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Lier Menighetsblad

Gi rom for fantasien!

Det skjer mye nytt og oppfinnsomt i
våre menigheter. Vi forsøker på
mange områder å fornye oss innenfor
gudstjenesteordning, tilbud til barn
og unge og nye kulturelle opplevelser.
Jeg er samtidig imponert over de akt-
ivitetene innenfor barne- og ung-
domsarbeidet som har fungert bra i
mange år og som fortsatt har ledere
med gløden og inspirasjonen i
behold. Å ivareta et tilbud over tid er
spesielt krevende og utfordrende og
dette merker ikke minst våre frivillige
medarbeidere. 

Allikevel må vi jevnlig spørre oss:
Hvordan fungerer dagens tilbud
innen kirke- og menighetsliv, og
hvordan bør vi forberede oss på å
møte morgendagen? 

Vi som ansatte innen kirken har et
særlig ansvar for å utvikle menighets-
arbeidet i et nært samarbeid med
menighetsrådene og frivillige medar-
beidere. Det at vi fremdeles har to
arbeidsgivere innen kirken tror jeg
folk flest ikke tenker så mye over.
Prestene (5 alt inkludert prosten) er
ansatt av Tunsberg bispedømmeråd
og alle de andre(kateketer, menig-
hetspedagog, diakon, kirketjenere og
administrativt personell inkludert
kirkesjefen) er ansatt av Lier kirkelige
fellesråd. Vi er alle innstilt på et godt
og kreativt samarbeid for å gjøre en
best mulig jobb i møte med alle
aldersgrupper i våre menigheter. 

I høst har vi ansatte i Lkf (Lier kirke-
lige fellesråd) hatt fokus på arbeids-
dagen vår og hvordan vi planlegger
det vi skal gjøre. I den forbindelse
har vi arrangert et eget seminar der
vi har ønsket å gi oppmuntring og
ros til det som fungerer godt og sam-
tidig forsøke å løfte blikket for
hvordan vi kan utvikle og forbedre
vår arbeids-innsats.

Vi har med denne bakgrunn reist følg-
ende konkrete spørsmål:

Hva slags struktur har Lkf - ansatte på
arbeidsdagen, og hvordan legger vi hel-
og halvårsplaner for vårt arbeid?
Dernest har vi ønsket å utfordre oss
selv på hvordan vi gir rom for fantasi
og nytekning, og hvordan dette kan
komme til uttrykk i våre framtidige
planer.

Hvorfor vi valgte å ta opp dette temaet
var å understreke på nytt at struktur og
planlegging er to viktige forutsetninger
for å gjøre en god jobb. Men dette klar-
er vi ikke alene. Det må skje i et nært
samarbeid med frivillige arbeidere i
menighetene. På mange områder tror
jeg at vi gjør mye som er bra når vi
tenker på det som skjer innenfor guds-
tjenester og andre kirkelige handlinger,
de mange aktivitetene som drives i
menighetene,  hvordan kirkegårdene
blir stelt og hvordan kirkene blir ivare-
tatt, men vi kan alle bli bedre og øke
kvaliteten på vår innsats. På en måte er
vi ikke så mye annerledes enn bedrifter
som lever av sine produkter eller tjen-
ester og som må være i nærkontakt
med sine brukere for å fange opp hvilke
behov som rører seg. Kirkens budskap
er tidløst, men utfordringen blir selve
formidlingen.

For litt siden kom jeg over en artikkel
som omhandlet geniet Albert Einstein
som jeg også la fram på seminaret. 

Det er ikke alt Einstein har skrevet som
er like lett tilgjengelig, men han har
også formulert noe som er lettere å
forså. En gang slo han fast følgende:

Uten nysgjerrighet oppnås ingenting

Historieundervisningen er skolens vikt-
igste fag

Individets frihet det mest sentral

Fantasi det viktigste av alt

En slik livsinnstilling kan vi alle si ja
til.

På spørsmålet til våre ansatte om
hvordan vi våger å tenke nytt og fan-
tasere om hva som er mulig, fikk vi
tilbakemeldinger om at vi generelt er
litt redde for å gå nye veier. Vi er
mange ganger for opptatte av hva
andre vil si. Kanskje vi til og med har
opplevd at andre har uttalt at våre
idéer ikke lar seg gjennomføre eller
får som svar at dette har vi prøvd før.
Vilkårene for fantasi og nye idéer er
derfor ikke alltid de aller beste når vi
skal legge planer for framtiden. De
som har forsket litt på dette under-
streker at i Norge har vi rom for
meningsytringer, men vi har samtidig
en sterk formening om hva som er
politisk korrekt.
Organisasjonspsykolog Henning
Bang sier det slik:  «Avvikende men-
inger kan det bli slått hardt ned
på…………vi er ikke så flinke til å
akseptere folk som går på tvers».

Noe av det viktigste en arbeidsgiver
kan gjøre når et viktig tema blir tatt
opp, er å forfølge saken og evaluere
hvordan det har gått f. eks. i løpet av
et halvt år. Derfor skal vi i Lkf ikke
slippe temaet om struktur, fantasi og
nytenkning, men ta temaet opp igjen
på nyåret. Jeg tror vi trenger både å
beholde noe som er kjent, men sam-
tidig gi oss muligheten til å fornye
oss. I dette arbeidet trenger vi flere
frivillige medarbeidere, et nært sam-
arbeid med menighetsrådene og
prestene. 

Men aller først tror jeg vi skal gi litt
større rom for fantasien.  

Lederartikkel
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Noe over tre hundre kirker i Norge
har et kirkeskip som utsmykking i
kirkerommet. Mange av disse er vakre
kunstverk som menighetene er stolte
av og tar vare på. 

