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Søndag 17. mars 
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste.
Utdeling av 4-årsbok. Frogner
Minigospel synger.
Frogner kirke kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste.
Tranby kirke kl. 11.00
Fasteaksjonsgudstjeneste. Dåp.
Kirkekaffe og menighetens årsmøte på
menighetshuset etter gudstjenesten.
Sjåstad kirke kl. 11.00 Barnemesse.
2.åringer er invitert. Sjåbagos synger.

Lierskogen kulturkirke kl. 19.00
Kulturkveld.  Fortelleren Berit
Tversland «Kunsten å være menneske.
Hva kan eventyrene lære oss?»
Munnspill Charlie Blackwater. 

PÅSKEN 2013.

Søndag 24. mars - Palmesøndag
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste.
Dåp. Kirkeskyss

Øverskogen samfunnshus kl. 13.00
Gudstjeneste. Nattverd.

Skjærtorsdag 28. mars
Gullaug kirke kl. 11.00 Gudstjeneste.
Nattverd. Kirkekaffe.
Lierskogen kirke kl. 19.00
Aftengudstjeneste med kveldsmåltid.
Nattverd.
Sjåstad kirke kl. 18.00 Gudstjeneste.
Nattverd. Kveldsmåltid i kirkestua.
Bjørn Ervum, saxofon.

Fortsettes neste side
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Lier Menighetsblad

100-ÅRSJUBILEUM TIL
UTFORDRING

Mars måned bringer med seg to
kvinnedager. Kvinnens internasjonale
bønnedag første fredag i mars feires i
mer enn 170 land. Her i Lier ble dagen
feiret tradisjonen tro med gudstjeneste
og kveldsmat på Frogner menighets-
hus. En kvinnegruppe i Frankrike
hadde laget programmet med tema om
innvandrernes situasjon, og å be for
dem som har lederansvar i samfunnet
hører med. Så er det 8.mars –
Kvinnedagen som FN står bak. I år var
dagen starten på markeringen av 100
årsjubileet for kvinners stemmerett i
Norge. Lier bibliotek markerte dette
med et arrangement, og kirken i
Røyken markerte kvinnedagen med
gudstjeneste.  

«Langsomt blir alt annerledes», sier Ole
Paus. For 100 år siden var det ingen
som hadde hørt om kvinner verken
som statsminister, stortingspresident,
fylkesmann, ordfører, politi, skihopper,
tronarving, prest eller biskop. Allmenn
stemmerett for menn ble vedtatt i 1898,
men kvinner hadde  ikke stemmerett
ved offentlige valg. Fra historien om
kampen for kvinners stemmerett kan vi
lese synspunkter som vi i dag undrer
oss over og smiler av: «Det taler imot
kvinnens natur å delta i politikken. Det
kan føre til familiens oppløsning.»

«Man må spare kvinnene fra en av livets
hardeste konflikter. Det er mannens opp-
gave å bære byrdene ved å representere i
politikken.» Men heldigvis ble argument-
ene også snudd, og andre mente at for-
skjellen mellom mann og kvinne gjorde
kvinners  deltagelse i politikk spesielt
viktig. Kvinnens stemmerett ville gagne
fedrelandet, og utestengning ville være til
skade for landet. Det ble hevdet at særlig
sosiale spørsmål kunne løses lettere med
kvinner i politikken

Camilla Collett er den mest kjente av
«formødrene» som arbeidet for at kvinn-
er skulle deltas i det offentlige liv.  Hun
døde i 1895 og fikk ikke oppleve kvinners
stemmerett. Vedtaket kom i Stortinget 11.
juni 1913 og var enstemmig og uten
debatt. Da uttalte en av de andre «for-
mødrene» Gina Krogh fra Lofoten. «Vi
hadde aldri tvilt på at vi skulle seire, men
at seieren skulle komme så stor og full-
kommen, så stille og skjønn som den
kom i kveld, det hadde vi aldri drømt
om.» Hun understreket  at kampen
måtte fortsette med påpasselighet som
aldri før  slik at  kvinner skulle få sin rett-
vise plass i hjem og samfunn, stat og
kirke.

