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Lier Menighetsblad

Etter ”Innocence of Muslims”

En stor og fredelig demonstrasjon ble
holdt på Yongstorget for å markere at
muslimer over hele verden følte seg
krenket over filmen ”Innocence of
Muslims”. Det er ikke første gang
religiøse følelser tråkkes på her i
landet. Det var både avisskriving og
punktdemonstrasjoner mot filmer
som ”Life of Brian” og ”Jesus Christ
Superstar” i sin tid.
Likhetstrekkene er påfallende. Noen
opplever at den Gud de tror på spott-
es og vanæres. Ytringsfriheten for-
svarer ens rett til å si fra når en opp-
lever at det en tror på blir latterlig-
gjort. Et samfunn som ønsker å kalle
seg demokratisk og tolerant må være
det første til å støtte denne retten. Og
derfor har det vært fint å høre parti-
ledere fra alle stortingspartiene tale i
positive ordelag om markeringen på
Yongstorget!

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-årsbok.
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. Forsangergruppe.
Kirkekaffe
Frogner kirke kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste ved Ellen Martha
Blaasvær og Anne Ma Flaten.
Sylling kirke kl. 11.00 Høsttakkefest ved
Ole Johan Stokstad, Irene Wiik Halle og
Eli Nesse. Utdeling av 4-årsbok. Dåp.

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

Søndag 28. oktober
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
ved Solveig Aass Kristiansen og Anne
Ma Flaten. Dåp. Utdeling av 4-årsbok.
Frogner minigospel deltar. 
Lierskogen kirke kl. 11.00 Lys Våken
ved Berit Basmo Kvidaland og
Waldemar Nowak. Dåp
Sjåstad kirke kl. 11.00 Høsttakkefest
ved Ole Johan Stokstad, Irene Wiik Halle
og Eli Nesse. Dåp. Utdeling av 4-årsbok.
Sjåbagos og Sjåts deltar.

Søndag 4. november
Frogner kirke kl. 11.00 ved Ellen
Martha Blaasvær og Anne Ma Flaten.
Dåp. Nattverd. Barnesamling «Sprell lev-
ende». Frogner kirkekor synger..

Filmen ”Innocence of Muslims” ble
laget for å provosere. Filmen prøver
ikke å få til en dialog omkring det en
eventuelt reagerer på i islam. For oss
som ønsker både en nyansert religi-
onskritikk og religionsdialog velkomm-
en er en slik film en tragedie! Den er
bare med på å forsterke de fordommer
som måtte være på begge sider. ”Alle”
er enten islamfiender eller ”alle”
muslimer er mot ytringsfrihet og rea-
gerer hinsides all fornuft når troen
deres blir utfordret. Vi vet jo at dette
ikke er sant – det blir alltid feil når vi
tar ”alle over en kam”.

Vi lever i en polarisert verden. Ønsket
om kontroll og makt synes å være en
drivkraft for at det blir slik, økonomisk
makt, åndelig makt. Religion kan ha
stor makt over folk – både over menn-
eskers sinn og samfunnsstrukturer. For
at ikke religionene skal misbruke sin

makt trenger vi religionskritikk. Men
det må være en kritikk som kan
respektere andres tro og blir framlagt
på en måte som inviterer til dialog.

Det er vanskelig å være i dialog om
tro og verdier, for det stikker så dypt.
Det berører ikke bare hodet, men føl-
elsene. Men nettopp derfor trenger vi
å bruke hodet før vi skal uttale oss
om noe eller noen som tror ann-
erledes enn oss selv. 
På hvilken måte ønsker jeg at de skal
omtale meg og min tro? Å tenke
gjennom det kan kanskje være en
måte å kvalitetssikre min egen uttal-
else på?