For noen år siden skrev vi om skipet i
Frogner kirke, orlogsfartøyet Den
norske løve, som krysset havet mell-
om Norge og Danmark i andre halvdel
av syttenhundretallet.  Skipet er et
gammelt symbol på kirken, og hoved-
rommet i en kirke kalles jo fremdeles
kirkeskipet. Den gang skrev vi at dette
var det eneste i Lier, men siden da er
det kommet ett til i Gullaug kirke som
fortjener å bli løftet fram. 

Skipet i Gullaug er av et annet slag-
intet krigsskip - det er ingen tvil om at
det er en enkel arbeidsbåt. Formen er
mer som en gammeldags skipsjolle
med akterspeil og skarp løftet baug.
Den minner om prammen, men den
er høyere og dypere og har et visst
middelalderpreg. Samtidig er båten
moderne, enkel ,  tjærebrun , snaue
meteren lang og står i et stativ midt i
midtgangen med front mot alteret.
Masten er et stort alterlys og lasten er
sand en kan sette bønnelys i.  - Det er
en lysglobe, eller rettere sagt, en lysbåt
som gir plass til mange bønnelys. 

Skikken med å tenne lys for noen eller
noe, som et symbol for bønn og
meditasjon er ikke gammel i Norge.
Det er mye mer vanlig i katolske og
ortodokse land, men langsomt har

den funnet sin plass i menighetene som
et uttrykk for fromhet og lengsel. Gud
kan ikke bare æres med tanker og intel-
lekt, men også med følelser og handl-
inger der hvor det er vanskelig å finne
de rette ordene. Nå er det nesten ingen
kirker som ikke har en lysglobe, eller
som i Gullaug, en lysbåt. 

Båten i Gullaug kirke er tegnet av Else
Grethe Sola Holberg fra Lier og firmaet
Design & 3interiør AS har laget den.
Det er ingen tvil om at stedet og histor-
ien har inspirert kunstneren og folkene
bak båten. Dette er stedet hvor St.
Hallvard levde og vokste opp, og dette
er stedet hvor han fant martyrdøden.
Her har Lierelva sitt utløp og landet og
landskapet har endret seg etter hvert
som landet har hevet seg og elva har
lagt igjen slam og sand der elva møter
fjorden. 

Men Linnesstranda i dag ligger bare
om lag hundre meter fra kirkeveggen
og like bakenom ligger Huseby gård og
hjemmet til Halvard Vebjørnsson. I
båten ut fra land kom kanskje han og
den unge gravide jenta han forsvarte,
omtrent ut til der Linnesstranda ligger i
deg. Derfor er det noe riktig i at det er
lysbåten inne i Gullaug kirke som skal
bære våre bønner fram til Gud slik det
i sin tid var Halvards båt som bar
bønnen om hjelp fra de to ut fra
stranden. Ytre sett fikk de ikke det svar
de ville ha, de ble begge drept. Men
gjennom det som skjedde her mellom

Linnesstranda og Huseby, blir vi igjen og igjen
minnet om at bønnen har styrke til å endre det
som for oss kan synes håpløs. 

Edvard Hoem, i sin salme No stig vår song sier det
slik: 

No stig vår song, vår takk til Gud
for Han, som er vår fred.
Når Kristus sprenger dødens rom,
fell siste stengsel ned.
Da stig vår song, vår takk til Gud
for spor på strand, for bølgjers slag:
Kom natt, kom søvn kom morgongry
kom evig sommars lyse dag.

Asle Kristiansen

Søndag er kirkedag

En bønnens båt – et annerledes kirkeskip

Søndag 10. februar
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste  Lys Våken.
Utdeling av «den levende boka»
Tranby Skolekorps juniorkorps.
Trabagos. Kirkekaffe ved Tranby
Sanitetsforening..
Sylling kirke kl. 11.00 Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp.

Søndag 17. februar
Frogner kirke kl. 11.00 Diakoniens
dag  Nattverd. Dåp. Barnesamling:
«Sprell levende».
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste.
Dåp. Kirkeskyss.

Sjåstad kirke kl. 18.00 Gudstjeneste. 
Nattverd. 

Søndag 24. februar
Frogner kirke kl. 18.00 Gudstjeneste
Nattverd.
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste,
Nattverd. Dåp.

Fredag 1. mars
Frogner menighetshus kl. 19.00 Felles
gudstjeneste for hele Lier Kvinnenes
internasjonale bønnedag. 

Søndag 3. mars
Sylling kirke kl. 11.00 Felles gudstjen-
este for hele Lier . Nattverd. Dåp.

Søndag 10. mars
Frogner kirke kl. 11.00
Musikkgudstjeneste. Nattverd. Dåp.
Barnesamling «Sprell levende» Nore og
Uvdal kirkekor og Frogner kirkekor
deltar. ÅRSMØTE.
Lierskogen kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-års-
bok. Dåp. Minitrall deltar. Kirkeskyss.

Søndag 17. mars 
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste,
Utdeling av 4-årsbok.
Tranby kirke kl. 11.00
Fasteaksjonsgudstjeneste, Dåp.
Kirkekaffe og menighetens årsmøte på
menighetshuset etter gudstjenesten.
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste  .
Nattverd. Dåp. Barnemesse
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Døpte:
Frogner
Othilde Tollehaug Vikmark (Nord Etnedal
kirke), Hedda Hagtvedt Eng,  Oliver Ivesdal,
Even Zhu Hamstad (Åmot kirke), Leon
Solvang, Sverre Furuvald Georgsen (Filtvet
Kirke), Isak Nicolas Nome Thorstensen,
Niklas Opsahl Joramo, Noelle Ryeng-Hansen
(Bragernes kirke), Maria Alexandra Vangen
Solberg, Tobias Høgslund Bakken, Elias Dahl
Udengen, Vilma Vatne Haraldsen

Tranby
Matheo Due Bekkvang, Markus Hegdal
Sommerseth, Odin Byman Eriksen, 
Johannes Drøpping (Vardåsen kirke)

