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Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden
skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius
var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av
Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og
som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn,
den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken
sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble
overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede,
en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.
Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med
ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste 

Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste,¨
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt
dem og vendt tilbake til him-
melen, sa gjeterne til hveran-
dre: «La oss gå inn til
Betlehem for å se dette som
har hendt, og som Herren
har kunngjort for oss.» Og de
skyndte seg av sted og fant
Maria og Josef og det lille
barnet som lå i krybben.Da
de fikk se ham, fortalte de alt
som var blitt sagt dem om
dette barnet. Alle som hørte
på, undret seg over det
gjeterne fortalte. Men Maria
tok vare på alt som ble sagt,
og grunnet på det i sitt
hjerte. Gjeterne dro tilbake.
De lovet og priste Gud for alt
de hadde hørt og sett; alt var
slik som det var sagt dem.
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Nå tennes tusen julelys… Dette syng-
es rundt om i vårt land i disse dager.
Vi pynter våre hjem med lys i vindu-
ene. Gatene blir omgjort til vakre
alléer, pyntet med lys og granbar. I en
ellers mørk tid blir omgivelsene lys-
ere. 

Men dette er også en av de tidene på
året da flere mennesker i vår nærhet
har det som tyngst. Tapet av de
kjæreste, den eller de tomme plass-
ene rundt bordet. Det er mennesker
som ikke orker å sette frem lysene,
som ikke finner gleden i de julepynt-
ede gatene. 

Med jul kommer også listene frem
med alt som skal gjøres. Huset skal
være skinnende rent og gavene flott-

Søndag 9. desember 
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Barnesamling «Sprell levende». 
Lierskogen kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
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.
Tranby kirke kl. 16.00 og 19.00.
Hennummusikkens julekonserter.

Onsdag 12. desember
Lierskogen kirke kl. 19.00
Adventskonsert med Elias Akselsen m.fl.

Fredag 14. desember
Frogner kirke kl. 18.00 Julekonsert

Søndag 16. desember
Gullaug kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Line Høvik synger. 
Frogner kirke kl. 16.00 Julevandring
Frogner kirke kl. 18.00 Konsert Frogner
kirkekor med Lier janitsjar og Ingeborg
Soot

Tranby kirke kl. 18.00 Vi synger julen
inn  Kirkeskyss
Sylling kirke kl. 18.00 Lysmesse
Konfirmantene deltar

Lørdag 22. desember
Frogner kirke kl. 17.00 Lier
Kammerkor synger julen inn.

Søndag 23. desember
Nøstehagen bo- og omsorgssenter kl.
12.30

Mandag 24. desember – Julaften
Frogner kirke kl. 13.00, 14.30 og 16.00
Gullaug kirke kl. 15.00
Tranby kirke kl. 14.30 og 16.00
Lierskogen kirke kl. 15.00
Sylling kirke kl. 14.00
Sjåstad kirke kl. 16.00 
Villa Skaar kl. 12.00

Tirsdag 25. desember – Juledag
Frogner kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjenesteved
Bjørg Ødegaard, fiolin

ere enn i fjor. Det spares ikke på noe.
Og med alt som kan gjøres kommer
stresset. Vi fyker rundt med poser som
fylles opp, irriteres over at alle andre
også er ute i samme ærend. De andre
kunne godt gjort dette for et par
måneder siden! Det er høytid for
bulkede biler. Endeløse køer. Vi haster
forbi hverandre, dytter i køen og
skubber oss frem slik at vi får det vi
trenger. Alt vi bare må ha.

Stopp opp en liten stund. Hva er egent-
lig jula? Hvorfor dette stresset? Den
største gaven vi har fått er at Jesus kom
til jorden. Guds sønn, som et lite barn,
kom til oss. Det var enkle kår. Han ble
født i en stall. Gjeterne på marken var
fattige. Englene på himmelen strålte.
Hvorfor skjedde alt dette? Jo, fordi

Guds kjærlighet til oss er så stor. 

Det handler ikke om hvor store og
dyre gavene er, eller at alt er skinn-
ende rent. Det er kjærlighet for hver-
andre som burde være det viktigste.
Det Gud ga oss, som vi kan få gi vid-
ere. Se hva de som er rundt oss virke-
lig trenger.

