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Lier Menighetsblad

Respekt
Jeg møtte dem i Jotunheimen i
sommer. Sherpa’er fra Nepal og
Himalaya som jobber i norske fjell
med å legge steintrapper i landskapet.
I de mest populære turistløypene blir
det stor slitasje på stiene, og det kan
bli glatt og vanskelig å finne fotfeste.
Her er det umulig å bruke maskin-
kraft. Så kommer de altså, fra en
annen verdensdel, og gjør noe som
de er eksperter på. De siste årene har
sherpa’er jobbet i Geiranger og
Bergen, også, og flere steder rundt
omkring i fjellheimen. Med sin kom-
binasjon av rå styrke og teknikk flytt-
er de på tunge steiner og plasserer
dem slik at de ligger trygt og blir
gode å gå på. Det står det respekt av.

Jeg har møtt noe av det samme her i
Lier. Folk som kommer fra andre
land, gjerne Polen, Litauen, Latvia og
kanskje flere steder - og tar på seg
tungt og krevende arbeid her hos oss.
Jeg beundrer dem der de står og
høster kål på et sølete jorde i
høstregnet. Og jeg har hørt arbeids-

Søndag 11. november
Gullaug kirke kl. 11.00 Nattverd. Dåp.
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Nattverd. Dåp. Kirkeskyss.
Sylling kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Dåp.

Søndag 18. november
Frogner kirke kl. 11.00 Lysgudstjeneste
Nattverd
Frogner kirke kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste 
Tranby kirke kl. 18.00 Sanggudstjeneste
Nattverd.
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Dåp

Søndag 25. november 
Frogner kirke kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
Dåp. Kirkeskyss
Sylling kirke kl. 11.00 Lys Våken,  åp. 

Søndag 2. desember 
Frogner kirke kl. 11.00 Lys Våken
Tranby kirke kl. 18.00 Lysmesse ,
Tranby speidergruppe deltar.
Lierskogen kirke kl. 16.00
Julegrantenning.Lierskogen
Blæseorkester spiller.  
Fra kl. 17.00 «Familieførjul» v/ Heidi
Nyheim med fl. 
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00

givere si at de ikke vil ansatte andre
enn dem til slike jobber.
Kombinasjonen av arbeidsvilje, uthold-
enhet og styrke gjør dem overlegne på
dette arbeidsmarkedet. Det står det
respekt av.   

Steingjerdet rundt kirkegården på
Frogner ble ferdig restaurert i høst, og
vi hadde en hyggelig markering i den
anledning. Kirkesjefen gav diplom og
gode ord til de som hadde gjort jobben.
Det var tre karer som hadde stått for
det – en nordmann som kjørte maskin-
ene, og to litauere som plasserte stein-
ene så de lå trygt og riktig på plass i
gjerdet. Nye steingjerder blir i dag
bygget av større steiner som kan legges
på plass med maskiner. Men dette
gamle gjerdet, som kanskje er flere
hundre år gammeIt, er bygget med
steiner i størrelser som skal kunne løft-
es manuelt. Og det var de samme stein-
ene som skulle brukes om igjen ved
restaureringen. Derfor var det nød-
vendig med håndkraft, og med syn og
teft for hvordan steinene skulle plasser-
es. Det var sterke, flinke karer som
gjorde det, og resultatet ble veldig fint.

Respekt for det!

Til alle tider har mennesker flyttet på
seg, også for å finne arbeid. I tidligere
tider har nordmenn søkt ut for å
finne levebrød og levelige vilkår. I vår
tid kommer noen til oss. Jeg forut-
setter at de får rettferdige betingelser,
med den lønn og tilretteleggelse de
har krav på. Og så håper jeg at de
merker at de blir satt pris på. At de
får respekt for det arbeidet de gjør og
de sporene de setter etter seg. For
meg som jobber mest med det
skrevne og talte ord, er det en drøm å
kunne se resultatet av et stykke
arbeid. Et gjerde som står der, en
trapp som er god å gå i, et jorde som
er høstet og ryddet. Jeg må stort sett
nøye meg med drømmen. Men jeg vil
også unne meg å stanse opp iblant og
beundre dem
som setter syn-
lige spor etter
seg, til glede for
oss alle.

Ellen Martha
Blaasvær    
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Adventsgudstjeneste, Kirkekaffe

Mandag 3. desember
Sjåstad kirke kl. 18.00 Sjåbagos
holder julekonsert

Onsdag 5. desember 
Frogner kirke kl. 19.00 Lysmesse 

Søndag 9. desember 
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjenese
Dåp. Barnesamling «Sprell levende».
Forsangergruppe.
Lierskogen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste, Nattverd. Kirkeskyss
Sjåstad kirke kl. 11.00 Lys Våken 
Sylling kirke kl. 18.00 Synger julen
inn ved Ingeborg Soot, Jan Kristian
Hverven og Sylling sangkor.
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Du har oss din kirke
grunnfestet, Herre Gud
(tekst: Elisabeth Thomte
Edvardsen/foto: Alf Kristian Hol)

Slik heter det i salmen Om alle mine
lemmer som Petter Dass skrev i
1704. Det er gode ord å hvile i nå
som menighetsrådene og fellesråd-
ene skal reflektere over ny organiser-
ing av kirken.

I Grunnlovsendringen av 21.5.2012
ble Kirken som kjent separert fra
Staten. Det resulterer i at Kirken må
omorganiseres. Kirkerådet har i den
forbindelse utarbeidet et refleksjons-
dokument der de bl.a. inviterer men-
ighetsrådene til å komme med innspill
til hvordan kirken vår skal se ut i
fremtiden. 

Krevende demokrati 
- Refleksjonsdokumentet har både i
Lier Prosti og andre steder vært opp-
fattet som tungt og krevende stoff i en
forvirrende tid, bekrefter Øystein
Dahle fra Kirkens Arbeidsgiver-
organisasjon. Han var invitert til
Frogner menighetshus tirsdag 30.
oktober for å gi menighetsrådene i
prostiet et bedre utgangspunkt før
innspill og refleksjoner kan meldes til-
bake til Kirkerådet.

Han presiserer at det er særlig tre for-
hold menighetsrådene og fellesrådene

bør merke seg. – Hvilket organ
bør prestetjenesten overføres til?
spør han og fortsetter med at det
skal etableres større selvstendig-
het for kirken sentralt. - Det siste
elementet et er å finne en god
organisering av kirken for frem-
tiden. Og dette strides de lærde
om og selv legfolket stritter i
flere retninger her.

Men selv om mange av spørs-
målene Kirkerådet vil ha tilbake-
melding på er krevende å demo-
kratisere over, sier Dahle at det
er avgjørende at dette ikke blir en eks-
pertprosess. – Det er viktig å mene noe
og bry seg, oppfordrer han.