Sylling
Mikkel Fossli Capellen

Sjåstad
Jørgen Steinbru Lillemoen

Vigde:
Birgitte Seierstad og Christian Ruud

Døde:
Frogner
Nada Vukobratovic, Ragnhild Ingeborg
Kornerud, Asbjørn Breda-Ruud, Harald
Kristian Vibe Hollerud, Knut Mastrup, Liv
Helga Syvertsen, Peter Stanley Erridge
Joakim Hansen, Helge Kristian Andresen,
Erik Anfinsen, Bjarne Vidar Pettersen, 
Jonn Arne Horpen, Laura Nilsen, Borghild
Sofie Schøyen, Liv Nielsen,  Michael Olsen,
Bent Frøyen, Karl Robert Larsåsen, Annichen
Elisabeth Bruusgaard

Tranby
Sigmund Rype, Morten Borgen, Arne Vidar
Muggerud, Ingerid Frogner Reykdal, Einar
Øritsland, Trond Olav Tangen, Ella Skogdalen,
Berit Helene Bjørkeng, Peder Svenningsen,
Randi Holmen, Magnar Sigurd Leif Teibakk, 
Olav Magnar Rekdal, Rakel Hennum, Randi
Louisa Røine

Sylling
Arne Moen,  Odd Solberg, Karl Håkon
Kaspersen

Sjåstad
Emil Teksum, Rolf Solheim, Hans Kjell Røed,
Randi Solborg Selbo, Kjell Tom Simonsen

Slekters
gang (Elisabeth Thomte Edvardsen)

I år er det Lier prosti sin tur til å
motta trosopplæringsmidler i for-
bindelse med den nye trosopplær-
ingsreformen. 
I et brev fra Tunsberg bispedømme-
råd heter det blant annet at midlene
skal benyttes til å utvikle en system-
atisk og sammenhengende trosopp-
læring som vekker og styrker kristen
tro for alle døpte i alderen 0-18 år,
uavhengig av funksjonsevne.

Veiledende sum pr døpte medlem 0-
18 år er på kr 338, men i samme
skriv henvises det til kriterier for til-
delingen i lokalmenighetene.
I prioritert rekkefølge skal følgende
hensyn tas: 75% av de tildelte midl-
ene skal normalt fordeles etter antall
døpte mellom 0 og 18 år, bemanning
av stillinger med direkte tilskudd
over statsbudsjettet innen undervis-
ning, bemanningssituasjonen i den
aktuelle menighet med særlig vekt
på (ungdoms-) prestestillinger og
diakonstillinger etc. og til slutt geo-
grafiske og sosiogeografiske forhold.

Det er videre tenkt at hver menighet
skal lage sin lokale plan for trosopp-

læring (Plan for trosopplæring Gud
gir – vi deler). Den skal sendes inn
til godkjenning til biskopen før
sommeren 2015.

De fire menighetene i Lier har del-
tatt på et informasjonsmøte i anled-
ning fordelingen av midler i Lier
prosti (Lier, Røyken og Hurum).
Kirkesjef og prost redegjorde for
modeller og fordelingsnøkler. 
Allerede så tidlig i prosessen kom
det frem sterke synspunkter vedrør-
ende fordeling. Det er mange hen-
syn å ta og de ovennevnte kriteriene
skal følges for å kunne godkjennes.
Trosopplæringsarbeidet i Lier er
godt forankret og alle fire sokn har
gode prosjekter. 

Det spennende er hvordan trosopp-
læringen skal videreutvikles i den
enkelte menighet, i fellesrådsområd-
et og i prostiet. Så får vi håpe at det
Gud gir – deles med vett og hjerte.

Menighetsrådene vil bli bedt om å
behandle saken på møtene sine i
februar i år og komme med innspill
i god tid før påske. Kanskje er dette
en prioritert debatt på menighetenes
årsmøter også.

«Gud gir – vi deler»

Spennende i Sjåstad og
Sylling !

I en årrekke har vi sunget de faste
liturgiske leddene i  gudstjenesten
(Kyrie, Gloria, forbønnssvar, natt-
verdsliturgi, osv ) på de samme
melodiene.

Nå foreligger det imidlertid en rekke
nykomponerte alternativer !

Skal vi velge blant  disse , skal vi
beholde de gamle, eller skal vi satse
på en kombinasjon ?

Mulighetene er mange !

I løpet av noen år skal menighetene
ha valgt  musikk. Men innen den tid
kommer en spennende periode hvor
forskjellige alternativer kan present-
eres og prøves ut!

I 2013 vil vi fortsatt bruke de gamle
melodiene på hovedtyngden av
gudstjenestene . Men på enkelte

gudstjenester – og muligens også på
noen mini-konserter -  vil nye
melodier bli presentert av kirke-
musiker Eli i samarbeid med flotte
musikalske «allierte» !

Følg med i annonseringen av disse,
møt opp, syng med og kom med til-
bakemeldinger i etterkant ! 

STILLE TIME
Vinter/vår 2013

DATO GJEST
18.02. Ellen Katrine Treleas 

Eriksen Vibrafon
25.02. VINTERFERIE
04.03. Marit Sehl Sopran
11.03. Rytmen Kor
18.03. Julie Davidsen Fløyte
25.04. Atle Sønstebø Fløyte
01.04. Jan Bertelsen Obo
08.04. Caroline Eidsten Dahl

Fløyter
15.04. Siv Sønstebø Saksofon
22.04. Ingeborg Soot Sopran
29.04. Lier Kammerkor Kor
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Desperate
hjelpebehov i
Syria
Blir du motløs over nøden
og fortvilelsen som møter
deg i nyhetene fra Syria, så
skal du vite at noe av det
konfirmantene i Lier har
samlet inn til Kirkens
Nødhjelp i vår kommune nå
brukes til å få fram hjelp
også til Syria. Gjennom vårt
eierskap i Kirkens Nødhjelp
er menighetene i Lier direkte
involvert.