Å markere stemmerettsjubileet motvirker
historieløshet. Likestilling og stemmerett
tar vi i Norge som en selvfølge i dag. Men
det er ikke kommet av seg selv. De som
kjempet det fram, hadde større rettferdig-

hetssans og  var mer klarsynte og frem-
synte enn andre. Det forplikter oss til
ikke å være likegyldige og eller skylde
på politikerne for alt som er bakvendt.
Stemmerett, ytringsfrihet  og andre
demokratiske rettigheter gir alle polit-
isk innflytelse. 

Stemmerettsjubileet minner oss også
om at i andre deler av verden kjemper
fremdeles både kvinner og menn for
demokrati og menneskerettigheter. For
to år siden var det første demokratiske
valg i Libya på over 40 år. I en
reportasje i Dagsrevyen sa en libyisk
kvinne: «Jeg har født barn og tatt eks-
amen, men å stemme er det største jeg
har opplevd ».

Det er dessuten mennesker i vårt sam-
funn som er stemmeløse av andre
grunner enn kjønn,  som flyktninger,
arbeidsinnvandrere, fattige, de som bor
på gaten. Alle mennesker har krav på
respekt. Og kirke og samfunn trenger
fremdeles folk med skarp rettferdig-
hetssans, kjærlighet, kreativitet   og
klokskap som arbeider for at de som av
ulike grunner faller utenom, får et
menneskeverdig liv og gis muligheter
til å bruke sine evner og krefter til beste
for andre.

Kilde: www. stemmerettsjubileet.no                                                          

Solveig Aass Kristiansen

Lederartikkel

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Mørk Sveaas, 
Mob: 95 17 02 59
Lier Menighetsblad v/Sveaas
Postboks 215, 3401 Lier
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Layout: Kjetil Mørk Sveaas
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Søndag er kirkedag

Lier menighetsblad er også å finne på:  
http://lier.kirken.no
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(tekst og foto v/Elisabeth Thomte
Edvardsen)

Mange ville og våget å ta veien til
Tranby menighetshus onsdag 6.
mars, kl 11. Diakoniutvalget i
Tranby menighet vant alles mager
med herlig lunch og NRK profilen
Einar Lunde vant alles hjerter med
langreiste historier.

- Han trollbandt oss altså en hel time,
smiler Helga Eggen henrykt. – Ja han
er jo helt utrolig, repliserer damen i
stolen ved siden av, Bjørg Meling
Gulbrandsen. Sammen med godt over
100 andre tilhørere lot de seg rive med
av Einar Lundes fortellerglede og for-
tellerevne.

Lunde forteller om Robert Mugabe,

diktatoren fra Zimbabwe. - En
mann uten hjerte og empati og
som misliker mine kritiske
spørsmål, poengterer han. Og
Lunde tar oss med på en dra-
matisk reise til Rhodesia. Uten
visum tok han seg inn i det
krigsherjede landet for å rap-
portere om grusomhetene. Med
et sjeldent våkent engasjement
maler han sin journalistiske
historie som et bakteppe for den
historien Dagsrevyen present-
erte.
Latteren sitter løst når Erik Gjems-
Onstad (Anders Langes Parti) siteres og
fremstilles av Lunde. Etter å ha inn-

rømmet sitt samarbeid med rasistiske grupper-
inger i Afrika, benekter han sine uttalelser oven-
for journalisten. Men Lunde lar seg ikke sens-
urere.

Einar Lunde sto i krigen og rapport-
erte hjem til oss som satt foran
skjermen – og lite visste vi hva han
ville og våget for vår skyld. I dag vant
du hjertene våre og du vant vel også
for deg selv og for NRK.

Åpent Hus på Tranby ville også denne
onsdagen – de våget å satse høyt og
de vant en publikumsrekord og en
lutter underholdningsverdi! 

Ville, våge, vinne!

Fortsettelse av Søndag er kirkedag:

Langfredag – 29. mars
Frogner kirke kl. 18.00 Gudstjeneste.
Bjørg Ødegaard, fiolin. Paulina Gola,
sang.
Tranby kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste. Bjørg Ødegaard,
fiolin, Paulina Gola, sang.

Påskedag – 31. mars
Frogner kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Dåp
Tranby kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Dåp.
Kirkeskyss. Georgi Deltchev, trompet.
Sylling kirke kl. 11.00 Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp. Tone Irene Røssum,
saxofon.