La oss alle være små julelys som
stråler rundt i våre omgivelser slik at
det kan føles som himlens stjerner
blinker ned til liten og til stor.

Irene Wiik Halle 

Menighetspedagog i
Sylling og Sjåstad.
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Tranby kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste, Kirkeskyss
Sylling kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste 

Onsdag 26. desember – 2. juledag
Sjåstad kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier
Brattromveien kl. 11.15 Andakt
Liertun kl. 12.00 Andakt 

Fredag 28. desember
Frogner bofellesskap kl. 11.15
Frogner sykehjem kl. 12.00 

Mandag 31. desember -
Nyttårsaften
Tranby kirke kl. 23.15
Midtnattsmesse

Tirsdag 1. januar – Nyttårsdag
Frogner kirke kl. 16.00
Fellesgudstjeneste i Lier 

Søndag 6. januar
Gullaug kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
med juletrefest 
Lierskogen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med juletrefest 
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Søndag 18. november ble det holdt en
familiegudstjeneste litt uten om det
vanlige i Tranby
kirke. Etter inn-
ledning og flott
sang av
Minitrall, var
det tid for prek-
en. Først
fortalte Joar
kateket fortell-
ingen om
Sakkeus, mann-
en som klatret
opp i et mor-
bærtre for
bedre å se Jesus.
Så langt hadde
alt vært ganske
normalt. Men så, etter fortellingen var
omme, skjedde det noe høyst uvanlig.
Inge Runningen satte i gang å bygge
en kopi av morbærtreet som vi hørte

om i fortellingen. Barna var ikke van-
skelige å be. Noen hentet materialer,

andre hjalp til å holde,
mens andre igjen var med
og skrudde materialene
sammen til et morbærtre.
Etter at alle som ville hadde
prøvd å klatre i treet, snakk-
et Berit prest litt med barna
om tekstens innhold.

Gudstjenesten ble avrundet
med et par sanger til av
Minitrall. Etterpå var det boller,
saft, kaffe  og te i kirkerommet.
En gudstjeneste jeg tror barn og
voksne som var der seint vil
glemme.

Foto: Alf Kristian Hol

Det var fullt hus i
Lierskogen kirke
11.november da Ola og
Lars Bremnes hadde
konsert. For den som

liker viser med alvor og skjemt og har tid
til å høre at været
bestemmer innhold
og mening i sang-
ene, så forstår vi
den nordnorske
visekulturen bedre. 

Rolf «prest» innled-
et med å lese litt fra
Ola Bremnes bok,
Kirkeimellom, før
Ola, Lars og bassist
Gjermund Silseth startet sangkvelden.
Petter Dass ble naturlig nok omtalt og
flere tekster ble sunget fra Nordlands
Trompet. Ola og Lars brukte også egne
tekster og melodier som «Ho Marit ho er
naboen min» og mange fler. Vi falt mest
for visa om prestefrua Ingeborg
Mikkelsdatters legat. Ingeborg bodde en
tid i Øksnes i Vesterålen men flyttet til
Bergen. I 1621 testamenterte hun 300
riksdaler til Domkirka i Bergen og rent-
ene skulle brukes til mel til fattige og
trengende i Øksnes kommune. Denne
ordningen skulle vare til evig tid og
mengden mel var en halv lest, ca 500 kg.

Det ble med tiden færre fattige i Øksnes
og i 1849 var saken oppe i høyesterett.
Der ble det slått fast at melsendinga
skulle fortsette, ikke bare til evig tid, men
til dommedags ettermiddag. I dag er det
Norgesmøllene i Bergen som står for

sendinga.

Ola og Lars
sang blant flere
en vise av faren
Ole
H.Bremnes.
«Det skulle bo
folk i husan».
Den sier litt
om fraflyttinga
der nord. Faren

Ole skreiv bare for vedkassa helt til han
var 49 år fortalte Ola. 

Kvelden ble avsluttet med ekstranummer
og ønske fra salen til slutt. 

Fortsettelse av Søndag er kirkedag:

Søndag 13. januar
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
Sjåstad kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste
me tårnagenter 

Søndag 20. januar
Frogner kirke kl. 18.00 Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
Lierskogen kirke kl. 19.00 Konsert.
Salmeklang. 

