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Friluftsgudstjeneste
Lierdagene 2013

Et fullsatt Rådhusamfi innledet
lierdagene søndag 9. juni. Alle
menighetene i Lier samlet seg til
fellesgudstjeneste om skaper-
verkets dag og været viste seg fra
sin beste side. Amfiet i Lierbyen
er et vakkert sted, og med sin
sentrale plassering er den i ferd
med å bli bygdas sommerstue. 

Prosten i Lier Ellen Martha
Blaasvær holdt preken og
Sokneprest Solveig Aass
Kristiansen ledet gudstjenesten.
Barnekoret Trabagos gledet alle
med sin friske sang og var med å

gjøre gudstjenesten til en fest.
Dirigenen Silje Brurberk kan
være meget fornøyd med sine
sangeres prestasjoner. Med seg
som solister hadde organisten
Waldemar Nowak to på trompet.
Henrik Falang og Vibeke Kohl,
løftet tonene ut over forsamling-
en og inn blant folk og fe i bod-
ene omkring.  I parken bak scen-
en kunne en se både sau og stor-
fe. 

Guds skaperkraft sees på nytt
hvert eneste år , sa Ellen Martha
Blaasvær i sin preken, og viser
oss hvor ”godt Gud hadde
pønsket ut” de ulike skapninger
på jorda. Den er vi alle satt til å
verne og hegne om. 

Bønnen for dagen kan stå som et
fokus for det som var tema og
innhold:

Vekk oss opp til vern om din
elskede jord
“Gud, vekk oss opp til vern om
din elskede jord. 
Av jorden gir du oss daglig brød,
skjønnhet for øyet, sted å høre
til. 

Gi din kirke mot og myndighet
til å stå opp mot griske overgrep
mot jorden, 
mot løgn og likegyldighet, 
til å stå opp for sannheten, 
for frihet og rett, 
og en fremtid for alle mennesk-
er!
Amen”

God sommer !     

UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 66. ÅRGANG



Søndag 16. juni
Frogner kirke kl. 11.00
Blomstergudstjeneste ved Blaasvær og
Flaten. Nattverd.
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
ved Sommerseth og Nowak
Sjåstad/Sylling kl. 11.00 «Han skapte
skogen». Friluftsgudstjeneste ved
Stokstad. Sted: Kalkovnen i
Mehrenmarka. (Medvirkende: Sylling
sangkor, Nicholas Aker (trompet),
Anneli Sveum (waldhorn), Martin
Svalesen (trombone), Synne B. Berget
(slagverk) og Ingeborg Soot (sang).)

Søndag 23. juni
Furuhall (Aaslands hytte) kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste ved Kristiansen.
Thorleif Aas Kriststiansen spiller trom-
pet.
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
ved Stokstad og Nesse..

Søndag 30. juni
Frogner kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier ved
Kristiansen og Flaten. John Martin
Høyer på orgel.

Søndag 7. juli
Tranby kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste ved Kvidaland og
Nowak. 
Sylling kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
ved Stokstad og Flaten.
Jordbæreventyret.  

Søndag 14. juli
Frogner kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier ved Blaasvær
og Nowak. 

Søndag 21. juli
Tranby kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier ved Kvidaland
og Flaten.

Fortsettes neste side
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Lier Menighetsblad

Grønn glede

Overskriften er hentet fra et TV-pro-
gram som jeg ser iblant. En begeistret
programleder og hennes medhjelpere
bistår folk med å endre hagene eller
terrassene sine slik at det blir frodig
og vakkert der. 

Selv er jeg ingen kjempeivrig hage-
bruker, men som beboer på Frogner
prestegård nyter jeg godt av å ha mye
grønt rundt meg i nærområdet. Og
jeg benytter skog og mark så ofte jeg
kan, både sommer og vinter.

I skrivende stund blomstrer frukt-
trærne og det dufter sterkt og godt av
syrinene. I skogen er bladene på
bjørka ennå ganske lysegrønne, og
blåbær-riset og ormegresset likedan.
Det er fascinerende å følge med på
hvordan farger og former folder seg
ut, og stadig nye blomster dukker
opp. 

Når jeg beveger meg i det grønne,
kjennes det som medisin og terapi
for kropp og sjel. Med årene er jeg

blitt mer og mer sikker på at nettopp
dette grønne er spesielt helsebringende
for oss mennesker. Vi er jo vant til at
«fem om dagen» av frukt og grønt gjør
godt for kroppen vår. Jeg tror også at
en dose grønn natur så ofte som mulig
gjør noe godt med helsa vår, både for
kropp og sjel. Og kanskje er dette en av
Guds største gaver til oss, at vi hører
grunnleggende sammen med et skaper-
verk som vi kan bevege oss i og nyte
godt av.  