2. påskedag – 1. april
Frogner kirke kl. 20.00 Stille Time ved
Per Egil Hovland. Gjest: Jan Bertelsen,
obo

Søndag 7. april
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp. Barnesamling «Sprell

levende». Frogner kirkekor. Bjørn
Ervum, saxofon.
Tranby kirke kl. 18.00
Påskesanggudstjeneste. Kirkeskyss.
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp.

Søndag 14. april
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste.
Nattverd.
Frogner kirke kl. 13.00.
Dåpsgudstjeneste.
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp. Kirkeskyss. Musikk ved
Bjørn Winswold m.fl.
Lierskogen kulturkirke kl. 19.00
Kulturkveld.  Gjester: Audun Myskja og
Vice Versa. Aksjon «Stol på
Lierskogen».

Søndag 21. april 
Frogner kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste for konfirmantene
Lierskogen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. Kirkeskyss
Sylling kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste. Therese Ege og
Kari Isene, sang.

Tranby menighetshus kl. 19.00 Ord og
toner ved Nowak.

Søndag 28. april
Gullaug kirke kl. 11.00 Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp
Tranby kirke kl. 19.00
Samtalegudstjeneste. Lier Ten-Sing del-
tar.
Sjåstad kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste. Therese Ege og
Kari Isene, sang.

Lørdag 4. mai
Frogner kirke kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjon ved Kristiansen, Rotevatn
og Flaten

Søndag 5. mai
Frogner kirke kl. 12.00 Konfirmasjon
ved Kristiansen, Rotevatn og Flaten
Tranby kirke kl. 12.00 Konfirmasjon
ved Kvidaland, Flatland og Nowak
Sylling kirke kl. 11.00 Sprell levende
ved Stokstad og Halle. Ingeborg Soot og
barnegruppe. Supersprell.
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Døpte:
Frogner
Victoria Louise Ulberg-
Kristensen, Jacob Toftøy-
Lohne, Sigurd Tveit
Arnstorp, Birk
Thommessen Solberg, 
Chrisander Rymsø Teigen,
Karin Olafsen, Aneé
Hvinden-Hovind, Lykke
Fedreheim Laheld, Amanda
Clausen (Gulsrud kirke,
Modum)

Tranby
Tobias Hovinbøle Hagen, 
Elliot Markhus Steinkjer,
Vilde Aas, Jolie Aldrin
Haavik, Torbjørn Bjørre
Engen, Nora Ambjørnrød, 
Christian Lie-Birkelund
(Asker), Christopher Lie-
Birkelund (Asker), Filippa
Fjell Ormstad (Asker)

Sylling
Hedda Jacobsen

Vigde:
Ingen

Døde:

Frogner
Henning Ingar Hansen, 
Egil Becher, Øyvind
Ulriksen

Tranby
Randi Louise Røine, 
Reidun Synøve Brenna,
Ruth Lillian Ørjasæter,
Henny Bjørg Faldbakken

Sylling
Anne Kvikstad

Slekters
gang

Det er menighetene i Lier som står for
gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon lokalt. Konfirmantene i Frogner,
Tranby, Sylling og Sjåstad menigheter banker
på døren din 19. mars og trenger din støtte. 

Ta vel i mot Konfirmantene! 

Med årets fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp
fortelle historiene til noen av de lokale ild-
sjelene som arbeider i felten. Vårt arbeid
bygger på deres kunnskap og engasjement.
De sikrer bærekraftige løsninger som er for-

ankret i lokalsamfunnet. De får det til!
Støtten fra norske menigheter gir dem
mulighet til å skape virkelig og varig for-
andring. For seg selv, for andre og for hver-
andre.

Pengene som samles inn går til Kirkens
Nødhjelps arbeid over hele verden. 

Støtt aksjonen direkte ved å:
benytte kontonummer 1594 22 87493 
sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner)

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 17.–19. mars

NÅ HAR DU SJANSEN !
Vil du være med på å bestemme
hvordan musikken på gudstjen-
estene skal høres ut i framtida ?

PÅ DISSE SØNDAGENE PRØV-
ER VI UT  FORSLAG TIL  NYE
LITURGISKE MELODIER I
SJÅSTAD OG SYLLING  :

17. mars -Barnemesse  i Sjåstad :
liturgi av Magnus Beite

21. april – Samtalegudstjeneste
for konfirmanter  i Sylling : liturgi
av Peter Sandwall . Forsangere
:Kari Isene Bodnar og Therese
Ege.