Søndag 27. januar 
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste
med tårnagenter 
Sylling kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste
med tårnagenter 

Søndag 3. februar
Gullaug kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste med tårnagenter
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00
Gudstjeneste 

Søndag 10. februar
Frogner kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste
med tårnagenter 
Frogner kirke kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste,
Lys Våken.  Utdeling av «den levende boka» 
Sylling kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

Familiegudstjenesten vi seint vil glemme !

Ola og Lars Bremnes i kulturkirka.

Hellige trekongersdag

Søndag 6.januar kl. 11 er det
gudstjeneste i Gullaug kirke Da
blir det også kirkekaffe v/ Gullaug
kirkeforening og gang rundt jule-
treet. Velkommen! 
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Døpte:
Frogner
Noah Bugør Henriksen, Mina
Kirkenær Trygsland, Even
Aleksander Fossnes, Ole Ludvik
Naustdalslid, Filip Kvistbråten
Sollie, Sunniva Justad Halden,
Oscar Thomassen Garstad, Isak
Fossum-Syvertsen, Emile Helmen
Groth, Stefan Johan Bakker
(Bragernes kirke)

Tranby
Astrid Marie Mørk, Jakob Alfred
Aas-Mehren, Emilie Reina, Eline
Nårstad Dyken,
Sebastian Rosseland Kristiansen,
Johannes Werner Olsen (Bragernes
kirke), Iver Løseth Frydenlund
(Mjøndalen kirke)

Sylling
Nilla Madine Fuglerud, Oscar
Beheim Horn, Frøya Askelund

Sjåstad
Pernille Galåen Bråten, Ronja
Michelle Solberg Lindgren, Kjersti
Funner Eknes

Vigde:
Sylling kirke
Unurjargal Davaasuren og Leif
Bjarne Vold

Døde:
Frogner
Andreas Tveten, Thorstein Helge
Thoresen, Sigrid Gjøvland, Ella
Johansen, Erik-Olav Nyhuus, Astri
Gravdal Løvaas

Tranby
Reidar Auvi

Sylling
Birthe Elisabeth Horn, Bjørg
Kristiansen, Rosa Hugrun
Svandisardottir, Thora Kristine
Hornstuen

Sjåstad
Eva Sagmoen Kristoffersen
Dagmar Kristine Andersen
Hestemyr

Slektersgang Det er tirsdag kveld, en usedvanlig
ufyselig novemberkveld hvor bløt snø
laver ned.

Jeg er nysgjerrig på hvordan det går
med SjåKK – Sjåstad Kirkekor som
hadde oppstart i august, og bestemmer
meg for å
avlegge et
besøk. Det
er stille i
kirken, men
det lyser
varmt ut fra
vinduene i
kirkestua.
Jeg er på vei
bort når
døren åpnes
og jeg blir fortalt at det er grøtfest
ikveld, men at grøten nå er fortært og
gjengen er på vei til kirken for å starte
øvelsen. Koret utgjør i underkant av 20
stykker som trofast møter til øvelse
hver tirsdag. Jentene er i klart flertall
kan jeg se, så guttene blir sikkert godt
ivaretatt.

Etter en kort andakt, blir cd-spilleren
koblet til og øvelsen kan begynne
under ledelse av Catrine Simonsen.

Det øves nå på julesanger som skal
fremføres på julekonserten 3.desember
og Lys våken gudstjenesten 9. desemb-
er. 

Det hersker en lett og munter tone
blant medlemmene i koret, hvor en

engasjert
Catrine
etterlyser
mer smil,
mer
bevegelse
og mer
trøkk!
Og det får
hun.
Ellers kan
hun for-

telle at her er det ingen opptaksprøve
og at her synger vi med den stemmen
vi har.  Vi elsker å synge, være sammen
og ha det hyggelig. Og at sanggleden er
stor er det ingen tvil om og flott høres
det ut også.

Jeg gleder meg til å høre dem synge
sammen med SjåTS og Sjåbagos i
desember og ønsker dem lykke til
videre.

