og
ta i mot!

Villa St. Hallvard  
Hauge, Akasi og
Gravdal har tryllet
frem forgangen idyll.
Den gamle klosterhag-
en står i regnet og
nikker. Gressganger
og blomster og løv-
verk favner skulptur-
ene til Hauge. De har
merket eiendommen med sin eksistens
og ser ut som de alltid har stått her. Det
er som en svart kjortel streifer mot irret
kobber.
Hauge leder an inn i kjøkkenet sitt. Akasi
byr på kaffe. Hauge forklarer sitt virke. –
Jeg er forsker, sier han. – Bak alle mine
arbeider og uttrykk ligger spørsmålet jeg
forsker på, hvorfor er vi her? 
Litograf, keramiker, skulptør, fotograf,
filmskaper, maler. For egen del tenker jeg
– livskunstner. I egne øyne – et menneske
som bruker materien for å utforske det.
Hauge filosoferer over livet. – Plan A =
det du har vært, plan B = det du ønsker å
være og plan C = det du ikke kan se = det
du skal ta i mot med glede, smiler kunst-
neren ved det rause kjøkkenbordet.
Hauge tipper tilbake i tid – helt til Hans
Nielsen Hauge. Hauge? Jada disse to er i

slekt. Om livets viderverdigheter er de
kanskje ikke å sammenligne, men store
tanker har de som fellestrekk – så visst.

St. Hallvard kloster
Klosteret ble opprinnelig bygd som
sommervilla for den katolske biskopen
Johannes Olav Fallize. Den sto ferdig i
1907 og kapellet ble reist i 1913. Det var
den katolske
menigheten i
Norge som
skaffet midler
til dette for å
markere biskop-
ens 25 års jub-
ileum som
katolsk geistlig i
landet.
Bakgrunnen for
novisiatet var et
økende behov innen sykepleie og menig-
hetsarbeid. Rekrutteringen tok seg opp
etter hvert og søsterordenen åpnet hospi-
taler i flere norske byer.
Nonnenes hverdag startet ved fem-tiden
på morgenkvisten - bønn og meditasjon.
Ellers besto dagen av undervisning,
praktisk arbeid, flere bønner, skriftlesing
og andakt. Men sosialt samvær var tyde-
lig fokus. I spisesalen som i dag er et
gedigent kjøkken sitter samtalene fortsatt
igjen i vegger og tak. Huset bærer preg av
lystige disputter fremført på fremmede
språk. Nonnene kom vesentlig fra
Liechtenstein, Nederland, Belgia,
Tyskland, Frankrike og Polen. For en
nydelig bukett de må ha vært i kloster-
hagen.

Sviktende tilgang på noviser gjorde at
novisiatet ble lagt ned i 1957.
Eiendommen sto tom til Olav Skaar
kjøpte den i 1968. Samme år ble kapellet
avvigslet. Bygningene ble nå benyttet til
tjenestebolig for ansatte på Skaar.
I 1987 livner det til i det gamle klosteret
og Villa St. Hallvard puster igjen.

Levende Villa
Akasi, Gravdal og Hauge synes det er
hyggelig at det gamle kapellet fra 1913
fortsatt er et rom i bruk. – For ikke lenge
siden hadde vi foredrag her, smiler Akasi.
Og hun beretter om utstillinger, konsert-
er, vigsler og faktisk nå også en katolsk
dåp.

Historien om den talentfulle akvarellelev-
en Kristin manes frem av Hauge. – Hun
var så dedikert, smiler han og Akasi legg-
er til at hun hadde et inderlig ønske om å
lære å trykke dyptrykk. Med varsomme
stemmer og inderlighet forklarer de to
prosessene i et grafisk trykk. Lidenskapen

høres knapt – den kjennes – svelges - og
to ihuga visuelle kunstnere eier nå også
ordets makt - mens gåsehuden reiser seg
på oss som tar imot. 