«Grønne Lier» er en flott visjon og et
varemerke for kommunen vår. Det er
mye å hente av rekreasjon og opplevels-
er i nærområdene våre.
Turistforeningen, idrettslag og andre
aktører legger til rette for at vi kan opp-
dage nye stier og topper rundt oss.
Kommunen har sørget for at sykkelvei-
er og turløyper blir utbedret så det blir
lettere for flere å bevege seg utenfor de
trafikkerte veiene. Det er bra! 

Snart er sommerferien der. Vi drømm-
er om fri til å slappe av og fylle på med
gode opplevelser. I nærområdene våre
er det mange muligheter for «kortreist

ferie» - til fots, på sykkel, i kano, med
barnevogn eller i rullestol. Jeg vil slå
et slag for at vi som er så heldige å
være omgitt av mye grønt, virkelig
gleder oss over det og tar det til oss
så mye vi kan. Kanskje vi alle skulle
sette oss som mål å oppdage minst ett
nytt område i våre nære omgivelser
denne sommeren? Og så feire somm-
eren med å sette oss på en stubbe
eller legge oss ned i ei grønn eng og
telle våre velsignelser!

Snart er det også Stortingsvalg.
Kampanjen «Klimavalg 2013» støttes
av over 70 ulike kirker og organisa-
sjoner som har satt seg fore å
utfordre de politiske partiene på
deres forhold til natur og miljø. Vi
trenger politikere som tør å gjøre
modige valg for å ta vare på kloden
vår, og vi trenger en folke-opinion
som støtter dem. 

God sommer!

Ellen Martha
Blaasvær   

Lederartikkel
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(tekst Elisabeth Thomte Edvardsen,
foto Stine Margaretha Edvardsen)

Lørdag 25. mai ble idrettshallen i
Sylling inntatt av intens svette – om
ikke idrettslig - og mye slit – til glede
for menighetens regnskap. 75.000,-
kroner ble håvet inn under dagens
loppemarked. Og selv om primus

motor for arrangementet, Anne Marie
Hørthe hadde håpet på et enda bedre
resultat, er dette penger som er uvurd-
erlige for menighetens arbeid, særlig
med tanke på alt det som planlegges
for barn og ungdom.

Håndballer og nettmasker ble stuet
bort – og inn toget et makelaust
loppesirkus. Meter på meter med ting

og tang. Retroavdeling! Elektro – sport,
klær, bilder, leker, jul- og påskebord –
også finlopper selvsagt. Det var en van-
vittig giverglede både blant bygdefolk
og utenbygds også. Det rettes en varm
takk til alle som bidro både med lopper
og handel. Det hilses tusen hjertelig fra
loppekomiteen bestående av Anne
Marie Hørthe, Berit Myre, Tårån
Østbye Røed og Christer Hansen.

Uten en rekke frivillige i tillegg til men-
ighetsrådet, ville det vært umulig å
håndtere alle de handlegale loppefrelste
som stormet hallen presis klokken ti
lørdag
morgen.
Det jogg-
es nok
ofte i
dette lok-
alet, men
voksne
mennesk-
er som
løper inn
for å sikre
seg god-
biter – er
et selsomt
syn –
men inn-
bringende

allikevel. 

Anne
Marie er
over-
strømm-
ende glad
for at
bygdefolket
også i år
stilte opp. -
Både selg-
ere bak
loppedisk-

ene og de som sto for kafé-
driften, gjorde en flott inn-
sats, smiler hun.

Loppehallen i Sylling

Fortsettelse av Søndag er kirkedag:

Søndag 28. juli
Frogner kirke kl. 18.00 Olsok feiring.
Felles i Lier ved Blaasvær og Nesse.
Jordbær og is i prestegårdshagen fra
16.30.

Søndag 4. august
Frogner kirke kl. 11.00 ved
Sommerseth og Nowak.
Sjåstad kirke kl. 11.00 ved Blaasvær og
Nesse

Søndag 11. august
Tranby kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier ved
Sommerseth og Nesse.