Tekst/Foto: Jorun Fuglerud

På øvelse med SjåKK

Oppmuntringsprisen 2012 til
Hans Bernhard Justad

Uten frivillige går alt foreningsar-
beid i stå. Slik er det også i kirken. I
år er medarbeiderprisen i Frogner
tildelt Hans Bernhard Justad. Han
har i to perioder vært med i menig-
hetsrådet og da Gullaug kirkeforen-
ing manglet en leder til sitt arbeidet
tok han like gjerne på seg den oppgav-
en også. Med adresse Gilhusodden
ligger det stedet både nær i hjertet og
geografisk. 

Det Hans Bernhard i særlig grad har
engasjert seg i, er loppemarkedet for
menighetshuset i Lierbyen.
Mesteparten av møbler som tas i mot
er det han som har hatt ansvar for å
hente og anbringe på lageret på
Kjellstad. År etter år har det vært han
som har tatt de fleste og de tyngste
løftene der. Når så loppene skal på
plass i Lierbyen har Hans Bernhard
stilt med traktor, lastebil og sterke

arbeidere
fra gården
til å kjøre
det på plass. 

Det var en
velfortjent
prisvinner
som fikk sitt
prisbevis på
en godt
besøkt med-

arbeiderfest på menighetshuset.
Menighetsrådet sto som vertskap og
serverte ulike retter som alle hadde sitt
opphav fra ”grønne Lier”. Alle som
hadde frivillige oppgaver i menigheten
var invitert, både menighetsarbeidere
og frivillige som går med menighets-
bladet. Selv om det kun var en som
fikk pris og heder denne gangen, så
var festen i seg selv en heder og
berømmelse til de mange som deltar i
som frivillige i menigheten. Da er det
godt å kunne referere at festen var vel-
lykket og deltakerne ga uttrykk for å
like seg. 



Julemesse Tranby

Dette er en lang tradisjon for å skaffe
penger til drift av menighetshuset.
Julemesse med salg av handarbeid og
kafedrift og med loppemarked i kjell-

eren. Det er
mange ting
folk kaster
og det er
mye folk
kjøper også.
Således går
dette med et
pent over-

skudd, henholdsvis ca.kr.101 000 på
julemessa/kafesalg og ca. kr.162 000
på loppemarkedet. Arrangørene vil
rette en stor takke til publikum som
kunder på messa. Uten handel, ingen
fortjeneste. Også en stor tatt til alle
som hjalp til med handarbeid, server-
ing, salg, tilrettelegging og rydding
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EN HELLIG, ALLMENN
JUL

I vår trosbekjennelse sier vi at vi tror
på «en hellig, allmenn kirke». Det
uttrykket kan være passende på julen
også: hellig og allmenn.

Ordet ALLMENN bruker vi kanskje
lite, men det minner om ALLMINNE-
LIG; den er over alt og for alle. Slik er
julen! Den er inkluderende i den for-
stand at den feires av de fleste, på en
eller annen måte, nesten uansett
trosanskuelse. Vi legger forskjellig inn-
hold i den i samfunnet vårt i dag; den
kan være solfest, midtvintersfest,
Kristusfest. Felles for alle som feirer
julen, er at vi ønsker å ha noen gode
dager, glede oss over det livet kan by
på av materielle ting, vi skal ha det rent
og skinnende, vi skal helst være omgitt
av harmoni i familiekretsen. Alle disse
forventningene kan fort bli til krav, for
livet lar oss jo ikke alltid ha det slik.

Da er det godt at julen kan inneholde
noe mer og annet. Da er det godt at
den kristne julen først og fremst er
HELLIG. Kirkens jul handler om DEN
HELLIGE. Fødselsdagsbarnet Jesus
kom fra Gud. Det gir oss en virkelig-
hetstolkning som er slik: Vi er ikke
alene. Det finnes en Gud som bryr seg
om oss, og som sendte sin Sønn for å

vise oss det.
Han kom
nettopp til dem som ikke sitter på den
grønne gren: Han ble født i en stall og
lagt i krybben, dyrenes matfat.