Stridens kjerne og enighetens glorie
Det er bred enighet om at en omor-
ganisering må til for å etablere én
arbeidsgiver for alle som har sitt virke i
kirken. Uenigheten dreier seg derimot
om det er den geistlige siden som skal
ivareta dette eller om ansvaret skal ligge
hos tilsvarende et fellesråd. Dette er et
sentralt spørsmål det skal tas stilling til. 

Så er alle enige om de verdier som skal
ha plass i en fremtidig kirke. Dahle
fremhever folkekirken, demokrati,
involvering, kvalitet, trivsel, økonomi
og frivillighet. Men sakens kjerne er
fortsatt på hvilket nivå dette skal plass-
eres – og alternativene kan være enten
på bispedømmenivå, eller på prostinivå
eller fellesrådsnivå. 

Det som er enighetens glorie er dog at sognene er
viktige og må bestå – det er der lokalt engasje-
ment skapes og leves.

Øyvind Meling fra Kirkerådet var også tilstede på
møtet og trakk frem fremtidige rollefordelinger
mellom fellesråd og menighetsråd. Han presiserte
også at det er viktig med god ledelse og ba om
refleksjon på hvilke utfordringer man står overfor
her.

Men vår Herre Gud har altså befestet vår kirke
dere. Og det kan nok verken våre refleksjoner
eller uenigheter rokke ved – og takk for det! 

Lierskogen Kulturkirke 12. des. 
kl 19:00 Julekonsert

Med Elias Akselsen, Sverre Moe, Bent Bredesen,
Joseph Angyal, Charlie Blackwater m fl.
Julekonserten samler inn penger til juleaksjonen “ en

vanlig Jul”.  Juleaksjonen skaper gode opplevelser for barn som er vant
til at julen forsterker de vanskelighetene de opplever i hverdagen.
Familier får hjelp til feiring, julegaver eller til en til reise for å besøke
familie. 
I fjor fikk over 400 barn i Drammen og Lier hjelp til en god Julefeiring
gjennom denne aksjonen.

Søndag 2. des. kl 16:00 Julegrantenning med Sfo-koret og Blæsen

Søndag 2. des. kl 17:00 Familieførjul med Heidi Nyheim
en julefortelling i musikk og ord, som tar oss med til framtiden: En
liten gutt som finner en gammel bok på loftet hos sin mormor. Han
stotrer seg frem i teksten, da han synes bildene i den er så vakre.Der
kan vi se bilder med gyllent lys, hvor barn og voksne sitter sammen i
koselige omgivelser. Alle er pyntet. 
Men hva er det de feirer? Hvorfor gir de gaver til hverandre?

Søren Falch Zapffe fra Lier kirkelige fellesråd, Alf
Kristian Hol, Ellen Martha Blaasvær og Reidun
Reve fra Lier prostis Lederforum. Foredragsholderne
Øyvind Mehling fra Kirkerådet og Øystein Dahle fra
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Liunggjengen i Frogner kirke søndag 9.desember kl.17.

Med sine to grupper Yo-Yo-Band og Up with Downs holder
julekonsert. De har egne solister, men har også invitert med 
Kari Tomine Isene Bodnar,  sang og Zoltan Bodnar på
trompet.
Musikalsk leder er Trond Larsen og Hans Martin Fisknæs.
Vel møtt til flott konsert! Vi gleder oss.
Kollekt. Arrangør: Frogner menighetsråd

Foto: Stein Styve
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Døpte:
Frogner

Tobias Fossli 
Sebastian Welhaven Løchen
Mikkel Hasla-Hopstad
Sander Stange Sevre
Stian Nordum Møller
Maren Gjerlaug
Markus Alexander Støle
Leander Olai Arnemo (Røyken
kirke)

Tranby
Max Haverstad
Ludvig Ahle Røed Johannesen
Camilla Stokke Olsen
Anton Livingston Nerland

Sylling
Konrad Austrheim Kornerud

Vigde:
Frogner
Supaporn Thaewleela og Kjetil
Kristiansen

Døde:
Frogner
Roger Vidar Petter Midtgård
Carmen Caraballo Zahl
Ola Morseth
Oddveig Olsen
Elsa Zahl Eriksen
Anne Marie Solberg

Tranby
Gerd Evensen
Gustav Lyngås
Solveig Kornrud
Ingrid Marie Skaug
John Joramo
Grethe Kjenner

Sylling
Kolbjørn Heslien
Gunhild Kristine Nesse
Johnny Solberg

Sjåstad
Karin Margrete Olsen

Slekters
gang

Det ble et hyggelig gjensyn for de ni 50 års
konfirmantene som hadde samlet seg på
benkene i Sjåstad kirke denne søndagen i
september.
Etter å ha blitt ønsket spesielt velkommen
av Ole Johan ble det en flott gudstjeneste
med vakre toner fra galleriet
fremført av vår nye organist 
Eli Nesse og Bjørn Ervum
med sin saxofon.

Etter gudstjenesten spaserte
jubilantene til kirkestua, hvor
programmet fortsatte. Rundt
hyggelige, vakkert pyntede
bord, med høstens
rød/oransje farger, fant alle sin plass. Her
søkte de sammen som hadde hatt mye fell-
es tidligere. Mimring om ungdoms- og
konfirmanttiden krydret med gode histori-
er
ble hentet
fram fra
glemselen. 
Musikerne
fra kirken
fulgte også
med til
kirkestua
og
Liersangen tonet side om side med
Prøysenviser av gammel god årgang. Og
forsamlingen stemte i og sang med.
At konfirmanttiden hadde forandret seg i
løpet av de 50 årene som var gått, kom
tydelig fram når Amund Treffen.en av
årets konfirmanter, fortalte hvordan und-
ervisningen var nå. At bibel- og salmevers
pugging ikke lenger var en del av
”pensum” var nok ganske vanskelig for

jubilantene å forstå.
Mens  høye smørbrød etterfulgt av nydelig
marsipankake ble inntatt, kunne Ole Johan
minne forsamlingen om begivenheter i
1962:
Nordlandsbanen ble ferdig bygget til Bodø.

The Beatles hadde sitt gjennombrudd.
Gunde Swan og Petter Stordalen ble født
Og Gjøvik Lyn ble årets cupmestere i fot-
ball – Tenk det!

Menighetsformannen, Odd Treffen orient-
erte om aktuelle forandringer og planer for
kirken, noe som vekket interessen hos for-
samlingen.

Alt i alt ble det en hyggelig dag både for
jubilantene, ledsagerne og vertskapet.

Tekst: Jorun Fuglerud, Foto: Odd Treffen

Konfirmantjubileum i Sjåstad kirke

Pilegrimsdag i
Sylling.