På vei inn i de kaldeste månedene av
vinteren, står hundretusener av syrere
bokstavelig talt på bar bakke. Kirkens
Nødhjelp sender nå inn 83 tonn med
vannutstyr, telt, ovner og ulltepper.

- Fortvilte og traumatiserte går folk
rundt i avklippede bukser og somm-
ersandaler i den bitende kulden. De
mangler mat, vann og tak over hodet –
i grunn alt, sier Jon Frydenborg, pro-
sjektleder for Syria i Kirkens Nødhjelp. 
Januar og februar er de kaldeste
månedene i året i Syria, og i høyere-
liggende områder er det allerede
minusgrader. Av over 1,2 millioner
mennesker på flukt i sitt eget land, har

de færreste annet enn de få eiendelene
de klarte å bære med seg da de måtte
flykte fra de blodige krigshandlingene.

Trapper opp katastrofeinnsats-
en
Kirkens Nødhjelp har i samarbeid med
lokale kirker i Syria sørget for livsnød-
vendig hjelp til titusener av mennesker
siden konflikten startet for snart to år
siden.
Med den stadig forverrede situasjon-
en for 2,5 millioner berørte inne i
landet og over en halv million flykt-
ninger i nabolandene, frakter Kirkens

Nødhjelp i disse dager 83 tonn
med vann- og sanitærutstyr, telt,
madrasser, tepper, ovner og hygi-
eneartikler fra beredskapslagre i
flere land. Ytterligere tonn med
nødhjelpsutstyr skal kjøpes inn
den nærmeste tiden.
FN forventer at over 4 millioner
mennesker vil være berørt av borg-
erkrigen i løpet av første kvartal
2013. Samtidig har verdenssam-
funnet så langt bidratt med knapt
halvparten av kostnadene for den
totale katastrofeinnsatsen.
- Den syriske sivilbefolkningen
trenger all den hjelp den kan få, og
nå haster det mer enn noen gang,
avslutter Frydenborg.

Kirkens Nødhjelp trapper opp sin katastrofeinnsats og
sender i disse dager 83 tonn med nødhjelpsutstyr til Syria.
1.2 millioner mennesker er på flukt fra borgerkrigen:
Familien til Nargiz (48) prøvde forgjeves å komme seg
over grensen til Tyrkia, og frykter nå for sine liv. Foto:
Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

Faktaboks:
Kirkens Nødhjelp har i mange år
bygget opp et nett av beredskapslag-
ere for nød- og katastrofehjelp rundt
om i verden. I roligere tider har en
kjøpt opp utstyr og forsyninger og
fraktet dem med billigste båtransport
til disse lagrene. Penger har kommet
fra egne innsamlede midler fra blant
annet fasteaksjonen i menighetene.
Et av de største lagrene ligger i Dubai
i Emiratene i Den persiske gulf. Nå
kan nødhjelp hentes herfra uten for-
dyrende flyfrakt. Også FN og andre
organisasjoner kan hente forsyninger
fra disse lagrene. 

Tårnagent helg i
Sjåstad

I helgen 12. og 13. januar
var det liv og røre i Sjåstad
kirke. En gjeng med
tårnagenter jaktet på skatt-
er og fant spor i hele kirk-
en. 

Det var fotavtrykk, piler og
fingeravtrykk og finne. De
gikk gjennom løyper der de løste opp-
gaver. De var også til god hjelp når flere
skatter måtte finnes. De måtte bruke
sine sanser godt for å finne frem. Men
en rar helg var det, til og med ark ble
borte. Heldigvis var det ingen tårnag-
enter, englevakter eller andre voksne
som forsvant!

Etter god innsats og en tur oppi det
høye klokketårnet for de fleste agentene
var det tid for en liten pause. Det var

litt å spise før aktivitetsnivået gikk i
taket igjen. Søndagens gudstjeneste
skulle også forberedes.

På søndagen var det flere foreldre og
andre i familien som hadde tatt veien til
kirken for å se hva tårnagentene hadde
bedrevet. De fikk se en dramatisert
bibelfortelling med innlevelse og god
innsats fra hver eneste agent. Som takk
for helgens innsats vanket det også en
flott gave fra menigheten.

EINAR LUNDE PÅ ÅPENT HUS
ONSDAG 6.MARS kl.11.00 
på Tranby menighetshus

“Ville,våge,vinne…..men er det så
lurt å gå på rød løper med joggesko?
Et ellevilt møte med Gro Harlem
Brundtland, Zimbabwes diktator
Robert Mugabe og en kliss naken
norsk stortingspolitiker på et direk-
tørkontor i Afrika”. 
Vi gleder oss til å få besøk av Einar
Lunde på Åpent Hus onsdag
6.mars. Den dyktige journalisten og
korrespondenten vil gi oss humorist-
iske og alvorligere innblikk fra sine
mange år på reise for NRK og som
privatperson.
Vi håper det blir fullt hus denne for-
middagen. Åpent Hus byr som vanlig
også på en god lunsj, åresalg og sang. 

Alle er hjertelig velkommen!
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Kirken i Lier – Noen tanker om
tallene

Befolkningen i Lier kommune vokser.
Kirken i Lier er også i vekst og utvikl-
ing. Tallene fra fjorårets kirkestatistikk
forteller oss noe om dette. 

Gudstjenestebesøket i kirkene i Lier er
forholdsvis stabilt. I 2012 var det totale
antallet vel 20.500 besøkende. Med i alt
212 gudstjenester gir dette et snitt på
97 besøkende.  Spesielt er det verdt å
merke seg at de to minste menighetene
Sylling og Sjåstad med sine med-
lemstall på henholdsvis ca. 1400 og ca.
1200 har et gjennomsnitt på 87 og 85
besøkende. Det er gledelig! 