Søndag 18. august
Frogner kirke kl. 11.00 ved Kristiansen
og Flaten
Tranby kirke kl. 11.00 ved Kvidaland
og Ringsevjen
Sylling kirke kl. 11.00 ved Stokstad og
Nesse

Søndag 25. august

Frogner kirke kl. 11.00 ved Kristiansen
og Flaten. Barnesamling «Sprell lev-
ende» Nattverd. Dåp
Tranby kirke kl. 19.00
Konfirmantpresentasjon ved Kvidaland
og Flaten
Sjåstad kirke kl. 11.00 Skolestartmesse
ved Stokstad,Halle og Nesse

Søndag 1. september
Tverken sportskapell kl. 12.00 ved
Blaasvær 
Frogner kirke kl. 18.00
Konfirmantpresentasjon ved
Kristiansen, Rotevatn og Flaten.
Lierskogen kirke kl. 11.00 ved
Sommerseth og Nowak
Sylling kirke kl. 11.00 ved Stokstad og
Flaten

Søndag 8. september 
Kirkesafari kl. 10.00 ved Blaasvær og
Nowak.
Lierskogen kirke kl. 19.00 Kulturkveld

For flere opplysninger ser vår hjemme-
side: www.lier.kirken.no

SØNDAGSSKOLEN GJØR
«COMEBACK» PÅ TRANBY

Følgende søndager blir det søndags-
skole for de yngste under gudstjenest-
en. 

18. august
15. september
29. september
10. november

Gudstjenestene begynner kl. 11.00.
Barna er med i kirken fra starten av
gudstjenesten og går til Tranby
Menighetshus ca. kl.11.15. Er det dåp
går barna til Menighetshuset etter
dåpen. Det er ønskelig at de yngste
barna har følge av en kjent.
Samlingene vil inneholde sentrale
bibeltekster, sanger og tid til lek og
praktiske aktiviteter.

Hvis du har spørsmål ta kontakt med
diakonarbeider  Marlene Rosenborg-
Johnsen, tlf. 976 22 688
e-mail: marlene.r-j@hotmail.com

Bildet t.v.: Loppekomiteen:
Berit Myre, Anne Marie
Hørthe, Tårån Østbye Røed
og Christer Hansen



Oljefyring ut, jordvarme inn.

Tranby Menighetshus har investert 1.mill kr. i nytt fyr-
ingsanlegg med jordvarme. 4 brønner â 200 m er
boret. Radiatorer for strøm og oljefyring er byttet ut
med «varmekon-
vektere». Først i
storsalen og senere i
de andre oppholds-
romma. 

Styreleder for
Menighetshuset,
Trond Hennum, sier
at de ikke har lånt penger til fyringsanlegget men klart
seg med innsamla midler fra en stor dugnadsinnsats
over tid. De har ikke
brukt olje siden november
og strømregninga ser bra
ut. Trond er ikke sikker
på hvor mange år det må
gå før investeringa har
gått i pluss? Pris på strøm
og olje vil avgjøre det.
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Døpte:
Frogner
Henrik Finsrud
Qværnstrøm (Gullaug
kirke), Bertine Berentsen
(Bragernes kirke), Johanna
Myrvang, Tyr Veum, Signe
Sæther, Oliver Backe, 
Almar Kristoffer Ribe
Bolstad, Hennika Øiestad
Hansen, Sarah Lie-Mcewan
Marius Huseby, Ingrid
Baardvik Farmen, Iver Ravn
Hagen (Filtvet kirke)

Tranby
Martine Jahr Fuglerud,
Trym Oliver Rongevær
Stabæk, Pernille Lier
Helgesen, Sondre Gjerstad
Finnes, Otilie Conrad
Austad, Frøya Michelle
Hogstad, Mathea Langvik
(Haug kirke, Hokksund)

Sylling
Ask Tandstad Frogner

Vigde:
Frogner
Ann-Cathrin Dyrset og
Markus Drake Borge,
Mette Trondsen og Håkon
Brekke-Hansen,
Birgitte Johannessen og
Rune Fossnes

Tranby
Irene Camilla Roald
Johnsen og Morten Aas,
Ida Herdahl og Pål Erik
Gulliksrud

Sylling
Siw Fevang Pedersen og
Øyvind Andersen

Fortsettes side 5

Slekters
gang

(Elisabeth Thomte Edvardsen)

Det er skrevet om tildeling av statlige tros-
opplæringsmidler tidligere i menighetsblad-
et. Da ble det blant annet orientert om før-
inger fra Tunsberg bispedømme.
Nå er saken behandlet i Lier Kirkelige
Fellesråd og det er vedtatt hvordan tildeling-
en skal spres på sognene i kommunen vår:

Tranby menighet har i dag en trosopplærer i
50 % stilling. Den skal videreføres.