På en av høstens våt-
este lørdager arrang-
erte Pilegrimsgruppa i
Frogner menighet
vandringsdag i Sylling.
Dagens startet med
samling i Klosteret,
der Anne Gravdal
fortalte om stedet og
dets historie. 30 stykker fant veien dit, og 23
var med på vandringen etterpå. Vi gikk via
Svangstrand til Olavskilden og Sylling kirke.
Knut Andersen fra Lier Historielag fortalte
blant annet om Lierbanen og trafikken over
Svangstrand i de første tiårene av forrige

århundre. Etter et hyggelig
måltid var det omvisning i
kirken. Sokneprest Ole
Johan Stokstad fortalte om
Sylling kirke, og Torvald
Lerberg fortalte om krigs-
gravene på kirkegården.
Dagen ble avsluttet med
kveldsbønn. Pilegrimene
samlet seg i koret omsluttet
av de vakre glassmaleriene
av Kristus som seirer over de
onde krefter, og spillende og

syngende engler – som gir trøst og glede.
Jeg tror alle var enige om at bedre kunne
man ikke brukt en regnværsdag i oktober!

Tekst: Ellen Martha Blaasvær,
Foto: Knut Andersen



Medarbeiderfest Tranby
Menighet

Noen ganger må det markeres at en
setter pris på sine frivillige medarbeid-
ere. Det ble gjort av Tranby
Menighetsråd for litt siden. Uten fri-
villige er det ingen menighet. 

Denne kvelden var det besøk av Anne
Marie Nøstelien Helland. Hun er gen-
eralsekretær i Kirkens Nødhjelp,
Lierjente og var aktiv i Lier TenSing.
Anne Marie følte seg nok hjemme her

for det var mange kjente i salen. Vi fikk
en innføring i Kirkens Nødhjelps
idelogi og virkemåte slik at vi skjønte at

de pengene som blir gitt til katastrofer
og bistand havner der de skal og ikke
til egen administrasjon. Kirkens
Nødhjelp kjemper sammen med kirker,
organisasjoner og mennesker over hele
verden for å avskaffe fattigdom og
urettferdighet. Andre saker som
Kirkens Nødhjelp arbeider hardt med
er omsorgen for foreldreløse barn,
katastrofeberedskap, langsiktig bistand
og beslutningspåvirkning. Det siste er
mest i fokus i den sørlige verden.

Tekst/Foto: Bjørn Tovsrud
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Høst

Vi er i ferd med å legge høsten bak oss.
Høsten kan være en veldig fin tid, med
flotte farger og frisk luft. Men det kan
også være en ganske grå og mørk tid.

Løvet faller ned av trærne, blomster og
planter visner. Vi ser at naturen rundt
oss dør. Av erfaring vet vi at det vil
spire fram nytt liv til våren. Men
akkurat nå ser mye av det som vokser
og gror ganske dødt ut. På de mørke
og grå høstdagene kan det være lett å
fokusere på det mørke og grå, i stedet
for den våren vi vet at kommer.

Uavhengig av årstid opplever vi grå og
mørke ting. I Bibelen møter vi også
mange mennesker som opplever grå og
mørke ting. Samtidig gir Bibelen oss et
håp.

Paulus skriver:

For det forgjengelige må bli
kledd i uforgjengelighet, og
det dødelige må bli kledd i
udødelighet. Og når dette for-
gjengelige er kledd i ufor-
gjengelighet og dette dødelige
er kledd i udødelighet, da

opp-
fylles
det som står skrevet:
Døden er oppslukt, seieren
vunnet.

Død, hvor er din brodd?
Død, hvor er din seier?
Dødens brodd er synden, og
syndens kraft er loven. Men
Gud være takk som gir oss
seier ved vår Herre Jesus
Kristus! (1. Kor 15,53-57)

Når naturen rundt oss visner om høst-
en er det et tydelig uttrykk for noe som
er forgjengelig. Så kommer våren som
et uttrykk for nytt liv og uforgjengelig-
het. For det som så dødt ut, spirer
allikevel fram til nytt liv.

Det livet vi lever nå er forgjengelig,
men Gud inviterer oss til å ta del i et
uforgjengelig liv. Han inviterer oss til å
ta del i et håp. Vi klarer ikke å forstå
det, men i undring kan vi ane noe om
det. Vi inviteres til å tro
på en Gud som vil gi oss
framtid og håp!

Ole Johan Stokstad

Andakt

Lørdagsklubben

Så er vi i gang med lør-
dagsklubben igjen og da
må det bli is, hjemme
hos Bente Solstad.

F.v. Johanne, Thea, Tiril,
Sjalotte, Guro, Henning
og Fredrik

Bente Solstad

NYTT PREKESTOLKLEDE TIL
LIERSKOGEN 9. DESEMBER.

Ved 75års jubileet i mai kunne vi ta
imot det nye røde prekestolklede til
Lierskogen kirke. Og i tur og orden
kommer de alle i kirkeårets farger;
grønn, hvit og nå har Aslaug
Hatlestad ferdig adventens lilla. En
due med jordkloden som bakgrunn,
vil fra prekestolen understreke stedet
der Guds ord forkynnes og åpenbar-
es. Velkommen til gudstjeneste for å
ta imot og ta i bruk enda noe nytt i
kirken. Vi er så takknemlige for de
stadige fornyelsene. Og på nyåret
kommer stolene. Gaver til «Stol på
Lierskogen» tas fortsatt i mot. Konto
81501636843.

«Et lys imot mørketida»
Lier janitsjar og Frogner
kirkekor

Ønsker velkommen til julekonsert i
Frogner kirke søn.16.des. kl.18.00.
Kveldens gjest er  sangtalentet fra
Sylling Ingeborg Soot
Publikum får høre kor, janitsjar og
solist i samspill og hver for seg.
Her får også alle bli med å synge
noen av julens favorittsanger.
Kollekt. Arrangør er Lier janitsjar og
Frogner kirkekor.
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Sammen for en rett-
ferdig verden!
Det er Kirkens Nødhjelp som eier
denne visjonen – og det er generalsekre-
tær Anne-Marie Nørstelien Helland
(41) som er ansvarlig for den – og hun
har pustet inn grønn Lierluft.

Av Elisabeth Thomte Edvardsen

- Jeg flyttet til Frognerlia som tolvåring
da faren min ble utnevnt til sogneprest,
forteller Helland i en e-post til menig-
hetsbladet. Hun funderer over overgang-
en fra å flytte fra en småby ved kysten til
ei bygd på Østlandet. - Den var ganske
stor for meg, innrømmer hun. Helland
sier videre at hun alltid har vært opptatt
av hvordan verden rundt henne fungerer
og hun gjorde seg mange tanker den
gangen om forskjellene på Namsos og
Lier. 