Berit Basmo
Kvidaland
Spr. Tranby
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Frogner kirke kl. 18.00 ved Ellen
Martha Blaasvær og Anne Ma Flaten.
Minnegudstjeneste. Bjørn Ervum,
saxofon. Frogner kirkekor deltar.
Tranby kirke kl. 18.00
Minnegudstjeneste ved Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak
Sjåstad kirke kl. 17.00
Minnegudstjeneste ved Ole Johan
Stokstad og Eli Nesse. Kari Falk
Sirnes, sang.
Sylling kirke kl. 19.00
Minnegudstjeneste ved Ole Johan
Stokstad og Eli Nesse. Tone Irene
Røssum, saxofon

Søndag 11. november
Gullaug kirke kl. 11.00 ved Rolf
Sommerseth og Anne Ma Flaten.
Nattverd. Dåp.
Tranby kirke kl. 11.00 ved Solveig
Aass Kristiansen og Håvard
Ringsevjen. Nattverd. Dåp.
Sylling kirke kl. 11.00 ved Ole Johan
Stokstad og Eli Nesse. Dåp.
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Entusiastisk tospann
(tekst og foto v/Elisabeth Thomte
Edvardsen)

Sylling og Sjåstad menigheter jubler.
Ny kirkemusiker og ny trosopplærer
er i full sving. Visjonene er mange
og ideene blomstrer.

Utenfor Frogner menighetshus driver
regnet sin mørke høstdans. Inne på et
kontor i hjørnet - bak garderoben
skinner solen - både varmere og mer
ekte enn på sydlandske strender. For
makan til entusiasme og visjonære
tanker – og for en latter. Du kjenner
det med en gang, Eli Nesse og Irene
Wiik Halle er et tospann som kommer
til å synes og høres.

Kirkemusikk
Eli er ansatt som kirkemusiker i 50 %
stilling i Sylling og Sjåstad. Fra 1.
august har hun traktert tangentene
øverst i Lier. Og Eli bobler når hun
beskriver sin rolle i menigheten.
Armene gestikulerer, smilet sitter løst.
– Jeg ønsker å være en engasjert mus-
iker som både kan aktivisere og være
et kontaktskapende ledd. Jeg har lyst
til å være med å bære gudstjenesten

og få den til å henge i hop. Hun pre-
siserer at samhandling med alle aktør-
ene i menigheten er viktig. – Mitt
ønske er å vitalisere gudstjenestene,
bedyrer Eli. Hun inviterer menighetene
og andre medspillere til kontakt og sier
– ydmykt - at hun ikke ønsker å revolu-
sjonere bygdene nord i kommunen,
men invitasjonen hennes til samspill er
tydelig.

Trosopplæring
- Det er viktig å spille hverandre gode,
klukker det fra Irene mens armene
hennes strekkes ut til hver side og så
folder seg i fanget – en liten stund - før
de fanger luften igjen i det lyse, venn-
lige lokalet. Hun er ansatt som trosopp-
lærer i 50 % stilling i Sylling og Sjåstad
– og deler kontor med Eli. Irene lengter
etter å komme skikkelig i gang. Mye er
foreløpig kontorteknisk og systematikk.
– Med Ole Johan (red.anm: sogneprest-
en) som partner kan vi videreutvikle
menighetenes aktiviteter for barn og
unge, smiler hun. Irene er opptatt av å
bruke ressursene sine optimalt og skiss-
erer mer samspill og flere felles aktiv-
iteter mellom de to menighetene. Hun
snakker seg varm og glødende om
Sjåbagos, verdens beste barnekor vet

dere! Og hun ivrer etter å møte 3. klassingene i
Sylling og Sjåstad og de fra Egge som tilhører
Sjåstad menighet. De blir i disse dager invitert til
Tårnagentklubb med oppstart 16. oktober. Ta
kontakt på telefon 480 74 058 for mer info.

Både Eli og Irene er begge damer som formidler
lav terskel og høy dør. De er enige om at det er
mye god forkynnelse i all omsorg for medmenn-
esker. Foreløpig har de latt seg imponere av
Sjåstad sitt engasjement og deres forventninger til
dem som nyansatte. I Sylling ble de begge overbe-
vist om vilje og evne til å trå til. De har åpnet
armene og hjertet for oss – og det er vanskelig å
motstå og favne dem tilbake. Kjære begge to; vel-
kommen til Sylling og Sjåstad!

Lierskogen kulturkirke 
Søndag 14.10 kl 19.00 
Det faller regn, en musikalsk
reise med Bent Bredesen 
Bent Bredesen fyller 60 år 2012.
I den anledning presenterer
Lierskogen kulturkirke konsert-

en “Det faller regn” en musikalsk reise. Bli med
gitaristen, komponisten, tekstforfatteren og vok-
alisten gjennom førti år som profesjonell musiker. Du får høre låter fra
seint 70 tall og Jonas Fjeld band til melodier med norsk tekst fra eget
solo album “det faller regn” 2003, samt urfremføring av helt nye stem-
ningsfulle, instrumentale komposisjoner - 2012. Musikerne blir: Bent
Bredesen, Finn Tore Tokle, Eivind Kløverød, Thomas Eriksen og
Charlie Blackwater. Entre: kr. 150,- 

Irene Wiik Halle og Eli Nesse

Min beste kirkeopp-
levelse

Rolf Sætra.