Tiden flyr – avskjed – men velkommen
tilbake. Det gamle korset på kapellet er
brukket. Hauge har tegnet et nytt – det
har symboler og tematikk som passer seg
fordums prakt – og vi er invitert til
avdukning. Villa St. Hallvard har evnet
kunsten – magi - og godt å være til.
Akkurat nå behøver jeg ikke vite hvorfor
jeg er her – det holder med at jeg faktisk
er her. Nedover den ubesudlete innkjør-
selen - den som bare er til for at noen
bruker den - hvisker det noen franske
pikestemmer fra syrinhekken, mens jeg
tenker på den planen jeg ikke kan C.
Tekst: Elisabeth T Edvardsen, Foto: fra
klosteret.

Bibelkvelder i Gullaug kirke 

Onsdagene 26. sept., 31. okt. og tirs-
dag 27.nov. kl.19-2030.

Opplegget for kvelden er slik:

Kort innledning om hvordan vi kan
gjennomføre innlevelse i teksten.

Lesning av en aktuell Jesus-fortelling
og 10 minutter stille innlevelse.

Enkel servering og samtale med
mulighet for å dele med hverandre
opplevelser og tanker fra innlevelsen. 

Vi avrunder med en enkel felles
kveldsbønn.

Velkommen! 

Kontaktperson for nærmere opplys-
ninger:   Ellen Martha Blaasvær tlf:
92284822

«STOL PÅ LIERSKOGEN» - GI EN
STOLGAVE!

De gamle brune stålrør/plast stolene
er for lengst modne for utskifting.
Ikke minst slik Lierskogen kultur-
kirke nå framstår i sin fornyede og
restaurerte fasong. Vi har samlet inn
133 000 kr og mangler 37 000 kr for å
nå målet! Velkommen til å være med:
Gaver over 500 kr gir skattefritak. Gir
du 1000 kr får du en friplass til en
kulturkirkekveld.
Konto nr 2260 20 35380
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Magnolia i solid
harmoni

Den årvisse jazzkonsert-
en i Sylling kirke ble
igjen en suksess.
Magnolia Jazzband og
vokaltrioen Solid
Harmony blåste liv i
ihuga jazzhjerter mandag
20 august. 

Allerede en time før de første tonene
svingte, strømmet det folk til – flest
liunger og spesielt syllingdøler – men
drammensere, askerbøringer og bæring-
er ble også observert. Ute var augustvær-
et vått – inne i kirken lokket store
stemmer og glade instrumenter frem sol
og varme – spontan applaus satt løst – og
unge og eldre duvet til rytmer fra gospel
og ekte New Orleans Revival Jazz. De ca
220 fremmøtte dette året fikk mer enn
de kom for! Og jazzkomiteen besto med
glans – takk til Arild Pedersen og hans
gjeng som besørger høy dør og vide
porter år etter år i Sylling kirke.

Velklingende tradisjon
I over 20 år har Magnolia Jazzband
funnet veien til Sylling. En kveld i august
– hvert år – fylles kirkebenkene opp med
forventningsfullt publikum. Jazzen som
ble formidlet mandag kveld har sitt
utspring fra tradisjonell jazzmusikk og
Rythm’n Blues. Magnolia er et av få band
som spiller denne stilarten – og de gjør
det så inderlig, så lekent – så rått og nak-
ent.

Georg Reiss på klarinett og saksofon
briljerte. Til tider var gåsehuden aktivt i
giv akt. Vi kjente igjen flere melodier –
bl.a. ”Danny Boy” – og Reiss forklarte at
mange låter gjennom tidene har fått nye,
religiøse tekster for å passe til
gospelsjangeren. 
Når vokalistene tro til side sang
klarinetten videre, sårt og forsiktig. Den
pakket oss inn i bomull og grep oss med
ynde.

Jazzens nasjonalsang “You know what it
means to miss New Orleans,” vevde sam-
men alle jazzens elementer. Klarinetten
igjen – myk som fløyel. Trompeten til
Anders Bjørnstad tryllet et tonefølge ut
av messingkonstruksjonen – og den
ramlet inn i øret med velbehag. Så over-
tok Børre Frydenlund. Banjoen hans
inviterte til en rusletur gjennom deler av
denne balladen – og publikum elsket det
– at noen strenger kan være så melodi-

øse, var nesten i overkant vakkert på en
mandagskveld. Og kontrabassen skalv i
vellyd – Sebastian Haugen-Markussen
trakterte trekassen sin med magiske
fingre. Særlig da ”New Orleans is great”
ble fremført, levde strengene hans livet
helt ut og han bidro sterkt til å gjøre oss
kjent i byens gater.