Den kristne julen gir livshjelp langt ut
over juledagene. «Jula varer helt til
påske», synger vi. Det er i dypeste for-
stand sant. Jesusbarnets betydning
ligger i hans livsverk: Han viste oss
veien til Gud, og han døde for våre
synder. Ved ham ble vi forsonet med
Gud. Derfor kan vi synge Eivind Skeies
julesang fra Salmebokas nr. 64:

Fra første vers:

En krybbe var vuggen som ventet ham
her, det lille barn Jesus, vår Frelser så
kjær.

Og fra siste vers:

Fra krybben til korset gikk veien for
deg, slik åpnet du porten til himlen for
meg.

En glad og hellig jul
ønskes dere alle!

Biskop Laila
Riksaasen Dahl 

AndaktUtlodning til inntekt for
ny oppslagstavle
Etter 22.juli 2012 har gullsmed og
designer Per Gunnar Selvig laget
noen uttrykksfulle smykker med en
spesiell design.
Et av smykkene
har han gitt til
Frogner menig-
het. Hans ønske
var at dette
kunne loddes ut
til inntekt for menigheten.  
Smykket ble loddet ut på høstfesten
11.november,  og innbrakte 2800 kr.
til  den planlagte nye oppslagstavlen
ved Frogner kirke.  Den heldige vinn-
er av smykket ble Torlaug Helgerud.
Selvig har fortalt oss om hva han har
tenkt da han utformet smykket. Det
er laget i sølv, stemplet 830 S.
Overflaten er krympet for å gi
smykket en spesiell effekt som sym-
boliserer rystelser både i naturen og
menneskelivet. Nerven i smykket er
den grønne tråden. I det utskårne
feltet sees et vindu med et urolig
hjerte. Og hjertet symboliserer kjær-
ligheten. ”Så blir de stående disse tre.
Tro, håp og kjærlighet. Men størst
blant dem er kjærligheten.”
Hjertelig takk til Per Gunnar Selvig
for den fine gaven!

Hilsen Frogner menighetsråd    

Lys våkne unger i Sylling
(tekst Elisabeth T Edvardsen, foto
Svein I Edvardsen)

Arrangementet
begynner å bli
godt kjent i Lier
nå. 5. klassinger
inviteres til over-
natting i kirken.
Det er full rulle
med aktiviteter og
søndagens guds-
tjeneste dramati-
seres av 10 åring-
ene. Helgen 24. til
25. november var
det Sylling kirke
som hadde besøk av entusiastiske og
kreative unger – og lys våkne var de –
nesten helt til kirkekaffen på søndag-
en. Noen gjesp og trange øyne ble
observert. Takk til Ole Johan og Irene

for vel blåst også i år – og takk til Ellen
Martha som kom på visitt – det er
godt å vite at prosten er engasjert i

dette prosjektet. Og sannelige en takk
til kjøkkenskriverne som bisto med
både kveldsmat, frokost og kirkekaffe.
En folkekirke i ordet rette forstand!



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



Lars og Ola
Bremnes ga
oss en ny
flott kultur-
kveld i «kjerka». Dyktige musikere
bandt programmet sammen med
lune kommentarer. Jeg noterte denne
som Ola hadde fra sin sønn: «Du
pappa, hvorfor har Gud skapt oss?».
Mens Ola grunna litt, svarte gutten
selv «Det er fordi han ville gi oss en
ny sjanse. Han ville prøve en ny
modell»

Dette matcher Ine på 7 år: «Gud
skapte menneskene inni bildet sitt.
Så tok han bort rammene og slapp
dem løs».

Jeg har nå rundet
66 og nærmer meg
normal pensjonist-
tid. Jeg har merket
meg antikvaren
som sa. «Noe av
det fine med antik-
vitetsinteresse et at kona blir mer og
mer interessant»!

Om en kjent, britisk politiker sto det
i The Daily Telegraph: «Han satte
seg meget beskjedne mål for sitt liv,
og gjorde lite eller ingenting for å nå
dem». Slike formuleringer hadde
vakt furore i Norge. Noe flg. under-
streker: I en sørlandsavis sto det at
«Han hadde kommet til et bedre
hjem». Avisen fikk et svare strev
med enken.