Gode Lierminner
- Jeg opplevde vel kanskje at Lier var noe
mer konservativt og uniformt enn
Namsos, kanskje fordi kystbylivet bød på
mer gjennomtrekk av folk i ulike former
og fasonger? I Lier landet jeg plutselig i
en virkelighet hvor det jeg gjorde og sa
ble silt gjennom et filter av forventninger
knyttet til det å være prestedatter. Nå må
det vel også sies at kombinasjonen preste-
datter og litt i overkant skoleflink kanskje
ikke var noen optimal kombinasjon uan-
sett, humoriserer hun. Men hun mener at
med musikken ordnet det seg til for
henne likevel. - Jeg har alltid drevet med
sang og musikk og begynte i Lier
Kammerkor da jeg var 14 år, forklarer
Helland. Hun regner med at hun sann-
synligvis er et av de yngste medlemmene
i kores historie. - Parallelt med dette tok
jeg pianotimer hos Terje Fredriksen i
Drammen og var kjempeaktiv i Lier Ten-
sing, fortsetter hun og informerer videre
om tre år på musikklinja på St Halvard
som virkelig ble kronen på det musikal-
ske verket.  - Et fantastisk klassemiljø og
høy standard på undervisningen. Savner
den tida innimellom, mimrer general-
sekretæren. Så betror hun oss et annet
Lierminne – hun lengter etter å liste seg
forsiktig ut i kornåkeren når aksene er
gule og høye – og så legge seg rett ned
midt uti der et sted og titte opp på him-
melen. - Balsam for sjelen når verden
rundt fyker avsted! Det gjorde jeg rett
som det var i Lier. På åkeren overfor

prestegården på Frogner, husker den
travle damen som nå er den første
kvinnelige sjefen for Kirkens Nødhjelp.

- Hele ungdomstida mi – og en del år
etterpå – var gjennomsyret av Norges
KFUK/KFUM i en eller annen form. Ten-
sing var mer eller mindre livet mitt i en
veldig viktig fase og gav meg et fristed
hvor jeg kunne være meg sjøl og finne ut
av hvem jeg ville være fremover. De beste
vennene mine i dag er folk jeg traff der. I
tillegg til mannen min, da. Han plukket
jeg også med meg fra ten-sing, smiler
Helland.

Nærende menighetsliv
- Jeg er jo oppvokst i menighetslivet så
det er vanskelig å si når jeg fikk et bevisst
forhold til det. Det er vel kanskje først
som voksen at jeg har sett hvor viktig
menigheten er for barn og unge. Som
barn i en menighet er man alltid omgitt
av mange trygge voksenpersoner, og det
er alltid plass til barn, forteller hun vid-
ere. - Menighetsfester legges opp på barns
premisser, det finnes alltid saft og boller
på kirkekaffen, ingen reagerer hvis folk
har med seg barna sine på voksenmøter –
barn har lov til å være barn og de er aldri
i veien – de er en selvfølgelig og sentral
del av helheten. Det er godt å være barn i
en sånn setting. Man blir tatt på alvor og
lærer seg mange sosiale koder og det å ta
hensyn til hverandre. Det er ikke mange
andre steder i dagens samfunn hvor dette
kan oppleves lenger, reflekterer Helland.
Hun tror at barn, unge og gamle, kvinner
og menn, rike og fattige – kan finnes alle
på en gang på en ordinær menighetsfest
på et hvilket som helst sted i landet. – og
i verden, for den del, tenker hun.

Forskjeller
- Vi som jobber i Kirkens Nødhjelp har
det privilegium at vi stadig minnes på og

opplever at vi er del av en verdensvid
kirke, forteller Helland. Og hun bedyrer
at kirkekaffen i den lutherske kirka i
Bulawayo i Zimbabwe ikke er så ulik
kirkekaffen på Tranby. - Jo da, maten er
litt annerledes og omgivelsene er defini-
tivt annerledes, men folka er de samme,
dypest sett, mener hun. - Og det er da
man virkelig forstår det med at vi alle er
lemmer på Kristi legeme, tenker den
bereiste generalsekretæren. - Hvis den
ene lider, lider vi alle. Hvis vi ikke gjør
det, betyr det at vi har en lammelse? Har
vi en sånn lammelse i de norske kirkene?
Kjenner vi virkelig smerten når fattige
bønder i Namibia ønsker å selge sause-
kjøtt til Norge slik at de kan tjene penger,
men ikke får lov fordi norske myndighet-
er er redde for at vårt eget norskprodus-
erte kjøtt blir utkonkurrert? Eller er det
mest behagelig å tenke at norsk kjøtt er
best? 

Utfordrende tro
Kjenner vi virkelig smerten når klimaut-
slippene fra den rike verden gir tørke og
sult på Afrikas Horn – eller er det mest
behagelig å tenke på at oljen i Nordsjøen
sikrer våre egne pensjoner og arbeids-
plasser? Det er heseblesende og hals-
brekkende funderinger Helland serverer.
- Jeg synes definitivt det er mest behage-
lig å tenke på det siste, sier hun. - Så om
jeg hadde kunnet, hadde jeg fortsatt å
tenke på det og så sendt penger til
Afrikas Horn. Så kan Kirkens Nødhjelp
eller Redd Barna eller noen andre hjelpe
de der folka i Kenya. Men som kristen, så
kan jeg faktisk ikke det, bedyres det fra
sjefsstolen hos Kirkens Nødhjelp. - Jeg
slipper ikke av kroken så lett, fordi min
tro forlanger noe adskillig mer enn peng-
ene mine, insisterer Helland. - Det for-
langer mitt politiske og menneskelig
engasjement. Klimapolitikk er et dypt
religiøst spørsmål fordi vi nå faktisk øde-
legger det skaperverket vi ble satt til å
forvalte. Handelspolitikk er dypt religiøst
fordi vi her i Norge nå er mer opptatt av å
sikre vår egen inntekt enn å gi afrikanske
bønder samme mulighet. Det er urett-
ferdig, det, puster det fra generalsekre-
tærens kontor.  - Troen min krever altså
at jeg skal endre livet mitt og være villig
til å gi avkall på noe slik at andre også
kan få leve verdige liv hvor de selv kan få
jobbe seg ut av fattigdom. Ubehagelig, det
der - at man ikke kan kjøpe seg god sam-
vittighet ved å bare sende penger, fort-
setter hun. Og orienterer oss om at litt av
Kirkens Nødhjelps oppgave er å få oss til

å føle smerten. - Vi skal pirke borti årsak-
ene til fattigdom – og at mange av dem er
å finne her hjemme. Det som har gjort
oss rike har gjort andre fattige, og det kan
være vondt og vanskelig å innse. Skal jeg
virkelig måtte gi opp noen av mine privi-
legier – det som gjør livet mitt så behage-
lig – for at den oppvoksende generasjon i
Afrika – mange som ikke engang er født
enda - skal få det litt bedre, spør Helland.