28. april – Samtalegudstjeneste
for konfirmanter  i Sjåstad : liturgi
av Peter Sandwall. Forsangere ;
Kari Isene Bodnar og Therese
Ege.

5. mai – Barnemesse  i Sylling :
liturgi av Magnus Beite.
Forsangere : Ingeborg Soot og
barnegruppe.

MØT OPP , LYTT, SYNG MED,
OG SI DIN MENING I ETTER-
KANT !

Søndag 17.03 kl. 19 –
«Kunsten å være menn-
eske. Hva kan eventyr-
ene lære oss?»  foredrag
med litteraturformidler

Berit Tversland
FRI ENTRE

Søndag 14.04 kl 19 Musikk i medisinen, foredrag av
Audun Myskja…
Myskja har tretti års erfaring innen integrert medisin,
og har arbeidet løpende med vanlig medisin, terapeut-
isk berøring, terapeutisk stemmebruk og musikktera-
pi. Han har skrevet en rekke fagbøker og har vunnet
Den Norske Lægeforenings kvalitetspris for arbeid
med musikk i medisinen. 
Dessuten får vi en Minikonsert  med Vice Versa –
som gir oss noe fra sitt flotte repertoar. 

FRI ENTRE, men vi tar imot gaver til kirkens nye
stoler!

Onsdag 17.04 kl 19 (NB onsdag) Karsten Isachsen
Presten og forfatteren og humoristen Karsten Isachsen
med sin tale «Underveis til Guds evige sommerdag».
Hans 35 bøker er gitt ut i Norge, Sverige, Danmark og
Finland, med et samlet opplag for bøker og lydbøker
på over en halv million! Ett møte med han er en stor
opplevelse som vi gleder oss over å invitere til.
FRI ENTRE

Lierskogen Kulturkirke

ÅPENT HUS ONSDAG 3.APRIL KL.11.00
PÅ TRANBY MENIGHETSHUS
Utenlandsprest i Sjømannskirken, Norsk
kirke i utlandet, Knut Kvidaland er gjest ons-
dag 3.april. Knut Kvidaland har blant annet
landene India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal,
Tunisia, Egypt, Jordan og Algerie som sitt
arbeidssted. Han bistår nordmenn som bor
og arbeider i disse landene for kortere eller
lengre tid, og har kontakt med næringsliv og
studenter, utenrikstjenestens folk, fastboende

og turister. Oppgavene er allsidige – alt fra
hyggelige sosiale sammenkomster, gudstjen-
ester, konfirmasjon ved Jordans bredd til at
han som utenlandsprest er en del av
Utenriksdepartementets kriseberedskap. I
den forbindelse ble han dermed bedt om å
reise til Algerie etter terroraksjonen i januar. 
Han vil gi oss glimt fra noen av reisene sine
denne første onsdagen etter påske.
”Åpent Hus” byr som vanlig også på en god
lunsj, åresalg og sang. Hjertelig velkommen!
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Gaven
En gang fikk alle mennesker en gave.
De fikk eksakt den samme gaven. For
de aller fleste var den helt ufortjent.
Noen tok den i bruk med en gang.
Andre lot gaven ligge lenge før de turte
å bruke den. Noen glemte den helt
bort. Og noen mente de ikke trengte
noen gave - de hadde alt de trengte, sa
de. Mange tenkte ikke over at de aldri
hadde fått en gave som hadde kostet
mer.
Noen av de som tok gaven i bruk, la
den et trygt sted, så ikke så mange
skulle se hva de hadde. Andre lot det
være veldig synlig at de hadde fått den.
Mange snakket om den. Noen snakket
til og med så mye om den, at andre
gikk lei. Kanskje var det derfor disse
andre ikke ville åpne gaven selv? I det
hele tatt fikk gaven en veldig variert
mottagelse hos menneskene. På både
godt og vondt.

Giveren av gaven mente at alle hadde
bruk for den, og at de i det lange løp

ikke ville greie
seg uten.
Det står mye om gaven i Bibelen, blant
annet dette:
“For så høyt har Gud elsket verden at
han gav sin Sønn, den enbårne, for at
hver den som tror på ham, ikke skal gå
fortapt, men ha evig liv” (Johannes
3,16).

Du har også fått denne gaven. Har du
tatt i mot den? Hvordan bruker du
den?