Det ble født 203 barn i Lier i 2012 av
foreldrene der minst en av dem er
medlem av Den norske kirke. 157 barn
ble døpt i kirkene i Lier dette året.
Dåpstallene i Sylling og Sjåstad er for-
holdsvis stabile mens dåpstallet i
Tranby er synkende. Dette gjenspeiler
nok blant annet at tilflyttingen er
mindre i dette området nå enn for
noen år siden. Omtrent halvparten av
de barna som blir født i Tranby sokn er

nå bosatt på Lierskogen. 

Tendensen i Den norske kirke totalt er
at flere mennesker går i kirken i løpet
av et år enn for noen år siden. Færre
mennesker går ofte til gudstjeneste,
men flere mennesker går en gang
iblant. Både Tranby og Frogner menig-
heter er preget av at en god del menn-
esker møter ofte fram.  

Vår erfaring her i Lier er at breddetil-
takene i trosopplæringen, der barn og
unge i ett årskull blir spesielt invitert,
samler mange mennesker. Også andre
gudstjenester med kor og deltakelse fra
ungdommer samler mange. 

Noen gudstjenester er mer rolige og
samler færre deltakere. For dem som
ønsker høytid og stillhet til fordypning
og ettertanke, er dette gode anledning-
er, og jeg vil gjerne slå et slag for disse.
Vi trenger næring til troen, og vi treng-
er fellesskapet med andre troende.
Velkommen til kirke - både når vi er
mange og det skjer mye, og når vi ikke
er så mange, men har mere ro! 

Ellen Martha Blaasvær
Prost i Lier, Røyken og Hurum  

Tårnagentene i
Sylling

I helgen 26-27. januar
inntok tårnagentene
Sylling kirke med stor forventning. Det
var dessverre halvparten av agentene
som lå hjemme og var syke denne helg-
en. Vi savnet dem! Men for de friske
agentene var det mange oppgaver som
måtte løses. Og det var bare å ha alle
sanser åpne, for hvem visste hva som var
viktig å huske? Slik entusiasme som det
var blant disse skal du lete lenge etter.
Heldigvis ble skattene funnet slik at
gudstjenesten på søndag kunne gå som
planlagt!

Det var veldig langt ned fra tårnet i kirk-
en, og kjempekaldt! Men litt stilig var det
også for vi kunne jo se utover hele
bygda. Litt bratt var det allikevel både
oppover og nedover. Etter slik innsats
var det godt å få litt i magen. 

På søndag viste de flotte agentene hva de
hadde øvd på dagen før. De var så flinke
alle sammen. Og en velfortjent gave fra
menigheten ble delt ut som takk for
super innsats hele helgen.

FLOTT INNSATS  AV
SJÅSTAD TEN-SING PÅ
GOSPEL- OG LOVSANG-
GUDSTJENESTE

Det ble en fin stemning på kveldsguds-
tjenesten i Sjåstad kirke søndag 3. feb-
ruar  , og SjåTS bidro i høy grad til
dette . I tillegg til å framføre fire kor-
sanger, stilte de også opp som forsang-
ere på nye liturgiske melodier av Peter
Sandwall.

Det var forøvrig  en stolt stund  for
SjåTS   da de kunne presentere sitt
nystartede band , som spilte imponer-

ende bra ! 

Gudstjenesten 3. februar ble et flott
«kick-off» for kirkemusikkprosjektet i
Sjåstad og Sylling hvor menighetene

skal få mulighet til å gjøre
seg kjent med ulike forslag
til nye liturgiske melodier.
Denne gangen var det
musikk av
Peter
Sandwall
som ble
prøvd ut.
Siden
denne
musikken
er i gospel/
lovsang-

stil, var hele gudstjenest-
en bygd opp rundt dette,
med fellessanger i
samme stil. 

Godt hjulpet av vakkert saxofonspill fra
Stine Burvald Enersen ble det god del-
takelse fra menigheten både på kjente
og mindre kjente sanger .

SjåTS har mange flotte stemmer, og de

synger med «trøkk» og innlevelse. De
bidro i høy grad til å løfte gudstjenest-
en! At de nå også kan stå fram med
eget band , bestående av  Daniel
Rasmussen ,piano, Jørgen Sveaas,   gitar
og Andreas Sveaas, slagverk, er en
gledelig begivenhet for hele Sjåstad
menighet !

Etter gudstjenesten fikk dirigent i
SjåTS, Frida Hegge-Larsen , og styre-
leder Thea Øyen hver sin velfortjente
rosebukett fra Sjåstad menighet for sin
strålende innsats for å skape et godt
ten-sing-miljø i Sjåstad.

Tekst: Eli Nesse, Foto: Alf Kr. Hol
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To solide kirkebenker
(tekst og foto v/Elisabeth Thomte
Edvardsen)

Lions Club
Lier inviterer
bygda til å
benke seg. -
Med mål om
sittebenker i
hver skole-
krets er dette
først og
fremst et pro-
sjekt for å
markedsføre
oss, smiler
Erik Skaug.
Men han håper at benkene vil gjøre
nytte som gode møteplasser også.

Kirken er vel etter våre begreper gode
møtearenaer i seg selv, men du verden
så flott at to av våre kirker er tilgode-
sett med en ekstra benk – og altså en
ekstra møteplass. I november i fjor fikk
Lierskogen tildelt sin Lionsbenk og
«julebenken» ble plassert ved Sjåstad
kirke.

Markedsføring av gode gjerninger
Ved selvsyn forstår man at benkene er
solid håndverk. De tre «møteplassene»
som allerede er plassert bærer preg av
traust og urnorsk stil. Midt på rygg-
støet skinner det et Lions skilt som
vitner om donoropprinnelse og gav-

mildhet. Og vi forstår at det fortsatt er
Lions som skal stå som eiere av benk-
ene. De inviterer imidlertid til fadder-
skap og Skaug forteller at på

Lierskogen er
det Rolf
Sommerseth
som er opp-
nevnt til
denne rollen.
Den ned-
snødde eller
rettere sagt
nedmåkte
benken ved
inngangen til
kirken, håper
nok snart på

besøk fra fadderen sin så den slipper å
vente helt til våren med å invitere til en
pust i benken.