- Jeg brenner med hele meg for Kirkens
Nødhjelps visjon: Sammen for en rett-
ferdig verden. Verden i dag er dypt urett-
ferdig og holder størsteparten av verdens
befolkning fanget i en fattigdomsfelle de
ikke kommer ut av, fordi vi i de rike land-
ene har bestemt spillereglene, sukker
Helland. Hun avslutter med å stadfeste at
Kirkens Nødhjelp jobber sammen med
sine partnere i sør for at disse spilleregl-
ene på sikt skal endres. - Målet for vårt
arbeid er at land i sør på sikt skal klare
seg selv. Rettferdighet er ikke bare å for-
dele godene likt, for verden blir ikke rett-
ferdig før spillereglene blir like slik at
land i sør kan få samme muligheter som
oss til å jobbe seg ut av fattigdom, runger
det fra Kirkens Nødhjelps øverste leder.
Helland poengterer at de ser at det nytter
– litt hver dag! 

- Det er et kjempeprivilegium å få lede en
organisasjon med 1000 medarbeidere
verden over, som hver dag jobber for å
gjøre verden rettferdig slik at folk selv
kan få styring over sine liv. Det gjør at jeg
gleder meg til å gå på jobb hver dag –
faktisk. 
Og vi tror henne – Anne-Marie
Nørstelien Helland som vi liker å tro har
pustet inn så mye grønn luft fra Lier at
hun kommer til å lykkes – sammen med
oss andre som søren ta meg har fått litt å
tenke på etter denne modige stemmen
hennes.
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Sammen for en rett-
ferdig verden!
Det er Kirkens Nødhjelp som eier
denne visjonen – og det er generalsekre-
tær Anne-Marie Nørstelien Helland
(41) som er ansvarlig for den – og hun
har pustet inn grønn Lierluft.

Av Elisabeth Thomte Edvardsen

- Jeg flyttet til Frognerlia som tolvåring
da faren min ble utnevnt til sogneprest,
forteller Helland i en e-post til menig-
hetsbladet. Hun funderer over overgang-
en fra å flytte fra en småby ved kysten til
ei bygd på Østlandet. - Den var ganske
stor for meg, innrømmer hun. Helland
sier videre at hun alltid har vært opptatt
av hvordan verden rundt henne fungerer
og hun gjorde seg mange tanker den
gangen om forskjellene på Namsos og
Lier. 

Gode Lierminner
- Jeg opplevde vel kanskje at Lier var noe
mer konservativt og uniformt enn
Namsos, kanskje fordi kystbylivet bød på
mer gjennomtrekk av folk i ulike former
og fasonger? I Lier landet jeg plutselig i
en virkelighet hvor det jeg gjorde og sa
ble silt gjennom et filter av forventninger
knyttet til det å være prestedatter. Nå må
det vel også sies at kombinasjonen preste-
datter og litt i overkant skoleflink kanskje
ikke var noen optimal kombinasjon uan-
sett, humoriserer hun. Men hun mener at
med musikken ordnet det seg til for
henne likevel. - Jeg har alltid drevet med
sang og musikk og begynte i Lier
Kammerkor da jeg var 14 år, forklarer
Helland. Hun regner med at hun sann-
synligvis er et av de yngste medlemmene
i kores historie. - Parallelt med dette tok
jeg pianotimer hos Terje Fredriksen i
Drammen og var kjempeaktiv i Lier Ten-
sing, fortsetter hun og informerer videre
om tre år på musikklinja på St Halvard
som virkelig ble kronen på det musikal-
ske verket.  - Et fantastisk klassemiljø og
høy standard på undervisningen. Savner
den tida innimellom, mimrer general-
sekretæren. Så betror hun oss et annet
Lierminne – hun lengter etter å liste seg
forsiktig ut i kornåkeren når aksene er
gule og høye – og så legge seg rett ned
midt uti der et sted og titte opp på him-
melen. - Balsam for sjelen når verden
rundt fyker avsted! Det gjorde jeg rett
som det var i Lier. På åkeren overfor

prestegården på Frogner, husker den
travle damen som nå er den første
kvinnelige sjefen for Kirkens Nødhjelp.

- Hele ungdomstida mi – og en del år
etterpå – var gjennomsyret av Norges
KFUK/KFUM i en eller annen form. Ten-
sing var mer eller mindre livet mitt i en
veldig viktig fase og gav meg et fristed
hvor jeg kunne være meg sjøl og finne ut
av hvem jeg ville være fremover. De beste
vennene mine i dag er folk jeg traff der. I
tillegg til mannen min, da. Han plukket
jeg også med meg fra ten-sing, smiler
Helland.

Nærende menighetsliv
- Jeg er jo oppvokst i menighetslivet så
det er vanskelig å si når jeg fikk et bevisst
forhold til det. Det er vel kanskje først
som voksen at jeg har sett hvor viktig
menigheten er for barn og unge. Som
barn i en menighet er man alltid omgitt
av mange trygge voksenpersoner, og det
er alltid plass til barn, forteller hun vid-
ere. - Menighetsfester legges opp på barns
premisser, det finnes alltid saft og boller
på kirkekaffen, ingen reagerer hvis folk
har med seg barna sine på voksenmøter –
barn har lov til å være barn og de er aldri
i veien – de er en selvfølgelig og sentral
del av helheten. Det er godt å være barn i
en sånn setting. Man blir tatt på alvor og
lærer seg mange sosiale koder og det å ta
hensyn til hverandre. Det er ikke mange
andre steder i dagens samfunn hvor dette
kan oppleves lenger, reflekterer Helland.
Hun tror at barn, unge og gamle, kvinner
og menn, rike og fattige – kan finnes alle
på en gang på en ordinær menighetsfest
på et hvilket som helst sted i landet. – og
i verden, for den del, tenker hun.

Forskjeller
- Vi som jobber i Kirkens Nødhjelp har
det privilegium at vi stadig minnes på og

opplever at vi er del av en verdensvid
kirke, forteller Helland. Og hun bedyrer
at kirkekaffen i den lutherske kirka i
Bulawayo i Zimbabwe ikke er så ulik
kirkekaffen på Tranby. - Jo da, maten er
litt annerledes og omgivelsene er defini-
tivt annerledes, men folka er de samme,
dypest sett, mener hun. - Og det er da
man virkelig forstår det med at vi alle er
lemmer på Kristi legeme, tenker den
bereiste generalsekretæren. - Hvis den
ene lider, lider vi alle. Hvis vi ikke gjør
det, betyr det at vi har en lammelse? Har
vi en sånn lammelse i de norske kirkene?
Kjenner vi virkelig smerten når fattige
bønder i Namibia ønsker å selge sause-
kjøtt til Norge slik at de kan tjene penger,
men ikke får lov fordi norske myndighet-
er er redde for at vårt eget norskprodus-
erte kjøtt blir utkonkurrert? Eller er det
mest behagelig å tenke at norsk kjøtt er
best? 