I bakgrunnen pisket trommeslageren.
Torstein Ellingsen rulet og satte ny
trommestandard. Gjennom flere numre
drev han publikum til randen av lykke –
tilbake igjen til intim lytting for så å
sjonglere med følelseslivet vårt. Noen
ganger trodde vi han var ferdig – han
hang bakpå – for så å komme virvlende
igjen og igjen og igjen. Ren og skjær
poesi!

Solid harmoni
Magnolia harmonerte alene – men du
verden som de samklang med Solid
Harmony. Trioen med Topsy Chapman i
spissen oste av glede, kjærlighet og
stemmeprakt som rørte dypt. Publikum
favnet dem - og da Topsys selvkompon-
erte ”New Orleans is great” smøg seg
nedover kirkegulvet og inn over benke-
radene – vandret vi med! Med lekende
rytmer og et stemmeregister som New
Orleans selv, luktet vi jazz hele gjengen.

Ydmykt, med innlevelse finner Håkon
Gjesvik alltid de riktige tangentene på
pianoet sitt. Han driver oss over kanten
av tilfredshet med skiftende takter,
dundring, fløyel – som bare han kan. Og
dypt bukker han hver gang klappsalvene
kvitterer hans dominans. Og publikum
gynget med – every day låt det litt tafatt
fra oss – Topsy mente det nok
mer. 

Gunnar Gotaas er sjefen sjøl.
Han startet Magnolia
Jazzband for nøyaktig 40 år
siden. Med sin trombone
skapte han magi. Da de spilte
”So soft your goodby” knøt
det seg i både mage- og hals-
regioner. Balladen påkalte

våre smil, gyngende skuldre og små sukk
og mange kjærlige blikk. Såre toner –
melankoli – blå minutter – wow – for en
formidlingsevne.

Et henrykt publikum vugget seg gjenn-
om gospels og New Orleans-jazz – og for
ikke å glemme vaffel og kaffeservering
utenfor kirken. Det var Sylling
Menighetsråd som besørget aftenens fys-
iske føde.

Og som den sannsynligvis eldste pub-
likummeren entusiastisk bedyret: ”Jeg er
96 altså og har kjørt hit selv – for dette
blir man rett og slett lykkelig av. Det er
kjærlighet skjønner du – det er ånd i
denne musikken. Lett på foten, dog mell-
om to skistaver gikk hun ut i mandags-
kvelden med litt mer halleluja, eller noe
sånt, i hjertet enn da hun kom. 

Tekst: Elisabeth T. Edvardsen, Foto:
Svein Edvardsen

TRANBY MENIGHETSHUS
går for stor investering
Husstyret har tatt beslutning på å
investere i nytt varmeanlegg. Det skal
satses på varmepumpe med energi fra
jordbrønner. I dag varmes huset opp
av en gammel oljefyr og i tillegg elek-
trisitet .Oljeanlegget og oljetank har
gått ut på dato, det samme er det med
skorsteinen.
Det er på tide å gjøre noe nytt og satse
miljøvennlig.
Takket være de årlige
julemesse/loppemarkeder kan en satse
så stort, vi er avhengig at det fortsatt
blir holt liv i disse inntektskildene.
Det er håp om å slippe og ta opp lån
til dette prosjektet .  Vi tar gjerne imot
tilskudd om noen vil være med på å
”varme” opp huset.
Anlegget skal være klart til fyringsse-
songen starter .
Det nevnes også at Storsalen har fått
en ”ansiktsløfting” i sommer, tak og
en vegg har blitt malt. Det har blitt
lyst og bra.
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Bli med på skolebygging !

Entusiasten Turid Werrum bad med seg
venner for å feire 50-årsjubileum for
KFUK i Bangladesh. Sist i november
2011 var det glade, spente damer, tre fra
Drammen og fem fra Tranby, som
pakka kofferten med kurs for hoved-
staden Dhaka.