Dette vet jeg ikke hva jeg skal
svare på? Det jeg setter mer og
mer pris på er liturgien og
salmesangen. Forandringer fra
gang til gang så en må følge
med på ark er slitsomt med alderen. Fint med nye salmer,
det må vi finne oss i. God salmesang i Tranby, det må jeg si.

Rolf Sætra, født i Trøgstad i Østfold, oppvokst på småbruk.
Kom til Lier, gårdsbruket på Bergflødt Arbeidskoloni, i
1954. Hadde senere 6 år som gårdsbestyrer på Håpets Dør,
Fetsund. Tilbake til Bergflødt, så Linnesvollen og avsluttet
yrkeskarriæren som vaktmester på Hennummarka skole i
12 år.

Så til spørsmålet som jeg ikke kan svare på men heller si at
det som har gjort mest inntrykk på meg er konfirmanter
som lar seg døpe i en gudstjeneste. Har opplevd det noen
ganger. De tar valget selv og det er voksent gjort.

Rolf og kona har gått mye i kirka. I dag må de ta hensyn til
helsa og kommer kanskje ikke avgårde hver gang det er noe.
De har reist mye, sett det meste av Norge. Starta med bil og
telt i 1960. To turer med hurtigruta på hele strekningen har
det blitt også.

ALLEHELGENS – KONSERT I
SYLLING KIRKE
Velkommen til en stille og stemningsfull
konsert mandag 5. november kl. 19.30
(dagen etter allehelgensaften), i Sylling
kirke.
Sanger Ingeborg Soot, fra Sylling, sammen
med medstudenter fra Norges
Musikkhøgskole og Barratt Due
Musikkinstitutt, inviterer til en musikalsk
stund med tid og rom til ettertanke.
Medvirkende er Ingeborg Soot og Marilyn
Almeida, sang, Thormod Rønning Kvam, piano, og Kaja Pernille
Østvold, fiolin. Billetter kr 100,- .
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Døpte:
Frogner
Mathilde Rønning, Helena
Sparengen Bro, Sofie Garmo-
Boger, Walter Wisløff Samuelsen
(Spjærøy kirke, Hvaler), Joakim
Emilian Sørum, Ella Indiane
Horgen, Marcus Alexander
Indrevær Helgerud, Christian
Hansen Friksen, Marie Borgersen
Nystrøm, Loke Emblemsvåg
Andersen (Alta kirke)

Tranby
Theodor Skotterud-Brenli
(Nikolaikirke, Gran),  Sebastian
Torgersen, Julie Kolsrud,
Emil Amundsen-Nygård

Sylling
Solveig Nuven, Rakel Willemine
Fabienne Wam Dalen, Lucas
Overland Black, Esben Langfeldt
Johannessen, Daniel Frost
Øpstad

Vigde: 
Frogner
Ellen-Marie Bjerknes og Gøran
Marinius Nygård, Kristine
Sivertsvoll og Ole Marius
Kirkeng, Line Hansen og Erlend
Bermingrud

Tranby 
Siri Wetterstad og Stian
Johannessen, Mathilde
Tharaldsen og Steffen Berger

Døde:
Frogner
Anni Oldebråten, Magne Erik
Kjenner, Håkon Jørgensen, Helge
Peder Johansen, Solveig Carlsen,
Edith Borghild Jagland,
Anne Marie Haugen

Tranby
Reidun Hallingstad

Sylling
Aslaug Tollefsen, Inger Marie
Kornerud

Slekters
gang

I disse dager er arbeidet med å sette i stand
muren rundt Frogner kirkegård ferdigstilt.
Resultatet er kirkesjef Alf Kristian Hoel
svært fornøyd
med. Firmaet
Bjørn
Bekkevold AS
har hatt entre-
prisen. De
skulle etter
planen være
ferdige før jul,
men med eks-
tra innsats
avslutter de
alt nå.