Utfordrende tro
Kjenner vi virkelig smerten når klimaut-
slippene fra den rike verden gir tørke og
sult på Afrikas Horn – eller er det mest
behagelig å tenke på at oljen i Nordsjøen
sikrer våre egne pensjoner og arbeids-
plasser? Det er heseblesende og hals-
brekkende funderinger Helland serverer.
- Jeg synes definitivt det er mest behage-
lig å tenke på det siste, sier hun. - Så om
jeg hadde kunnet, hadde jeg fortsatt å
tenke på det og så sendt penger til
Afrikas Horn. Så kan Kirkens Nødhjelp
eller Redd Barna eller noen andre hjelpe
de der folka i Kenya. Men som kristen, så
kan jeg faktisk ikke det, bedyres det fra
sjefsstolen hos Kirkens Nødhjelp. - Jeg
slipper ikke av kroken så lett, fordi min
tro forlanger noe adskillig mer enn peng-
ene mine, insisterer Helland. - Det for-
langer mitt politiske og menneskelig
engasjement. Klimapolitikk er et dypt
religiøst spørsmål fordi vi nå faktisk øde-
legger det skaperverket vi ble satt til å
forvalte. Handelspolitikk er dypt religiøst
fordi vi her i Norge nå er mer opptatt av å
sikre vår egen inntekt enn å gi afrikanske
bønder samme mulighet. Det er urett-
ferdig, det, puster det fra generalsekre-
tærens kontor.  - Troen min krever altså
at jeg skal endre livet mitt og være villig
til å gi avkall på noe slik at andre også
kan få leve verdige liv hvor de selv kan få
jobbe seg ut av fattigdom. Ubehagelig, det
der - at man ikke kan kjøpe seg god sam-
vittighet ved å bare sende penger, fort-
setter hun. Og orienterer oss om at litt av
Kirkens Nødhjelps oppgave er å få oss til

å føle smerten. - Vi skal pirke borti årsak-
ene til fattigdom – og at mange av dem er
å finne her hjemme. Det som har gjort
oss rike har gjort andre fattige, og det kan
være vondt og vanskelig å innse. Skal jeg
virkelig måtte gi opp noen av mine privi-
legier – det som gjør livet mitt så behage-
lig – for at den oppvoksende generasjon i
Afrika – mange som ikke engang er født
enda - skal få det litt bedre, spør Helland.

- Jeg brenner med hele meg for Kirkens
Nødhjelps visjon: Sammen for en rett-
ferdig verden. Verden i dag er dypt urett-
ferdig og holder størsteparten av verdens
befolkning fanget i en fattigdomsfelle de
ikke kommer ut av, fordi vi i de rike land-
ene har bestemt spillereglene, sukker
Helland. Hun avslutter med å stadfeste at
Kirkens Nødhjelp jobber sammen med
sine partnere i sør for at disse spilleregl-
ene på sikt skal endres. - Målet for vårt
arbeid er at land i sør på sikt skal klare
seg selv. Rettferdighet er ikke bare å for-
dele godene likt, for verden blir ikke rett-
ferdig før spillereglene blir like slik at
land i sør kan få samme muligheter som
oss til å jobbe seg ut av fattigdom, runger
det fra Kirkens Nødhjelps øverste leder.
Helland poengterer at de ser at det nytter
– litt hver dag! 

- Det er et kjempeprivilegium å få lede en
organisasjon med 1000 medarbeidere
verden over, som hver dag jobber for å
gjøre verden rettferdig slik at folk selv
kan få styring over sine liv. Det gjør at jeg
gleder meg til å gå på jobb hver dag –
faktisk. 
Og vi tror henne – Anne-Marie
Nørstelien Helland som vi liker å tro har
pustet inn så mye grønn luft fra Lier at
hun kommer til å lykkes – sammen med
oss andre som søren ta meg har fått litt å
tenke på etter denne modige stemmen
hennes.

Kirke- og kirkegårdsinvestering-
er

I løpet av denne høsten har vi demontert
de gamle rørovnene i Sjåstad kirke og
Tranby kirke og erstattet dem med

benkvarmere. Vi har dermed fjernet de
gamle rørovnene fra alle våre fire hoved-
kirker, og kirkene har i tillegg fått et nytt
system for varmestyring. Oppvarmingen

kan dermed styres manuelt i kirkene
eller fra pc evt. smarttelefon. Kirkene
skal innenfor dette systemet varmes
raskt opp til 18 – 20 grader og deretter
senkes til 3 – 5 grader når seremonien er
over. På denne måten sparer vi energi,
og vi kan hele tiden kontrollere hvor
mye varme som står på.For at vi skal bli
kjent med den nye varmestyringen, vil vi
trenge en innkjøringsperiode for å lære å
håndtere oppvarmingen best mulig.

For å få til en tilstrekkelig strømtilførsel
til Tranby kirke måtte vi legge en ny
hovedkabel i grøft fra Trafokiosken ved
menighetshuset og til kirken. Gamle
kulio- og jutekabler er blitt fjernet.

På Frogner har vi nå i høst ferd-
ig med å restaurere steingjerdet.
Kapellet er pusset og malt
utvendig. Selve hoveddøra til
kirkestua har en del råteskader
som vi må se nærmere på
hvordan vi skal løse. 

På Sjåstad starter vi til våren
2013 med å pusse opp Sjåstad
kapell/kirkestue utvendig. Taket
skal legges om, gammel puss på

veggflatene skal hugges ned, pusses og
males på nytt og trappa må rettes opp.
Etter planen skal vi i gå i gang med
Sjåstad kirke utvendig i 2015.

I Sylling har vi nå fått ferdig alle formali-
tetene når det gjelder ny garasje. Den
skal stå ferdig i løpet av sommeren 2013.
I tillegg planlegger vi nytt gjerdet. Vi
arbeider dessuten med en ny
beplantningsplan for deler av kirkegård-
en. Enkelte gamle bjørker i nærheten av
kirken må felles.

Når det gjelder orgelet i Sylling kirke,
skal vi ha en prekvalifiseringsrunde til
interesserte orgelbyggere i løpet av
denne høsten. Da det tar tid å bygge et
nytt orgel og vi må evt. regne med at det
er noen foran oss i køen, vil et nytt orgel
tidligst stå ferdig i 2015.

Arbeidet med «navnet minnelund» i
Sjåstad og i Sylling vil jeg komme nærm-
ere tilbake til.

Tekst og foto: Kirkesjef Alf Kristian Hol

Min beste kirkeopplevelse

Denne gangen tar vi en prat med
Anders Opsahl. Ekte Liergutt, men har
også bodd 6 år i Oslo og 3 år i Skjeberg.
Fra 1971 til 1977 var det vekkelsetid for
ungdom i Oslo og Anders var med der. 

Hjemme i Lier var han senere med på å
starte koret Youngspiration. Dette ble
forløperen for Lier TenSing som Turid
Werrum startet opp. To år senere var
datteren Kristin med i TenSing, trolig i
1989, og Anders husker spesielt godt

første gangen hun var med å sang i
kirka. Det ble så fin stemning der. Jeg
tror dette må være min beste kirkeopp-
levelse. Ungene fikk mange fine venner
i TenSing, men også fine turer. Jeg
husker også det var vennskapskor i
Tyskland.