Sylling og Sjåstad menigheter har i dag en
trosopplærer i 50 % til sammen. Den skal
videreføres.

I Frogner menighet skal det tilsettes tros-
opplærer i 100 % stilling fra 1. september
2013.

Dette blir totalt 200 % stilling for hele kom-
munen. Tildelte trosopplæringsmidler fra
Tunsberg bispedømme dekker kostnader for
167 % stilling. De resterende 33 % dekkes av
Lier Kirkelige Fellesråd.

I saksutredningen (sak nr 21/3013) heter det
imidlertid at i følge kommunens innspar-
ingsplan får Lier Kirkelige Fellesråd en inn-
sparing på kr 250 000,- i 2015. Det vil jo
være et paradoks at staten satser på trosopp-
læring mens fellesrådene må spare seg vekk
fra barn og unge.

Fordeling av trosopplæringsmidlene

FRILUFTSGUDSTJENESTE
SØNDAG 23.JUNI KL.12.00

I år er St. Hansaften på en søndag,
og det er mulighet til å begynne
dagen med gudstjeneste kl. 12 ved
”Furuhall”( Aaslands hytte).  Stedet
er et kjært turmål og trimmål for
mange i Lier. Hytta ligger innenfor
Undersrud mot Storsteinsfjell med
flott utsikt over Lier. I anledning
gudstjenesten er bommen åpen slik
at man kan kjøre  nesten helt fram.
Det står skilt ”Furuhall” til venstre
rett før parkeringsplassen med skilt
Storsteinfjell. Vil du heller bruke
beina, er det en knapp times tur fra
parkeringsplassen ved Undersrud.
Ta med mat og drikke.
Gudstjenesten er ved sokneprest
Solveig Aass Kristiansen, og isted-
enfor orgel blir det trompet. ”Ut på
tur- aldri sur”-vel møtt! Hilsen
Frogner menighet.

Ny informa-
sjonstavle ved
Frogner kirke

Ved inngangsportalen
til Frogner kirke er det
nå kommet opp ett
nytt informasjonsskilt.
Tavlen har fått en
vakker utforming og
fin plassering ved inngangen til kirken og
kirkegården.  I tillegg til opplysningstavle om
gudstjenester og arrangementer, er det
omtale og beskrivelse av kirken med tekst og

gode bilder.  Det nye elementet
er omtalen av kirken som pile-
grimsmål og beskrivelse og kart
av pilegrimsveier i kommunen.  

Pilegrimsgruppa i Frogner har
vært pådriver for dette arbeidet
med et ønske om å gjøre pile-
grimsveien bedre kjent for all-
mennheten.  Et spleiselag står
bak finansieringen: Frogner
menighetsråd, Lier kirkelige

fellesråd, Lier kommune og næringslivets
”Lierstøtten”. 

Stopp opp foran skiltet neste gang du besøk-
er stedet. Det er vel l verdt en titt. 

Advokat
Liv V. Urdahl MNA
Alminnelig praksis

i Meierigården
LIERBYEN

Tlf.: 32 84 88 10
E-mail: liv@advokat-urdahl.no
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Å hente gleden frem!

Vi blir stadig utfordret på hva som er
viktigst i livet. Det er ikke lett å svare
på, men når livet blir vanskelig komm-
er vi ofte litt nærmere noen av svarene.
Mange av oss fremhever nettopp det å
kunne glede seg  – kjenne at man
«lever», - greie å være seg bevisst gled-
en i de små tingene i hverdagen.  For
noen av oss kan det handle om endelig
å realisere drømmen vi har båret på
gjennom et langt liv. 

Det at vi er forskjellige på mange vis,
er ikke alltid like lett å akseptere –
kanskje særlig ikke blant våre egne. Vi
kan så lett vite hva som er det beste for
den andre, - legge føringer for viktige
livsvalg. Å gi hverandre romslighet og
aksept for hvordan vi lever våre liv, er
noe vi trenger å minne hverandre på, -
kanskje livsglede og drømmer får
bedre vilkår da!

Ingen kan flykte fra sin historie. Felles
for oss alle er at livet kan være uforut-
sigbart  og kronglete. For å finne styrke
søker vi mennesker trøst i religion,
kunst og kultur. Det har menneskehet-

en gjort opp
gjennom alle
tider. For det handler dypest sett alltid
om hvordan vi bearbeider våre tap og
vår sorg til erfaringer vi kan leve videre
med.  