Arbeidet er
krevende.
Kirkegården
skal ikke forstyrres unødvendig, og mange
har følelser og meninger om muren. I til-
legg er det ekstra arbeid med å sette i stand
muren etter antikvariske prinsipper. Da
muren ble bygget var det manuelt arbeid
og hestekraft som ble benyttet. Det ser en
av at mye av steinene er av små dimensjon-
er slik at det var mulig å håndtere dem
med mannemakt. Det gjør det tungvint og
vanskeligere å få stabilt med våre dagers
redskaper.  Ringene i muren til å binde
hestene i er også satt tilbake på plass. 

- Vi har satt inn våre dyktigste mannskaper
på denne jobben, sier Bjørn Brekke, og

Kirkesjefen kvitterer med å traktere
arbeiderne med kake og diplom for vel
utført arbeide. 

På spørsmål om
hvor gammel
muren er, forteller
mannskapene at de
har funnet en
gravstein fra 1811
innmurt i muren
ved kirkestuen.
Det var en verdig
og fin måte å ta
vare på steiner fra
graver som var gått
ut av bruk. Så ned-
erste del av muren
er trolig fra ca
1850 årene. 

I ca hundre og femti år har tele og regn
påvirket muren, så den har stått seg godt
og er et vitnesbyrd om solide håndverks-
tradisjoner. Men en tørrmurt steinmur er
alltid i bevegelse, så fra tid til annen må
den vedlikeholdes. Nå burde den stå i nye
hundre år. En kirkeverges mareritt er at en
gravstein eller en stein i muren skulle velte
og falle over noen.  Den uro er nå for-
hindret og bygdefolket kan igjen glede seg
over en vakker og tidsriktig mur rundt den
vakre haven en kirkegård skal være.

Tekst og foto: Asle Kristiansen    

Kirkegårdsmuren i Frogner ferdig restaurert

Stolte arbeidere fra Jørn Bekkevold AS har fått diplom og
påskjønnelse for vel utført oppgave med å restaurere muren
rundt Frogner kirkegård. F.v Viga, Andrejus, Lars og Bjørn
med sine diplomer.

Gudstjenestereformen i Sylling
menighet

På årsmøtet i Sylling menighet den 22. mars
i år ble skisse til ny gudstjenestereform
behørig presentert og debattert. Og årsmøt-
et ga sin fulle støtte til både fremdrift og
innhold.

Det er nedsatt et utvalg som har
arbeidet frem ideene. Disse skal endelig
vedtas til høsten på møte i menighetsrådet
og iverksettes innen 1. advent 2012. Det er
biskopen som til syvende og sist godkjenner
forslaget.
Utvalget i Sylling består av sokneprest Ole
Johan Stokstad, medlemmer fra menighets-
rådet Ingeborg Soot og Hilde Andrea
Nysether. I tillegg har utvalget knyttet til seg
Frances Lütken og Marit Mørk Enger. 

Utvalget presiserer at gudstjenest-
ene i Sylling fortsatt skal være preget av
gjenkjennelse. – Her er det ingen total for-
andring på gang, smiler Ole Johan. - Men vi
har vært opptatt av å gjøre gudstjenesten
mer forstålig. Han forklarer at utvalget har

vært unisone i sine ønsker om å benytte
positive formuleringer fremfor tunge, teo-
logiske vendinger. – Det er særlig fremtred-
ende i Syndsbekjennelsen. - Det er kanskje
ikke så mange som forstår hva ”arme, synd-
ige mennesker” er og videre ”krenket deg i”,
funderer Ole Johan. - Da er det nok mer
begripelig å forholde seg til synden på
denne måten: ”Vi har gjort deg i mot. Vi har
glemt deg og det du vil vi skal gjøre.” Dette
er en av endringene som blir tydelig i
Sylling.

Ole Johan trekker frem alle de
gode refleksjonene som har blomstret på
møtene i utvalget. – Vi har diskutert og er
enige om at kulturelle innslag, sang og mus-
ikk skal få en større plass i gudstjenesten,
forklarer han. - Også er det viktig å knytte
til seg flere som kan være med å bidra på
seremoniene. Medliturger blir viktige støtte-
spillere for å gjøre gudstjenestene både
attraktive og innholdsrike, smiler han og
avslutter med å si at reformen i Sylling alle-
rede startet i 2011 da vi 1. søndag i advent
ikke ba til Fader Vår, men til Vår Far.