Ruth og Anders har 3 barn. Anders tror
han har sittet to perioder i menighets-
rådet. Sitter nå i kommunestyret og i
tjenesteutvalget. Oppgavene i tjeneste-
utvalget er ettersyn med skolene,
kulturen, barnehagene og omsorgen.
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Helge Rotevatn, ny
Kateket i Frogner
Mange kjenner Helge
Rotevatn som  menighets-
pedagog i Tranby menighet.
Fra og med i sommer går
han inn som kateket i
Frogner i tillegg og skal dele
tiden sin mellom de to
menighetene i en full still-
ing. 

Hvordan blir det å skulle”
tjene to herrer” og for-
holde seg til to menighet-
er.?

Heldigvis er det den samme Herre som
jeg skal tjene i begge menighetene.
Utfordringen blir å fordele tiden mell-
om de to, men det er kun et praktisk
spørsmål og lar seg greit løse. 

En større utfordring er hvordan få til
gode trosopplæringstiltak og konfirm-
antundervisning i de to menighetene.
Til det kunne det trenges både menig-
hetspedagoger og kateketer i begge,
men for meg det ideelt å være i full
stilling med konfirmanter og barn og
ungdom i mitt nærmiljø. 

Helge Rotevatn har utdanning innen
”Kirkelig undervisning” fra Universitet
i Oslo og fra Menighetsfakultetet.
Siden 2006 har han vært meninghets-

pedagog i halv still-
ing i Tranby, så han
er godt kjent med
Lier og forholdene
både kirkelig og sos-
ialt i Lier.  Han gikk
inn som Kateket i
Frogner 1. juni, men
med avvikling av
ferie og pappap-
ermisjon, er han i
full virksomhet nå
fra oktober. 

Første møtet med
Frognerkonfirmant-
ene var å være

sammen med dem på konfirmantleir.  

Konfirmantleir er moro og spennende
både for konfirmantene og for lederne.
Det er en fin måte å drive konfirmant-
undervisning på. 

Hvordan ser du fram til arbeidet i
Frogner? 

Jeg gledet meg i forkant av å skulle
begynne i Frogner, og jeg gleder meg
fortsatt nå som jeg har begynt og
kommet i gang. Jeg trives godt med
konfirmanter.  Det er en morsom og
spennende aldersgruppe å arbeide
med. Mange har fremdeles med seg
noe av det inderlige og varme fra
barnelivet samtidig er de spontane og
sprudlende unge voksne. 

Arbeidet nå framover er mye gruppe-
arbeid for konfirmantene, men så skal
de ha mer gudstjenester og fasteaksjon
før forberedelsene til selve konfirma-
sjonen kommer utpå våren til neste år.  

Hva skal du ta fatt på?

For meg som konfirmantleder og
kateket er det å ta fatt på admin-
istrative oppgaver som har stått på vent
i påvente av at jeg begynte. Da er det
godt å ha drevne medarbeidere en kan
støtte seg til. 

Noe av den gode erfaringen med sam-
arbeid over menighetsgrensene som en
har hatt med kateketsamarbeidet mell-
om Frogner, Sylling og Sjåstad, skal vi
forsøke å videreføre. Det blir såkalt
MILK – lederkurs for konfirmanter
fortsatt i de tre menighetene, og andre
planer er også på blokken. 

Noe av det spennende framover er
hvordan opptrappingsplanen for kirke-
lig undervisning, vil slå ut for vårt
distrikt. Trosopplæringsmidler skal nå
fordeles prostivis. Det forutsetter sam-
arbeid. Mitt arbeid her i Lier blir å
praktisere samarbeide mellom de men-
ighetene jeg skal ha arbeide i. Da er det
godt at vi her én Herre og vår oppgave
er å ikke komme i veien mellom Gud
og den enkelte, men å være en
mellommann. 

Tekst/Foto: Asle Kristiansen

Konfirmantleir for Frogner
menighet

Fredag 23. september på ettermiddag-
en kjørte to busser fra Frogner menig-
hetshus. Om
bord satt 79
Frogner-kon-
firmanter og
11 ledere, som
skulle på konf-
leir på
Knattholmen
leirsted ved
Sandefjord. 
Der ventet to
døgn med grå-
vær og regn,
samt under-
visning,
diverse aktiv-
iteter og underholdning. I Norge, og
mange andre land i Europa, får kon-

firmantleir stadig
høyere status som
en viktig arbeids-
form i konfirmant-
arbeidet. Ikke bare
får man gjort unna

mye under-
visning på
få dager,
men kon-
firmantene blir bedre kjent med
ungdomslederne og de ansatte,
og vice versa. Og konfirmant-
ene får i det
hele tatt en
helt annen og
bedre setting
enn under-
visnings-
samlingene
ellers i året,
som lett kan

bli litt mere

«klasseromspregede».
Da søndagen kom, og
konfirmantene skulle
evaluere leiren samm-
en med sine gruppe-
ledere, var følgende en
ting som gikk igjen
hos alle gruppene:
«leiren var for kort».
De av konfirmantene

som har lyst til å dra på en leir til, får
tilbud om MILK-kurs neste skoleår, så
de kan være leirledere året etter det

igjen.

Tekst: Helge
Rotevatn, 
Foto: Rikke
Grüssinger
Lund 
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Høsttakkefest i Sjåstad
Kirke søndag 28. okt.

Oktobersøndagen viser seg fra sin aller
beste side. Solen skinner og kirken er
vakkert pyntet til høsttakkefest. Ved
alteret bugner det av høstens grøde.

Kirken fylles av gamle og unge - det

høres. Menigheten finner sine plasser,
benkene fylles og praten går livlig. Men
i det samme kirkeklokkene begynner å
slå, faller alle til ro og lytter.

Organisten starter preludiet mens men-
igheten reiser seg og tar imot prose-
sjonen som kommer opp
midtgangen.  Det er høy-
tid og det er vakkert. 

Det er Sjåbagos, som fyll-
er koret med sine 50
barn, som starter guds-
tjenesten med «Jeg vet».
For en sangglede – taket
formelig løfter seg! De
fortsetter med «Venner
du og jeg».

Våre to nye medarbeidere Irene Wiik
Halle, trosopplærer, og Eli Nesse,

organist, blir ønsket varmt velkommen
av representantene fra Sylling og Sjåstad
Menighetsråd, som uttrykker forvent-
ning og glede til samarbeidet. Brevet fra
biskopen vedrørende deres ansettelse
blir lest av Ole Johan Stokkstad.

Det er Irene vår nye trosopplærer som
holder dagens preken. Hun oppfordrer
alle barn til å  komme opp til koret og

ta del. Teksten om Elia  og krukk-
en i Sarepta blir levendegjort og
barna følger engasjert med. Irene
er utrolig dyktig til å formidle. 