Etter suksessen i forrige nr med de
tre bjørnene som aftenbønn, slår jeg
til med denne: Faren hadde dra-
matisert eventyret om De tre bukk-
ene bruse. Etterpå leste han på
sengekanten om Sakkeus som satt i
morbærtreet for å se Jesus. «Hva
tror du Jesus sa til Sakkeus», spurte
faren. Gutten tenkte seg om og så
kom det, meget dramatisk: «Nå
kommer-jeg-og-tar-deg».

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 29. januar
I din postkasse: 11. februar

!

Prestens 
beste...

«Takknemlighet»
Bodil Victoria Arnesen, sopran
Paal Andrè Grinderud, forfatter
Frogner kirke torsdag 31.januar kl.19.00
Ny dag for konsert! Dette blir en kveld
med sang og fortellinger knyttet til
hverdager og takknemlighet for livet selv.
Grinderud er for mange kjent som tals-
person for barn av alkoholikere, og vier
mye av sin tid til veldedig arbeid.
Arnesen er en av Norges mest spennende
sopraner og har vunnet både mange pris-
er og tilhørere verden over. Hun har et
bredt repertoar og er opptatt av brobygg-
ing mellom ulike stilarter. Duoen er i
vinter ute på turnè der de ønsker å dele
sine tanker og opplevelser med fokus på
takknemlighet i hverdagen gjennom
diktlesning og sang i ulike sjangre.
Forestillingen henvender seg like mye til
unge som til eldre gjennom et tema som
er viktig for hele samfunnet vi lever i.

Kirkeskyssen på Tranby og
Lierskogen

Den finnes fremdeles men blir brukt
bare av og til. Det er Berit «prest» som
kobler
om
telefon-
en slik
at de
som vil
benytte
ordn-
ingen
kan
ringe samme nummeret hele tida.
Ca.10 personer kjører kirkeskyss og
det blir normalt 3 søndager i året på
hver kjører. Ikke riktig alle søndager
blir kjørt men de som har messetid kl.
11 fra august til juni er sikre. Høytider
og konfirmasjons-søndager blir det
ikke satt opp kjøring.

Kirkeskyssen har tlf.nr. 98 40 81 67  Lier Kammerkor synger julen
inn i Frogner kirke.

Lier Kammerkors tradisjonsrike jule-
konsert arrangeres i år lørdag 22.
desember kl. 17.00, i Frogner kirke i
Lier.
Koret byr på et variert julerepertoar
som spenner fra renessansemusikk,
tradisjonsrike julesanger til nyere viser,   
Vi oppfordrer alle til å la julen sige inn
på bitte lille julaften ettermiddag med
en stemningsfull og vakker julekonsert
i Frogner kirke.
Entré kr. 150 for voksne. Barn under
16 år gratis. Billetter selges ved inn-
gangen.

Juletrefest for små og store 
på Frogner menighetshus 4.juledag –
fredag 28.des. kl. 17.00
Det blir tradisjonelt program: Gang
rundt juletreet, sang av barna, leker ,
julespill, bevertning, utlodning og
poser til barna . Alle er hjertelig vel-
kommen! 
Arr.: Frogner menighetsråd v/ under-
visningsutvalget og Frogner
Minigospel. 

Frogner kirke søker etter for-
sangere og musikere
Gudstjenestene våre har av og til mus-
ikanter , solister og forsangere.
Vi ønsker
å få dette
til flere
ganger
fordi det
beriker
gudstjen-
esten, og
det skaper trygghet i salmesangen. Jeg
ønsker meg helt vanlige mennesker 
som liker å synge eller spille. Er du en
som liker å synge sammen med andre
kan en forsanger gruppe passe. En slik
gruppe møtes i kirken ca 1 time før
gudstjenesten og øver sammen med
organisten.
Liker du bedre å synge solo eller spille
et instrument? Da øves det også
sammen med meg etter behov. 
Ta kontakt med kantor Anne Ma  på
32 22 07 36 / 900 80 103 eller bruk
straumposten min:    
anne-ma.flaten@lier.kommune.no.

Beste helsing Anne Ma organist

Juletrefest Sylling menighet.
Søndag 6. januar kl. 16.00 på Sylling
skole.

“Et lys imot mørketid”
Konsert søn.16.12. kl.18.00
Frogner kirkekor, Lier janitsjar og
Ingeborg Soot.