Kjære Gud! Takk for at Jesus døde for
oss i påsken, så vi kan få tilgivelse og
evig liv. Hjelp oss å ta i mot denne ufor-
tjente gaven, og med å bruke den godt.
Amen.

Helge S. Rotevatn

AndaktJonas Fjell i Kulturkjerka 

Igjen var det fult hus på konsert i
Lierskogen kirke. Jonas Fjeld med
mannskap Ben Basgård og Hans Cato
Kristiansen  ga oss en fin opplevelse.
De frem-
førte sang-
er av flere
kjente
sangfor-
fattere
men også
mange fra
egen pro-
duksjon.
Jonas er
flink til
fremheve
alle han
har hatt hjelp av til tekst, melodi eller
fremføring og til de han synger sang-
er av.

Inspirasjonssamling -
for alle frivillige medarbeidere i
Tranby menighet.
Torsdag 25. april kl. 19.00 på Tranby
menighetshus.  ”Pastor på prøve” –
Egil Svartdahl – øser av egne inn-
trykk, tenker kreativt og utfordrer
”gamle og unge” til videreføring
og/eller nye initiativ.  Kveldsmat

Tranby menighet har en stor gruppe
frivillige medarbeidere fordelt både i
Lierskogen og Tranby. 
”Hedres den som hedres skal” – sies
det.
Enkelte jobber nærmest som ”på hel-
tid”, mens andre rekker sin oppgave
som ”deltid”. Ingen av oss skal evaluere
mengden eller viktigheten opp mot
hverandre – alle gjør sin viktige jobb
ut fra gjeldende situasjon og skal både
verdsettes og gis påfyll denne kvelden!

”Pastor på prøve” – Egil Svartdahl,
pastor gjennom mange år i tradisjonell
menighetsvirksomhet, men også som
”kjendispastor” i sine utradisjonelle
møter på TV2, bak fiskedisken, som
produksjonsarbeider, som postmann,
renholder og selger osv. Han går rett
på sak; ”Hvordan er ditt forhold til

Gud?  Hva sier kollegaene dine om din
Gudstro?” osv.
Svartdahl vil synliggjøre sin ufull-
komne ”fagkompetanse” i flere av disse
situasjoner, men hvor han like fullt ser
og formidler verdien som vi kan gjøre
som ”hel- eller deltids” frivillig menig-
hetsarbeider.
Han bekrefter med sine erfaringer det
jeg trodde var umulig, men som jeg
likevel ser som mulighet for meg, som
frivillig medarbeider. 
Mitt frivillige arbeid, er det blant barn
eller unge, som ombærer av menig-
hetsblad, som medhjelper til servering
eller pynting, som ”produsent” i mess-
er eller loppemarked, som andakts-
holder eller sanger – dvs. alt som hold-
er menighetshjulene i gang – det er
viktig det!!!

Gi deg denne muligheten – la deg
inspirere av en som har prøvet og feil-
et, men som likevel står godt oppreist i
ulike menighets- og hverdagsutfordr-
inger.

Øyvind Mørk
Medarbeiderutvalget

VELKOMMEN TIL Å

SPILLE PÅ KOZERT I

SJÅSTAD KIRKE 

TORSDAG 18. APRIL KL 18 

Nei da, det står ikke feil !!

En kozert  er en uformell, koselig
konsert . I pausen blir det sosialt sam-
vær og salg av litt å bite i.

Jeg inviterer kulturskoleelever og St.
Halvard –elever til å spille i vakre
Sjåstad kirke med nydelig akustikk.

Du kan være nybegynner eller videre-
kommen på instrumentet ditt, bare du
har lyst til å opptre. 

Jeg kan akkompagnere deg på orgel
eller piano , eller du kan ha med egen
akkompagnatør hvis du har det.

Meld deg på ved å sende mail til meg
på eli.nesse@lier.kommune.no, senest
11. april. Jeg trenger navn, alder og
kontaktinfo. Jeg må videre vite hvilket
instrument du spiller , hvor lenge du
har spilt, og hva du har lyst til å spille.

Evt. akkompagnements-noter må jeg
også ha mottatt innen 11. april. Ring
meg på 94179877 hvis du lurer på noe!
Vennlig hilsen Eli Nesse, kirkemusiker
Sjåstad / Sylling



Korkafè
Frogner menighetshus
torsdag 18.april kl.19.00
Frogner kirkekor inviterer for andre år på
rad til kaffe og
prat rundt bord-
ene, allsang,
korsang
og mere til. 