- Men hvordan i all verden får dere
fraktet disse møblene fra opprinnelses-
stedet i Røyken og ut til ulike steder i
Lier da, undres undertegnede. Blytunge
og mektige trenger de ikke verken bolt-
er eller lenker.
- Nei, dem frakter jeg på en henger
eller bak i en skapbil det, humrer
Skaug. Han er administrator i benke-
prosjektet sammen med Karl Bellen og
Bjarne Fuglerud.

Seremonier
Markedsføring av gode hensikter og
god dugnadsånd kan ofte drukne i

kommersielle tider. Det er derfor flott
at Lions har fått med kjendiser på
laget. – Det er viktig for oss å lage en
god seremoni ved hver utplassering,
forteller Skaug. Og han tar oss med til-
bake til oktober i fjor. Den første benk-
en ble da behørig innviet av den mest
kjente Lierkjendisen, nemlig ordfører-
en. Øverst i Paradisbakkene troner
benken med invitasjon til både god
hvile og god samtale. Så var det
novemberbenken her på Lierskogen –
og kjendisen var seniorprest Rolf
Sommerseth. 
På Sjåstad befinner det seg et hav av
kjendiser – med verden beste barnekor
– kunne man plukket fra øverste rekke
– og det gjorde de vel også. Jan Erik
Larssen fikk æren av å besitte møble-
mentet først.

Det er bygdefolket selv som har
kommet med forslag til hvor benkene
skal settes. Sammen med Lierposten
har Lions mottatt mange innspill.
Likevel er det utarbeidet noen kriterier
for utplasseringene. Blant annet har
Lions Club Lier lagt vekt på at utsikts-
punkter skal score høyt. – Og de skal
plasseres i alle deler av bygda, gjentar
Skaug. Og i utplasseringstankene til
Lions heter det også at benkene skal
plasseres på steder der folk har behov
for å sitte eller vente – og vi venter i
spenning på påskebenkens plassering
og hvilken kjendisfaktor som skal ha
den første sitteæren.

Fader Vår i ny språkdrakt. 
I Den norske kirke er vi godt i gang med
reform av gudstjenesten. Målet er å få en
ordning for gudstjenesten som er til-
passet lokale forhold i hver menighet.
Det innebærer blant annet at stadig flere
barn, unge og voksne deltar aktivt ved
tekstlesning, bønner og andre oppgaver.
Gudstjenesteutvalg og menighetsrådene
har arbeidet med dette det siste året. I
desember 2012 fikk alle de 4 menighet-
ene i Lier godkjent sin nye ordning for
den lokale gudstjeneste. 
I den forbindelse har alle menighetene
vedtatt å bruke Herrens bønn – Fader
Vår – slik den står i Bibeloversettelsen
av 2011. Også de andre bibeltekstene
leses nå fra denne oversettelsen. 
Det er opp til prestene å bestemme
hvilken form av Fader Vår som skal
brukes i de kirkelige handlingene vielse
og begravelse/bisettelse. Alle prestene i
Lier har bestemt seg for å bruke det

«nye» Fader Vår, og vi har oppfordret
begravelsesbyråene til å trykke denne
utgaven i programmene. Nå øver vi oss
på å lære den utenat, og oppfordrer alle
til å gjøre det samme! 

Slik lyder den: 

Vår Far i himmelen. 
La navnet ditt helliges. 
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i
himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere. 
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, 
og makten og æren i evighet.
Amen.

Ellen Martha Blaasvær, prost

Pilegrimskveld i Lier ons-
dag 13. februar 2013 kl.
19.00

Frogner
menighet-
shus

Besøk av Roger Jensen fra
Pilegrimssenter i Oslo

Tema: «Pilegrimsteologi for men-
nesker i dag».

Enkel bevertning.

Hjertelig velkommen!

Arrangør: Pilegrimsgruppen i
Frogner/Frogner menighetsråd.
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Søndag 17.02 kl.
19.00 - Konsert med
Jonas Fjeld og Ben
Basgård

Jonas Fjeld trenger ingen nærmere
presentasjon. Dette er mannen bak
”Engler i sneen” og ”Drammen i
regn”. Når Fjeld stiller med en enkel
duo ”Jonas
Fjeld og
Ben
Basgård”
må låtene
hans stå på
egen bein,
og hans
kvaliteter
som ”låt-
skriver”
kommer
virkelig til
sin rett. Med sterk formidlingsevne
og en sangstemme som treffer sjela
til hele det norske folk blir dette en
intim og flott opplevelse. Fjeld får
hjelp av Ben Basgård som har spilt
sammen med ham i en årrekke.
Basgård er en rutinert strengemester
som evner å gi et enkelt arrangement
”det lille ekstra” man som publikum
kan oppleve som musikalsk magi.
Inngangsbillett: 250 kr

Søndag 17.03 kl. 19.00 – «Kunsten å
være menneske. Hva kan even-
tyrene lære oss?» 
Foredrag med litteraturformidler
Berit Tversland

Berit
Tversland
har i
mange ti-år
arbeidet
med norske
folkeeven-
tyr, og hun
inviterer til
en

oppdagelsesreise i eventyrenes mange
lag og i oss selv. «Jeg fant, jeg fant»,
sa Askeladden!
Charlie Blackwater krydrer kvelden
musikalsk med sitt munnspill. 

FRI ENTRE

Lierskogen
Kulturkirke

Salmeklang med salmesang

Tranbygutt og gitarist Knut Ingolf
Brenna hadde tatt med seg bandet
sitt, Salmeklang, til Lierskogen
Kulturkirke denne søndagen i
januar. De fremfører salmer i ny
drakt og folketoner i skjønn foren-
ing. Det var bare å lytte og la det
sige inn. Musikalsk veldig på
høyde med de beste og den flotte
stemma til vokalist Mari Klingen, 

deltaker i Bit for bit, var vert
besøket. Foruten de to er Per
Erik Olsen og Jo Martin
Grosås med i bandet. Fult
hus også denne kvelden.