Når det røyner på som verst, finnes det
en styrke å hente i troen på at vi ikke
er alene i det vanskelige.  I evangeliet
om Jesus brukes både ordene lys og
glede. Det står om Jesus, at glede følger
i hans fotspor. Utallige er de historier
om personer som har møtt Jesus og
opplevd gleden han gir.

Salmisten i Det Gamle Testamentet
uttrykker seg slik;

«I skyggen av dine vinger, Gud, søker
menneskebarna ly. De får spise seg
mette av det beste i ditt hus, du lar
dem drikke av din gledes bekk. For hos
deg er livets kilde,
i ditt lys ser vi
lys.»  Salme 36,
8b-10. 

Soknediakon

Lisbeth Olsbye

AndaktVelkommen til babysang !

Fra og med  mandag 26. august ønsk-
er vi hjertelig velkommen til baby-
sang hver mandag kl. 13 i Sjåstad
kirke. Vi følger skolens ferier. Når
Sjåstad kirkestue er ferdig oppusset
flytter vi over dit.

Vi frisker opp barndommens sanger,
rim og regler, og lærer noen nye.
Hygge og sosialt fellesskap står i
fokus.

Sangstunden varer ca. ½ time, etterpå
koker vi kaffe og te  - ta gjerne med
litt niste !

Tilbudet er gratis og passer for alle.
Enten dere bor i Sjåstad, Sylling, eller
et annet sted, er dere velkomne!

Vil du komme og prøve ?

Bare møt opp – eller ta kontakt på tlf.
94179877 (Eli ) eller 97722945
(Angelica). Du kan også maile oss
(eli.nesse@lier.kommune.no eller
angi-bjorn@hotmail.com ), eller gå
inn på facebook-siden vår.

Hilsen Angelica og Eli.

Velkommen til
Supersangtorsdag

Supersangtorsdag er et nytt tilbud som
vil finne sted i Sylling kirkestue ca. 7
torsdager i semesteret, og vil alternere
med Supersprell.

Følg med på lier.kirken.no og i
Lierposten  for kunngjøring av datoer!

Dette skjer  :

Kl. 17 : Pølser  (for de som ønsker)

Kl. 17.30 : KNØTTESANG – for barn
ca. 1-4 år med foresatte.

Unn deg en liten hyggestund med barn-
et ditt hvor sang, lek og sosialt fellesskap
står i  fokus !

Kl. 18 : Frukt (for de som ønsker )

Kl. 18.15 – 18.45 : SUPERSANG – for
barn ca. 4 år og oppover med familie !

Ta med deg bestevennen, storebror,
bestemor, tante, eller hvem du vil , og la
oss synge og leke på tvers av generasjon-
ene !

Lurer du på noe ? Ring da vel ! Eli, tlf.
94179877. Eller send en mail ,
eli.nesse@lier.kommune.no

Fortsettelse av Slekters
gang:

Døde:
Frogner
Mina Nyhus, Oddlaug Martinsen,
Thor Martin Pedersen, Gerd Granly,
Gudrun Olsbye, Adolf Johan Gilhuus,
John Bye, Gerd Alise Christensen,
Sigmund Ellingsen, Hans Ekeberg, 
Magne Arne Ask, Ingrid Olsen,
Per Armand Helgerud

Tranby
Grete Fuglerud, Åse Birgitte Marie
Henriksen, Martha Gjellum, Pål
Hennum

Sjåstad
Lovise Kristine Helgesen, Reidar
Dagfinn Bråthen, Sigrid Børmarken

Givertjenesten til
nytt orgel i Sylling:
1503.20.17360

Tranby menighetshus

Menighetshuset har inntil nå hatt utleie
av hvite duker.

Vår «dukvasker» har pensjonert seg og
vi er ute for å høre om det finnes et eller
flere mennesker somkan tenke seg å ta
jobben med å vaske og rulle dukene og
stå for utleie.

Vi trenger sårt penger til driften av
menighetshuset, så hvis du/dere kan
tenke dere en dugnad på dette så blir vi
glade.

Det er en ulønnet jobb, men vi holder
eventuelt vaskemidler og kan være
behjelpelig med en rulle til dukene.