Innspurt i «STOL PÅ LIER-
SKOGEN» 
Vi er ennå ikke i mål for å kunne
kjøpe inn nye stoler til Lierskogen
kulturkirke. Velkommen til å være
med i innspurten til å GI EN STOL-
GAVE!
Gaver
over
500 kr
gir
skatte-
fritak.
Gir du
1000 kr får du en friplass til en kultur-
kirkekveld.
Konto nr 2260 20 35380 

Lierskogen kulturkirke 
Søndag 11.11 kl 19.00 
En visekveld med Lars og Ola
Bremnes. 
Dette blir en kveld med to
virkelig gode og folkekjære
sangere. Yngstebror Lars

Bremnes trakterer saksofon og gitar, og er låt-
skriver, Han og Ola har samarbeidet om flere
utgivelser. Melodier som for eksempel Fiolinan
og Å kunne æ skrive har gitt Lars Bremnes et stort
navn. Storebror Ola Bremnes er musiker, forfatt-
er og trubadur. Han har arbeidet mye med Petter
Dass, blant annet i oppsetningen Vær hilset!
(1995) som har vært fremført på en rekke
festivaler. Dette er en sjelden anledning til å få se
og høre to flotte musikere! Entre: Kr. 200,- 
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En gang var det en som gjorde meg
oppmerksom på hvilket innhold takke-
verset ”For helse, glede” egentlig har.
Vi var vel noen som lette etter et bord-
vers eller noe sånn da han sa: Kan vi
ønske oss noe mer? ”For helse, glede,
daglig brød, vi takker deg å Gud.” Jeg
hadde sunget det utallige ganger, men
hadde jeg egentlig lagt merke til inn-
holdet? Det ble en interessant liten
samtale rundt bordet. For meg ble det
en aha-opplevelse. Jeg hadde tatt det
for gitt, både helsa, gleden og maten,
og dermed ble takken uten mening.
Det er vanskelig å takke for det man
tar for gitt, enten det gjelder takk til
medmennesker eller takk til vår Herre.
Har jeg god helse, gleder meg over
livet og kan spise meg mett har jeg
jammen mye å takke for. Min erfaring
er at en av disse ordene får større kraft
jo mer vi takker for de to andre. 

Jeg er så heldig å ha god helse og bør
dermed være svært takknemlig for det.
For et år siden ble jeg smittet av et
virus som vanligvis rammer barn. Det
var ikke et farlig virus, men jeg fikk en
intens kløe i hendene som varte et
døgn eller to. Den ene natta måtte jeg
bare stå opp, noe jeg sjelden eller aldri
har behov for. Kløen var så intens at
jeg ikke klarte å sove. Jeg vekselvis satt
og gikk rundt i stua for å prøve å trøtte
meg ut uten at det hjalp. Jeg satt på,
først en film, for så å bytte til en mer
actionfylt en, i håp om å avlede opp-
merksomheten vekk fra kløen. Det
hjalp svært lite, men langt om lenge, ut
på morgenkvisten, lykkes jeg i å få meg
noen minutter på øye. Mens jeg gikk
der og klødde, begynte jeg å tenke på

hvor takknem-
lig jeg egentlig
bør være, som i det store og hele har
en god helse. Det er mange som bærer
på helseplager og som av den grunn
har nedsatt livskvalitet. For mange er
for eksempel normalen at de går oppe
store deler av natta grunnet kroniske
lidelser, mens de en sjelden gang får en
hel natt med uavbrutt søvn. Viruset ga
meg en vekker. God helse er ingen
selvfølge. Joar, du har mye å takke for!
Jeg sendte nok en bønn, både om slutt
på plagene, men også en stor takk for
den helsa jeg vanligvis har. 

For en som aldri har måttet legge seg
ufrivillig sulten, er det vanskelig å
tenke seg noe annet. Dermed merker
jeg at det også er lett å ta det som en
selvfølge. Jeg synger rett som det er
bordvers både før og etter måltidene,
men tenker i grunn lite over hvilket
privilegium jeg er en del av. Men de få
gangene jeg tenker over det, blir jeg
ydmyk og kjenner lysten til å takke. 

Jeg er glad jeg har noen å kanalisere
takken for helse og mat til. Å kunne
takke Gud for disse og andre ting, gir
livet mitt mer glede og mening. Gleden
vokser i takt med takken! Dessuten
hjelper det meg å være ydmyk i møte
med andre mennesker og deres livs-
situasjon. Mat og helse er ingen selv-
følge. Når vi oppdager det, kan det føre
til takknemlighet. Takknemlige menn-
esker flytter fokus fra seg
selv til folk rundt seg. Og
med blikk for andre kan
under skje!