Bjørn Tovsrud

Mari Klingen og Per Erik Olsen

Knut Ingolf Brenna

Sylling Supersprell våren 2013.
Supersprell er en «søndagsskole» på torsdager 

tilrettelagt for barn fra 4-8 år. 
Vi samles annenhver torsdag i kirkestua i Sylling, kl. 17.00-18.30.

Vi starter samlingene med en enkel middag.
Du er velkommen enten du kommer fra Sylling, Sjåstad 

eller fra andre steder!

Håper vi ser DEG!!

Samlinger våren 2013:
17. januar 
31. januar
14. februar
28. februar: Vinterferie
14. mars
28. mars: Påskeferie
11. april
25. april

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



Nytt om nytt orgel
(Elisabeth Thomte Edvardsen)

Orgelkomiteen i Sylling har hatt som
mandat å samle inn penger til nytt
orgel i kirken. Mange har brettet opp
både ermer og lommebøker i pur
entusiasme – uten å ha fått et konkret
beløp å forholde seg til. 

Egeninnsats
Saken om nytt orgel i Sylling har
versert noen år nå. Krafttak har vært
gjennomført og kronene har rullet inn.
Pr i dag smiler det ca 320 000 utålmod-
ige kroner på kontoen. Takket være
komiteens iherdige iver har kakelotteri-
er, bevertning på Jordbæreventyret,
juletrefest og smigrende tiggerbrev gitt
strålende resultater. I tillegg har det
innkommet minnegaver av stor betyd-
ning. Både menighetsråd og orgelkom-

ité bedyrer stor takknemmelighet for
dette engasjementet.

Vedtatt finansieringsplan
Det er Lier kirkelige Fellesråd som har
ansvar for finansiering av nytt orgel i
Sylling kirke. Saken ble realitetsbe-
handlet på møtet i september 2012.
Orgelet er kostnadsberegnet til kr
4 875 000 inkl mva. En nødvendig for-
sterkning av galleriet er inkludert i
denne prisen. 

I vedtaket ble det besluttet å avsette kr
4 400 000 på investeringsbudsjettet
over fire år (2012-2015). Det resterende
beløpet på kr 475 000 må menighets-
rådet (orgelkomiteen) bidra med. Med
de allerede innsamlede midlene gjen-
står det da kr 155 000. Både menig-
hetsråd og orgelkomité er komfortable
med dette og mener at det er rimelig å

nå dette målet i løpet av investerings-
perioden. Ikke minst er orgelkomiteen
svært glad for endelig å ha et konkret
beløp å forholde seg til. Og den flotte
gjengen med Lise Gran i spissen tråkk-
er alle som én ufortrødent videre på
orgelstien!

Og nå da?
Sylling er så absolutt svanger med nytt
orgel. Lengselen er stor! Og 8. februar i
år går fristen ut for prekvalifiserings-
konkurransen. Saken følges derfra opp
i Fellesrådet. 

Det skal bli godt både for menighet og
organist med nye tangenter. Når orgel-
toner velges bort på en julekonsert til
fordel for et enkelt piano, er det
jammen litt hallelujastemning med en
orgelkomité sitt ansvar bevisst – og et
konkret mål å jobbe mot!
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”De skjønte ikke noe
av dette” 

Det er disiplene til Jesus som ikke
skjønner noe. Jesus har tatt de tolv
disiplene til side og sier: - ”Se, vi går
opp til Jerusalem, og alt det som pro-
fetene har skrevet om menneskesønn-
en skal gå i oppfyllelse. Han skal over-
gis til hedningene og bli hånt og mis-
handlet og spyttet på, og de skal piske
ham og slå ham i hjel. Og den tredje
dagen skal han stå opp.” Men de
skjønte ikke noe av dette.
Lukasevangeliet kapittel 18 vers 31-33.
Nei, det er ikke lett å forstå – at noen
med åpne øyne går ei slik framtid i
møte! 
Disse vanskelige utsagnene møter oss
på fastelavnssøndag, rett før fastetida
begynner. Fastetida er ei forebered-
elsestid til påsken. Bibeltekstene i
denne tida tar opp utfordrende sider
ved livet – ”det ondes problem” eller
”lidelse” hører med blant dem. 
Følgende keltiske tekst er ikke noe svar
på en vanskelig problemstilling. Og
kelterne skjønte neppe mer av dette
enn Jesu disipler og oss som lever i
dag, men teksten kan kanskje likevel gi
oss noe til ettertanke i møte med ”dag-
ens ord” om Jesu lidelse:

Jeg tilber den
lidende Konge

som kjenner min lidelse.
Jeg elsker den sørgende Herre

som kjenner min sorg.
Ved hans død kom ingen ild

over fangevokterne for å brenne dem,
ingen flom reiste seg for å skylle dem

bort,
jorden åpnet seg ikke for å svelge dem,
himmelen falt ikke ned for å knuse dem.
Ingen ville fugler kom for å angripe

Pilatus,
ingen ville dyr maltrakterte prestene

og de skriftlærde,
ingen slange reiste seg

for å hogge dem som pisket Jesus.
Han tillot dem å føre falsk anklage mot

seg
uten å åpne sin munn.

Han lot dem dra seg til korset
uten et ord av bebreidelse.

Han så rolig på at de drev nagler
inn i hender og føtter.

Han som skapte universet,
han som opprettholder universet,
han som sol og måne adlyder,
han som styrer stjernene,
oppga sin veldige makt.

Slik led han for oss som lider mye.
Han sørger med oss som

har mye sorg.