Vi ble mottatt som dronninger av flotte,
varme KFUK-kvinner, alt tilrettelagt for
at vi skulle ha det best mulig. Jubileet
ble feira med opptog i en av Dhakas
viktige gater. Full bilstans!  Mange
hundre jenter, ungdom og voksne
hadde pyntet seg i sin fineste stas, i
nasjonalfargene grønt og rødt, og vi bar

alle med stolthet banner med mottoet: ”
With love towards developement”.
Utvikling i kjærlighet. I et land med
flest muslimer og få kristne var dette en
sterk opplevelse. Interessant å observere
storøyde gutter og menn på fortauet.
Festtaler, underholdning, sang og god
mat to hele dager til ende. Stort å få
være en del av det. 

Mange på Tranby har sett de små dåps-
dukene som er brodert i Comilla i
Bangla-desh og som hvert dåpsbarn får.
For noen
år siden
fikk alle
kom-
munean-
satte i
Lier en
hvit duk i
gave til
jul, med
broderte
eple-
blomster.
Alle sydd av arbeidssomme og stolte
kvinner som vi nå var så heldige å få
hilse på. Stort å se gleden og nytten de
hadde av dette arbeidet. Her var skoler,
husrom til studenter, systuer,
Microkreditlån for kvinner som vil
bygge opp sin egen arbeidsplass. Flott at
vi fikk se dette og besøke fire av de
tretten KFUK-regionene i landet.
Imponerende hva kvinnene får til!
Kanskje du har kjøpt en engel, et kort
eller en duk i ”Banglaboden” til Turid?
Pengene kommer til nytte!

Som mange av dere kjenner til er det
knyttet sterke vennskapsbånd mellom
Bangladesh og Lier.  I over femten år
har KFUK-ungdommer, tensingere og
Turid, besøkt hverandre, inspirert hver-
andre og ikke minst lært. Flott at vi fikk
se hva Tranbypenger har fått bli til i
form av skole i byen Chitagong, sørøst i
landet. 

NY SKOLE I SAVAR!                                                                                                                                                       

Konfirmantene på Tranby gjør en stor
innsats to ganger i året ved å gå fra
dør til dør. I flere år har pengene fra
Misjonsinnsamlingen i september
gått til Bangladesh. Buskerud KFUK
har nå kjøpt tomt til over en million
norske kroner i Savar, bydel i Dhaka.
Tomta er betalt, nå skal skolen bygg-
es, og det kan DU få være med på!
Søndag 16.september banker kon-
firmantene igjen på hos deg.
Heldigvis er det billigere å bygge
skole
der.

Da vi
stod
inne på
tomta
”vår”
titta
nydelige,
forvent-
ningsfulle
barn inn gjennom porten. Det ble som
et symbol for oss: Kanskje er dette
nettopp de barna som får gå på skolen
her om et par år? Her rant kloakken i
veigrøfta og klærne til barna var få og
ikke sist mote. Skolegang er viktig. Siste
rapport fra Bangladesh KFUK er at teg-
ninger er klare, økonomisk oversikt har
vi sett og de skriver at grunnarbeidet
starter nå sist i oktober etter at mon-
sunregnet er over. Ved skolestart vil de
kunne ta imot 150 elever.

Glede, varme og vennlighet lyste like
mye i øynene til menneskene i
Bangladesh som hos oss med en helt
annen materiell standard. Vi har mye å
takke for!

Festkledde damer. Fra v.: Gjertrud Aspelund,
Ruth Opsahl, Edle Aamann, Turid Werrum
og Berit Basmo Kvidaland.

Berit gleder seg over å hilse på damene
som syr dåpsdukene til Tranby menig-
het.

Forventningsfulle skolebarn.

Kontinentalt besøk i Sjåstad
Kirke

Sjåstad Kirke hadde mandag 13. august
kontinentalt besøk . Det var ”The
Continentals” som hadde lagt sin første
konsert av korets 3 uker lange
Nordturne til Lier, med Buskerud

KFUK/KFUM og SJÅKK som
arrangører. De besøkende ble per-
sonlig ønsket velkommen av en av
korets medlemmer.