Vel møtt! 

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



Jan Erik
Larsen har
morgenan-
dakten denne uka. Mandag fortalte
han begeistret om Norge som et
kristent land. La meg supplere med
dette: «Så lenge det finnes eksamener,
vil det være bønn i skolen.»

Bibelen er på bestselgerlisten. Den er
kommet i ny oversettelse og i mange
utgaver. Her et sjekketriks fra
Menighetsfakultetet: «Jøss, så stor
Bibel du har».

At det ikke er like lett å plassere det
en har hørt eller
lest fra bibelen,
illustrer flg (fra
Unni Lindells «Å
være engel..»):
Jesus hadde tolv
brødre som for-
rådte han uten at
han visste noe som
helst, mens de
delte det siste måltid. Bendik 8 år.

En av de som skrev i Bibelen het
Peter Dass. Han skrev blant annet
«Da klokka sang, så fort jeg sprang».
Peder 7 år

Hvis Gud hadde holdt det han sa om
å la alle barn komme til meg, så
hadde vi ikke trengt barnehager.
Nina 9 år

«Tror du på reinkarnasjonen?» «Nei,
men jeg gjorde det i mitt forrige liv»
(Woody Allen)

Og så var det 95åringene som nå sto
ved St Peters port hvor de så og hørte
sangen og musikken og gleden som
preget Himmelriket. «Ja, her kunne
vi ha vært 10 år tidligere om det ikke
hadde vært for all denne helsekost-
en».

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 23. april
I din postkasse: 6. mai

!

Prestens 
beste...

Tusen takk for all økonomisk

støtte i 2012!

Styret og redaksjonen i Lier Menighetsblad streber alltid etter å
forbedre stoff og innhold i den lille avisen vår.

Og hvis du kunne tenke deg å hjelpe oss med et bidrag, blir veien
lettere for å oppnå målet vårt om et stadig bedre blad.

Vi har heldigvis en stabil givergruppe som gjør det mulig å utgi
menighetsbladet på det 66. året. Men vi trenger flere velvillige
lommebøker – og håper du tenker på oss med en skjerv.

Våren er her, solen skinner, vi åpner sinn og sjel for alt det nye
som venter oss. Kanskje godlunet ditt og givergleden din kan
komme oss til gode i år. I så fall ønsker vi å takke inderlig – og
ønsker dere alle et makelaust forrår.

En vennlig og vårlig hilsen fra

Ole Andreas Myhrene 
styreleder i Lier Menighetsblad

VÅRFEST OG ÅRSMØTE I FROGNER KIRKEFORENING
Frogner kirkeforening innkaller til årsmøte og vårfest søndag  7.april kl. 18 på
Frogner menighetshus. 

Vi har fått Jan Erik, eller Janken Bechensten – tidligere
leder i Kirkens SOS  i Buskerud som kåsør. Han har bygget
opp Kirkens SOS i Grenland, deretter i Hedmark før han
kom til Buskerud. Med sitt gode humør og vide diakonale
erfaring gleder vi oss til å høre ham. Som pensjonist er han
flyttet til Gullaug og fra mars er han Seniorpastor i 25% i
Drammens Misjonskirke med spesielt ansvar for Diakoni. 

Gruppa Saved med fire unge sangere deltar med musikalske innslag. Det blir god
bevertning og åresalg.  Hjertelig velkommen.

Hilsen Styret for Frogner kirkeforening

GLAD I Å SYNGE ?

I Sjåstad og Sylling menigheter ønsker vi
kontakt med voksne som har lyst til å være
med i forsangergruppe. Målet er å styrke
fellessangen på gudstjenestene ! Du trenger
ikke kunne noter eller ha superflott sang-
stemme, bare sanggleden er der !

Tanken er å samles til sang-kveld noen
ganger i året, pluss at vi møtes i forkant av
noen gudstjenester etter nærmere avtale .
Vi «smaker « litt på nye salmer og liturgiske
melodier, men øver oss også litt på noen av
de tradisjonelle salmene.

Lurer du på om dette kunne være noe for
deg ? Ta kontakt med Eli på tlf. 94179877
eller på mail : eli.nesse@lier.kommune.no