Berit Basmo Kvidaland

AndaktTidligere alterfront i
Sjåstad Kirke

Alterfronten i Gjellebekkmarmor,
med det vakre monogrammet i gull,
er hentet
frem fra
glemsel-
en og
kommet
til heder
og verd-
ighet
igjen.

Sjåstad
menig-
hetsråd
syntes
det var
for galt at denne vakre marmorplaten
bare var lagret bort. Den har jo en
spennende historie å fortelle.
Resten av alterbordet ble for en tid
tilbake solgt til det kongelige danske
hoff, hvor marmoren skulle brukes til
restaureringsarbeid.
Det ble derfor bestemt at alterfronten
skulle hentes frem. Platen har fått en
fin treramme og hengt opp på veggen
i Sjåstad kirkestue. Den er igjen blitt
til pryd og glede for dem som bruker
kirkestuen.

Tekst: Jorun Fuglerud

Foto: Inger Johanne Stensen



TÅRNAGENTLØRDAG I
FROGNER KIRKE FOR
8 åringer ( 3. klassetrinn)
10. mars.
De som er døpt, får invitasjon

med alle opplysninger i posten. Men alle
barn på 3-trinn
er velkommen.
Kirkens
Service- kontor
32 22 02 70
kan  gi mer
informasjon.  

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

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 eller TV!  
  Møbler etter avtale. 
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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: 480 74 058

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



Vi har flyttet
i leilighet
siden sist.
Og trives godt selv om det var rart å
forlate hus og hage på Lierskogen.
Leiligheten vår er passe stor med
bl.a. skråtak. Godt at flg. fra
Ordspråkene 29 ikke er faretruende
aktuelt: «Bedre å bo i en krok på
taket enn å dele hus med en trette-
kjær kvinne».

Rolv Wesenlund og Arthur
Arntsen samtalte med Per Arne
Dahl i en radiogudstjeneste. Bl. a
etterlyste de mer humor i kirken.
Selv er jeg veldig fornøyd når det
smiles og i blant
lees skikkelig i
kirkebenken.
Arthur Arntsen
fortalte ellers en
av sine store hist-
orier. Den om en
fisker som forliste
på Vestfjorden
midt i verste vint-
erstormen. Han ble berget og fikk
besøk på sykehuset av en nysgjerrig
journalist. «Ka de va’ du tænkt på
når du lå der på båten og kanskje
kuinna ha mesta livet»? » Nææææ,
ka’ æ tænkt? Æ tænkte at æ kain
ikkje huske at æ har vore i så dårlig
humør før»!

Karsten Isachsen kommer
til kulturkirka 17. april. Her et smil
fra hans bok «Lyspunkter»: Under
prekenen hørtes plutselig en skarp
plystring fra lille Herman. Hermans
mor ble forskrekket og ba han tie
stille. Etter gudstjenesten spurte hun:
«Hvorfor gjorde du det?» Herman
svarte: «Jeg ba Gud om å lære meg å
plystre – og det gjorde han!» 

Oldebarnet var fornærmet
for at han ikke fikk se oldefar i kista.
På spørsmål om hvorfor han så
gjerne ville det, kom det: «Jo, han
ville så gjerne se han i romdrakta»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 5. mars
I din postkasse: 18. mars

!

Prestens 
beste...

FROGNER MINIGOSPEL

har nå øvelser mandager på Frogner menig-
hetshus, Lierbyen.
Fra 4 år   til og med 4.trinn  kl. 18-19
Skolebarn 5.-7.trinn kl. 18.30 – 19.30 
Nye barn er hjertelig velkommen!
Hilsen Ellen Kathrine Trelease Eriksen og
Nina Oldebråten. 

”SPRELL LEVENDE”  i
FROGNER MENIGHET

er samlinger for barn en søndag i
måneden kl. 11.15 – 12 i Kirkestua v/
Frogner kirke. 
Bibelfortelling, sang, tegning og lek.
Våren 2013 er det søndagene 17.feb-
ruar, 20. mars, 7. april og 2.juni.  

Hilsen Kari Tomine Isene Bodnar, Inger
Svele Hornstuen og Synnøve Barland
Gustavsen

KVINNENES INTERNASJONALE
BØNNEDAG 2013
Gudstjeneste med nattverd. på Frogner
menighetshus fredag 1.mars kl. 19.
Programmet for bønnedagen i år er fra
Frankrike  med tema: 
”Jeg var fremmed, og dere tok imot
meg. ”. Gudstjenesten er for både
menn og kvinner og for Frogner,
Tranby, Sylling og Sjåstad. Etter guds-
tjenesten er det kveldsmat.
Velkommen!

UTDELING AV FIREÅRSBOKA, i
FROGNER KIRKE 17.3. kl. 11

Har du er fireåring i huset som er døpt
første halvår 2009 , vil barnet ditt få
spesiell invitasjon til gudstjenesten
søndag 17.mars. Hvis det glipper for
oss og dere ikke får invitasjon, ta kon-
takt med Kirkens Servicekontor 32 22
02 70 for nærmere informasjon.

ÅRSMØTE , FROGNER
MENIGHETSRÅD OG GULLAUG
KIRKEFORENING.

Det  innkalles med dette til årsmøte for
Frogner menighet søndag 10.mars 2013
etter gudstjenesten kl. 11 i Frogner
kirke. Sted for årsmøtet er ikke fastsatt
ennå. Gullaug kirkeforening vil  ha sitt
årsmøte i forlengelsen av menighetsråd-
ets. Vel møtt ! 

Hilsen Frogner menighetsråd og
Gullaug kirkeforening

Tranby menighetshus
Årsmøte torsdag 21.febr. kl.1900 i
Peisstua.
Saker som ønskes tatt opp må være
sendt styret innen 14.februar.
Styret.

                       Takk 

     Sylling Menighetsråd og Orgelkomiteen  
      takker varmt for minnegaven vi fikk  
     i anledning Kolbjørn Hesliens bortgang. 