Gruppen som utgjør 16 unge med-
lemmer – 11 jenter og 5 gutter –
kommer fra  Tyskland. Frankrike,
Sveits, USA og Holland, hvor de
også har sitt hovedsete.

Det ble en feiende  flott 2 timers lang
konsert med mye lovsang over tema ”
Love and Mercy”. Alle tekstene var
oversatt til norsk og ble vist på kirke-
veggen slik at publikum kunne synge
med.

Underveis var det flere av korets med-
lemmer som fortalte om sine opplev-
elser og grunnen til at de dette året
hadde valgt å bli med ”The
Continentals” på turne. Turid Werrum
gjorde en strålende jobb som tolk.

Tilhørerne viste sin takk med stående
applaus og selv om det var gratis
adgang, kunne
man gi en gave. Korets CD er var det
mulig å sikre seg etter konserten.

Det var godt om plass i Sjåstad Kirke
denne mandagskvelden og vi velger å
tolke det slik at folk fremdeles var i
feriemodus.
Tekst: Jorun Fuglerud, Foto: Stein Styve



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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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

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:    1503.20.17360

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

BUSKERUD BEGRAVELSESBYRÅ AS - KOLLEN

Hegsbroveien 38, Lierbyen
3400 Lier

Døgntelefon
32 85 25 00

www.akasien.no

akasien
BEGRAVELSESBYRÅ

Tranby menighetshus har
til leie hvite duker.
Ferdig vasket og rullet,
kr.35,00 pr meter i leie. 

Henv.til:Bjørg Kjos Nordal
tlf.32 85 16 22.

Svein H. Sveinsson: Tlf. 32 84 74 70
Truls Moen: Tlf. 32 84 60 52

SETT AV
DAGEN! 

Frogner menig-
hetsråd inviterer
alle til høstfest

med utdeling av
oppmuntrings-

pris, underhold-
ning og god mat
søndag 11.nov.

kl. 17.
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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 S Rotevatn
(Frogner)
mobil: 911 00 974 

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

Tollbugata 21, Strømsø
Haugesgate 24, Bragernes

Solbergsenteret, Nedre Eiker
Vestsidevegen 5B, Lier

24t: 32 80 75 80

www.jolstad.no 

Organister:
Frogner: Anne Ma Flaten: 90 08 01 03
Tranby: Waldemar Nowak: 92 66 46 42
Sylling/Sjåstad: Eli Nesse

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



“Gave-
drysset» til
Lierskogen
kirke under
75årsfeiringa gjør at vi nå satser friskt
på «STOL PÅ LIERSKOGEN». Så kan
vel flg skje: Presten opplyste at «Vi har
fått en storartet gave – 10 000 kr. Men
giveren har uttrykkelig sagt at han
ønsker å være anonym.» En eldre
herre reiser seg ned i forsamlingen og
nikker diskre rundt seg og sier: «Jeg
synes det var greiest på den måten».
Men gaver over 500 kr gir i dag
skattefritak, men da må du oppgi
navnet.

Apropos aksjon
«STOL PÅ LIER-
SKOGEN»; En
gjerrigknark som lå
på det siste sendte
bud på presten.
«Tror De jeg
kommer til him-
melen hvis jeg
testamenterer
100 000 kr til Kirkens Nødhjelp?»
spurte han. «Det kan jeg ikke garant-
ere» svarte presten – «men det er da et
forsøk verdt».

Stillingene som organist og trosopp-
lærer i Sylling og Frogner fikk flere
interessante søkere. Det var flere
muligheter til å kombinere stillingene,
så flg. søknad kunne kommet: «Jeg så
i menighetsbladet at dere søker etter
organist og musikklærer – dame eller
herre. Da jeg har vært begge deler i
mange år, tillater jeg meg å søke still-
ingen»

Kona mi og jeg har feiret rubinbryllup
i sommer. Fra en tegneserie henter jeg
denne betraktning: «Ekteskapet er en
forunderlig institusjon. Den gjør det
mulig for to mennesker å løse pro-
blemer som aldri ville oppstått hvis de
to ikke hadde giftet seg» sier Lucky
Luke der han rir alene inn i solned-
gangen.