Joar Flatland

AndaktGudstjenestereformen i
Sjåstad
I forhold til ny gudstjenesteordning
har vi igjennom det siste året jobbet
med å utforme en ny lokal grunn-
ordning ved gudstjenester i Sjåstad
Kirke. Grunnordning sier noe om
hvordan gudstjenesten er bygget opp,
ifra velkomst til sendelse. Mange ele-
menter vil være kjent, men noe nytt
vil det bli. Vi har blant annet valgt
nye bønner og ny nattverds-liturgi
men det er nok «medliturger» som vil
oppfattes som en av de vesentlige
endringene i gudstjenesten, klokk-
errollen får en større betydning
igjennom hele gudstjenesten. Her vil
dere oppleve forskjellige opplegg i
forhold til gudstjenestens tema.  

Sjåstad Menighetsråd har
etablert et gudstjenesteutvalg som
jobber med ny grunnordning og
hvordan de forskjellige gudstjenestene
skal være innholdsmessig.
Gudstjenesteutvalget består av Anne-
Cathrine Hegge Larssen, Liv Stenbro
Menne, Mette Ramstad Gustavsen,
Ole John Stokstad og Odd Treffen.

Musikk er viktig i en guds-
tjeneste, og nå ønsker vi velkommen
vår nye organist Eli Nesse inn som en
viktig bidragsyter i gudstjenesteut-
valget.

Hvordan kan vi kan gjøre
gudstjenestene mer attraktive? Hvilke
musikk benyttes? Hvilke salmer ønsk-
er vi å synge? Hvilke andre kan bidra
i gudstjenesten? Her er det mange
muligheter!   Vi har stor takhøyde!
Kom med innspill og tilbakemelding-
er – ris og ros! 

Vi ønsker alle skal føle seg velkomne! 

INVITASJON – HØSTFEST -
FROGNER MENIGHET.

Søndag 11.nov. kl. 17 arrangerer
Frogner menighetsråd  HØST-
FEST. Det skjer på Frogner men-
ighetshus, og alle medarbeidere
og alle som har lyst og anledning
inviteres herved !    Programmet
er ikke helt klart når dette skriv-
es, men det blir i hvert fall utdel-
ing av oppmuntringsprisen, god
bevertning , sang og musikk. Det
er mørk november ute, og det vil
vi lage motvekt mot innomhus !
Velkommen !
Hilsen Frogner menighetsråd 



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

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

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

 

 

 

                    

 

 
                Sylling menighetsråd  
        arrangerer loppemarked våren 2013.  
          Har du lopper, ta kontakt på telefon  
                48266910/91367531.  
          Ikke hvitevarer, klær eller TV 
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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 

Trosopplærer Irene Wiik Halle (Sylling
og Sjåstad

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: 94 17 98 77

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



Jeg har en
gang vært
veldig usikk-
er på brude-
parets navn. Det var da jeg på øye-
blikks varsel måtte vikariere for en
kollega som var blitt syk og ett søsk-
enpar skulle gifte seg i ett dobbelt-
bryllup. Men jeg gjettet riktig så det
gikk bra. En kollega fikk fullstendig
jernteppe da han skulle vie ett par
han kjente litt, og hadde derfor ikke
navnene foran seg. Han bestemte seg
for å lage en ny vielsesliturgi der og
da og spør med klart stemme: «Hva
heter brudgommen?» Og litt senere:
«Hva heter bruden?»  Dette skjedde
med slik freidig
sikkerhet at alle
trodde at slik
skulle det være. Og
gift ble det under
sine rette navn. 
Verre var det da
brudgommen
svarte «Nei».
Presten skulle ha hele fem brylluper
etter hverandre og hadde laget seg en
huskelapp med navnene. Det gikk
bra helt til han kom til det tredje
paret. «Og så spør jeg deg, Knut; Vil
du ha Karoline som ved din side
står?» Til prestens store forundring
ristet Knut på hodet. «Det var da
svært» tenkte presten: «kan det være
feil navn?». Han smugtittet på lappen
og prøvde med neste kvinnenavn. Da
Knut fortsatt ristet på hodet, ble det
for mye for presten. Han tok fram
huskelappen, viste den til Knut og sa:
«Så si meg, min gode mann: Hvem
vil du da ha?»
Så våger jeg meg på denne hentet fra
Andøya. Fordi jordsmonnet er karrig
er det hele 15 kirkegårder spredd
rundt om på øya. Kremasjoner skjer
nesten aldri. Men presten synes han
måtte spørre om det skulle være jord-
begravelse eller kremasjon.
Enkemannen grunnet litt og sa så:
«Jo, vi tar kremasjon – for sikkerhets
skyld!»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 30. oktober
I din postkasse: 12. nov.