Nå er det Sjåbagos sin tur igjen og
i sin kjente stil fremfører de
«Noen gråter» og «Alt du har
gjort».

Denne søndagen skal også «Min kirke-
bok» deles ut til 4-åringene i menighet-
en. De får komme fram med eller uten
voksne og ta imot boken, noen mer
senevandte enn andre, men stolte og
fornøyde.

Neste
post på
pro-
grammet
er
bønne-
vandring.
Her er
det rigget
opp 4

stasjoner i kirken. Et sted kan man
tenne lys, et sted skrive en bønn, et
annet gi en gave og et sted legge en
papirblomst i vann og se hva som skjer. 

SjåTS, Sjåstad Ten Sing, avslutter guds-
tjenesten på sin supre måte med «Man
in the mirror» og «If you`r out there».

Før menigheten går ut på den solfylte
kirkebakken til saft, kaffe og velfylte
kakebord, er det mulig å forsyne seg av
alle herlighetene oppe ved alteret.

Takk for en flott gudstjeneste.

Tekst Jorun Fuglerud,
Foto: Dag M Sveaas

BARNAS  JULESANG-KOR
I SYLLING

Er du mellom ca. 7 og 14 og liker å
synge ?

Da kan du bli med og synge to fine
julesanger sammen med Ingeborg
Soot på julekonserten i Sylling 9.
desember !

Vi skal ha to øvelser, lørdag 1.
desember og lørdag 8. desember ,
begge dagene i Sylling kirke kl 15.

Meld deg på til Eli på mail :
eli.nesse@lier. kommune.no, eller på
tlf. 94179877.

Høsttakkefest
i Sylling kirke

Søndag 21 oktober
var Sylling kirke
pyntet med høstens
avling av frukt og
grønt. Det var en
flott ramme for
menighetens 4
åringer som denne dagen skulle få sin
4 års bok. De fikk også lov til å være
med og pynte kirken med ting de selv
hadde hatt med seg. Det var en gjeng
forventlingsfulle 4 åringer som kom
fram på trappa. Og menigheten fikk
lov til å se disse flotte barna der de
stod og ventet på akkurat sin bok. Da
det ble tid for prekenfortelling kom

også de fleste
barna i kirken
fram og satt
på teppet slik
at de fikk
med seg det
som
ble

fortalt, og de svarte på spørs-
mål og var helt med i fortell-
ingen om profeten Elia og
enken i Sarepta. Vi avsluttet det
hele i kirken med å synge
sammen og da satte vi oss i
midtgangen og holdt hverandre
i hendene og sang om at vi er
en stor familie og at Gud er alles far.

Det var en fin stund for liten og stor.
Etter gudstjenesten var alle velkomne
til kirkekaffe, og der var det et stort
kakebord med mer enn nok av kaker
og boller til alle som ville ha.

Menighetspedagogen Irene Wiik Halle
og menighetens 4 åringer. 



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

Menighetspedagog Irene
Wiik Halle (Sylling og
Sjåstad)
mobil: 92 04 38 40

Kateket Helge S Rotevatn
(Frogner)
telefon: 32 24 21 23

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



Lierposten –
vår gode lok-
alavis – flyttet inn nylig inn i nye lok-
aler. Jeg kunne ikke komme på «åpn-
ingssermonien», men sendte flg. hils-
en; Får håpe at lykkeønskene ikke
blir som da en bank hadde fått nye
lokaler. Man stusset der over hilsen-
en de fikk med en blomsterbukett.
“Hvil i fred” sto det. De tok kontakt
med blomsterbutikken som kom
med ett «Å, hjelp. Det må ha skjedd
en forbytting». For på blomsterhils-
enen til begravelsen står det “Til
lykke i nye lokaler”.

I dette menighets-
bladet vil det bli en
del om kommende
advent og jul. Så
derfor dette som
en lite innspill:
Presten snakket
om julen og om at
Jesus ble født. «Hvordan tror det det
ville vært dersom Jesus ikke var blitt
født?» spurte han barna. «Da ville du
ikke hatt noen jobb» svarte en av
guttene.

Det var julegudstjeneste for skolen i
kirken. Presten ville lage en original
vri på prekenen, og hadde gjemt seg
bak prekestolen. Så ropte han med
høy stemme: «Kan dere se meg?»
Elevene ropte tilbake «nei». Neste
spørsmål fra presten: «Vil dere se
meg?» Elevene: «Nei!»

Det er leggetid og Lise har avsluttet
sin aftenbønn. «Hm! Det var da en
merkelig aftenbønn» sa moren for-
undret. «Ja, jeg tenkte at Gud kanskje
var lei av å høre «Kjære Gud jeg har
det godt», så jeg fortalte ham om de
tre bjørnene i stedet!»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 27.november
I din postkasse: 10. desember

!

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

INNSAMLING  TIL
NY INFOTAVLE VED
FROGNER KIRKE.

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

Historisk informasjon
– pilegrimsinforma-
sjonm/ kart – informa-
sjon om arrangement-
er.

 
Orgelkomiteen og Sylling menighetsråd takker  

for minnegavene i forbindelse med 

Ruth Helene Lier  
sin bortgang, 

Helga Karlsen  
sin bortgang og 

Inger Marie Kornerud  
sin bortgang. 

JULEMARKED
FROGNER MENIGHETSHUS
LØRDAG 1. DESEMBER

KL. 11.00 – 15.00
Julepynt

Håndarbeider
Julekaker og bakst

Utlodning: Trekning kl. 14.30
Lynlotteri

- Kafeteria -
Arr.: Husklubben

Til inntekt for menighetshuset

”Julekurv 2012”
Tre første søndager i
advent vil det stå en
julekurv i Tranby og
Frogner kirke samt på
menighetshusene.
Gavene vil bli delt ut til
noen i Lier kommune
som ikke har det så
godt.
For spørsmål ta kontakt
med Lisbeth Olsbye, dia-
kon.

Julevandring i Frogner menig-
het
Ønsker du god julestemning? Bli med
barn og voksne på julevandring fra
Frogner kirke og opp til låven på nabo-
gården Øvre Hval gård.  Vi går med
tente fakler fra parkeringsplassen ved
kirken og opp den gamle kirkeveien
fram til gården. På høyloftet fremføres

juleevangeliet av barna og vi synger jule-
sanger sammen. 

Varm drikke og pepperkaker serveres.
Frammøte søndag 16. desember kl 16.00
på parkeringsplassen ved Frogner kirke
for utdeling av fakler.
VELKOMMEN!
Lisbeth Olsbye, diakon

Julekonsert 

Lierskogen Blæseorkester
med

Kate Gulbrandsen
og

SFO-koret
synger julen inn i 

Lierskogen kulturkirke
Søndag 9. Desember

Kl. 18.00
Inngang kr. 100.  
Barn u/16 gratis