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 2. oktober
I din postkasse: 15. oktober

!

Prestens 
beste...

Sikring av gravminner
Fester er ansvarlig for at gravminnet er forskriftsmessig sikret mot
velting. Årlig ettersyn nødvendig p.g.a. telehiv og nedbør selv om
gravminnet er boltet. Gravminner som står ustøtt blir lagt ned for
å unngå eventuelle personskader.  Har du spørsmål, ta kontakt
med Lier kirkelige fellesråd tlf. 32 22 02 72.

Kirkesjefen

Kor i Frogner høsten 2012

Frogner minigospel
øver hver tirsdag kl.18-19 på Frogner
menighetshus Høstprogammet 2012
innheolder  bl.a deltakelse på
Barnefestival, familiegudstjeneste i
Frogner, julegrantenning og ny dirigent
Ellen Katrine Trelease Eriksen. Se også
på http://lier.kirken.no  

Vel møtt!
Hilsen Nina Oldebråten og Ellen
Kathrine Trelease Eriksen

Frogner kirkekor
Velkommen til å synge i kor! 
- Og være med i et hyggelig sosialt
miljø!  Frogner kirkekor tar gjerne imot
nye medlemmer. 
Øvelser hver torsdag kl. 19.00 – 21.00
på Frogner menighetshus.
Koret synger kirkemusikk i ulike sjan-
gre og ønsker dame – og herrestemmer
i alle stemmegruppene velkommen. 
Dirigent er kantor Anne Ma Flaten,
Frogner menighetshus, tlf. 32 22 07 36
og e-post:
anne-ma.flaten@lier.kommune.no
Se også http://lier.kirken.no

“Takknemlighet” 
Forestilling med Paal Andrè Grinderud

og Bodil Arnesen
Frogner kirke torsdag 18.okt. kl.19.00

Forfatter og foredragsholder Paal André
Grinderud og sopran Bodil Arnesen
deler forestillingen med oss. Bodil

Arnesen er en av Norges mest spenn-
ende verdenskjente sopraner som favner
vidt, fra tidlig 1500-talls musikk til dag-
ens elektroniske populærmusikk. Hun er
opptatt av brobygging mellom forskjell-
ige stilarter. Paal André Grinderud er
forfatter og foredragsholder, og har nå

avsluttet 20 år som talsperson for barn av
alkoholikere. Han er fortsatt en tydelig
stemme i samfunnsdebatten om barns

oppvekstvilkår. Gratis inngang. Kollekt.
Arrangør Frogner menighetsråd

MENIGHETSMØTE, FROGNER
Søndag 16.sept. kl. 11 er det gudstjen-
este i Frogner kirke. Det kalles med
dette inn til menighetsmøte for Frogner
sogn  i Kirkestua ( kapellet) ved
Frogner kirke etter gudstjenenesten.
Sak: Lokal grunnordning for gudstjen-
esten i Frogner.     

«SPRELL LEVENDE»  
i Frogner menighet er saml-
inger for barn en søndag i
måneden kl. 11.15 -12 i
Kirkestua v/ Frogner kirke.
Bibelfortelling,  sang,  teg-
ning og lek. I høst er dato-
ene: 23.september, 7.oktob-
er, 4.november og
9.desember. Velkommen!  
Hilsen  Inger Hornstuen,
Kari Tomine Isene Bodnar
og Synnøve Barland
Gustavsen.  

SPENNENDE OG FRISK MUSIKK I
TRANBY !

Velkommen til  høstens konserter i
serien  ”Ord og toner”. 
Konsertene er lagt til søndag
23.september kl.19. på Tranby menig-
hetshus 
og søndag 28.oktober kl.19. i Tranby
kirke.
Spennende sanger og frisk musikk blir
presentert av lokale musikalske krefter.
Mer informasjon kommer senere på
kirkens og kommunens nettsider o.l.
Arrangør :Tranby menighets Sang- og
Musikkutvalg. 