!

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

TROSOPPLÆRING  FOR
BESTEMTE ALDERSGRUPPER,
FROGNER MENIGHET  HØSTEN
2012

Barn født 2010:  Treff for barn og fore-
satte  søndag 18.nov. kl. 16 på Frogner
menighetshus. Utdeling av «Skattkiste». 

Barn døpt  annet halvår 2008:
Utdeling av «Min kirkebok» i Frogner
kirke søndag 28.okt. kl.11

Barn født  2002 ( 5.klasse): Lys våken -
Overnatting  i Frogner kirke lørdag
1.des. – søndag 2.des. 

Det blir sendt ut invitasjon i posten til
dem det gjelder noen uker før arrange-
mentene  ut  fra kirkens medlemsregist-
er. Men noen  ganger når vi likevel ikke
alle.  Vi ber foresatte  ta  kontakt med
Frogner menighetskontor 32 22 07 32
eller  Kirkens Servicekontor 32 22 02 70
hvis  dere  har barn i aktuell alder som
ikke  har fått invitasjon.

Hilsen Frogner menighet.  

MENIGHETSFEST PÅ 
TRANBY

Kirkens Nødhjelps nye generalsekretær
Anne Marie Helland deltar på menig-
hetsfesten på Tranby menighetshus
torsdag 25.oktober kl.19. Anne Marie
vokste opp i Lier og var bla aktiv i Lier
Ten-Sing. Hun hadde allerede en del år
bak seg i Kirkens Nødhjelp da hun
overtok som generalsekretær i vår.
Hun vil dele av sine egne erfaringer fra
nødhjelsparbeid og komme med tank-
er om de utfordringer og målsettinger
Kirkens Nødhjelp har for kommende
år.. Det blir også anledning til å stille
spørsmål. I tillegg til servering blir det
også musikalske innslag i løpet av
kvelden.
Alle er hjertelig velkommen!

LYS VÅKEN I LIERSKOGEN
KULTURKIRKE 
27.-28.oktober

27.-28.oktober inviteres femteklassing-
ene som hører til Heia skolekrets til
kirkeovernatting i Lierskogen kultur-
kirke. Dette er en flott anledning til å
bli mer kjent i og med kirka på
Lierskogen. Programmet starter lørdag
ettermiddag med ulike aktiviteter og
mat. I løpet av kvelden gjøres det også
forberedelser til gudstjenesten på søn-
dag.
Det blir sendt ut invitasjon i posten,
men skulle det være noen som ikke
har fått brev og som er interessert i å
delta, kan dere ta kontakt med kateket
Joar Flatland, tlf. 32 24 21 21 / 94 13 48
84.

INNSAMLING  TIL NY INFOTAVLE
VED FROGNER KIRKE.

Kontonr. 1503.03.99983.   Frogner
menighetsråd, Postboks 215, 3401 Lier   

Historisk informasjon – pilegrimsin-
formasjonm/ kart – informasjon om
arrangementer.

Pilegrimsdag i Sylling
lørdag 20. oktober
Oppmøte sted:
Villa St.
Hallvard
Ringeriksveien
582, 3410
Sylling
Kl. 13.00-
1415: Besøk i Klosteret
Kl. 14.15: Vandring fra Klosteret via
Svangstrand og Olavskilden til Sylling
kirke. Knut Andersen fra Historielaget
forteller underveis. 
Kl.16. 00: Enkelt måltid i Kirkestua.
Kl. 16.45: Avslutning i kirken med
omvisning og kveldsbønn. 
Etter foredrag og utstilling er det

anledning til å se seg rundt, både inne
i kirken og utenfor. 
Pris pr. person: kr 70,-  
Arrangør: Pilegrimsgruppen i
Frogner/Frogner menighetsråd.