Kontakt Bjørg Nordal tlf 45066102 eller
Trond Hennum tlf 90992935



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

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

Sikring av gravminner

Fester er ansvarlig for at gravminnet er
forskriftsmessig sikret mot velting.
Årlig ettersyn nødvendig p.g.a. telehiv og
nedbør selv om gravminnet er boltet. 
Gravminner som står ustøtt blir lagt ned for å unngå
eventuelle personskader. 
Har du spørsmål, ta kontakt med Lier kirkelige fellesråd
tlf. 32 22 02 72

Kirkesjefen
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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



Ny bryllups-
sesong (og
bryllup i
kirka er fest!). En skriver: Da jeg var
relativt nygift, ville jeg overraske
mannen min med en London-tur i
anledning 30-årsdagen hans. Jeg fiks-
et fri fra jobbene og turen ble en stor
romantisk suksess. På flyet hjem sa
mannen min: «Jeg blir ikke 30 før
neste år»!

Egil Svartdal var gjest på medarbeid-
erfesten på Tranby. Han fortalte
meget levende og engasjert om mye.
Bl. a da Dan Børge Akerø ansatte han
som TV2 pastor.
Det ble innkalt til
pressekonferanse,
men stemningen
var laber. Tv-past-
or var ikke måtelig
interessant. Og så
kom kommentar-
en: «Da blir det
tungetale på TV,
da»? «Ja» repliserte Akerø: «men det
vil bli tekstet».
Egil Svartdals pastorutdannelse var 5
ukers bibelskole, men sa han: «Jeg
har stor respekt for at noen trenger
litt lenger tid». (Jeg studerte i 7 år).
Jeg får assosiasjoner til Karsten
Isachsen som ved en muntlig eksam-
en, sa han nok trengte litt lenger tid
på oppgaven. «Hvor lenge da» spør
professoren. «Et halvt år» svarer
Karsten.

Vi er velsignet fri for de store stridig-
heter her på vår hjemlige kirkelige
arena. Så ikke i storpolitikken – verk-
en nå eller tidligere: Lady Astor, en av
Winston Churchills innbitte mot-
standere, sa at dersom hun var gift
med han, ville hun ha hatt gift i teen
hans. Churchill repliserte at dersom
han var gift med henne, ville han ha
drukket teen.

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 27. august
I din postkasse: 9. september

!

Prestens 
beste...

Oppgraderinger i Sylling
(tekst Elisabeth Thomte Edvardsen,
foto Alf Kristian Hol)

Det er ingen tvil om at Lier Kirkelige
Fellesråd er i særklasse når det gjelder
både å vedlikeholde og oppgradere inn-
omhus og uteområder rundt kirkene
våre. Sammenlignet med diverse
presseoppslag i senere tid, må vi
berømme kirkesjef og fellesråd for de
prioriteringene som er gjort i Lier.

I disse dager reises ny driftsbygning i
Sylling. Den gamle røde garasjen har
vært moden for rivning lenge.
Prosjektet har vært utsatt ved noen
anledninger, men nå er nytt bygg i godt
driv. Hvitmalt denne gangen, for å stå
bedre i stil med kirken. Det er oppført
en flott tørrmur på nedsiden og oppar-
beidet en plass til avfallshåndtering. 

I tillegg skal det gamle gulvet i kirke-

stuen fjernes for å gjøre plass til ny støp
med vannrør. En motivert dugnads-
gjeng er godt i gang. 
– Vannrørene skal tilkobles en varmt-
vannsbereder, forklarer kirkesjef Alf
Kristian Hol. Og menigheten jubler. Nå
kan kirkestuen øverst i bygda også
benyttes på kalde vinterdager.
Oppvarmingen har lenge vært et pro-
blem, men nå ser det ut til at både selv-
bruk og utleie ikke lenger skal avhenge
av temperaturen ute.

 - Både garasjen og Sylling kirkestue
skal være ferdige i løpet av juni/juli
2012, sier Hol i en e-post til menighets-
bladet.

«Åpen veikirke» - Frogner
Kirken er åpen på dagtid i tids-
rommet 24. juni – 19. august når
kirkegårdsbeteningen er tilstede, ell-
ers etter avtale.

Kontaktperson: Diakon Lisbeth
Olsbye, 32220737

Sylling menighetsråd takker alle

som bidro på loppemarkedet

2013. Takk til alle hender som

hjalp til før, under og etter salget

den 25. mai. 

Så takker vi alle dere som gav

oss lopper, sjenerøst og velvillig. 

Vi setter stor pris på alle bidrag

som resulterte i 75.000 kroner 

til menighetsarbeid.

 

 

Med dette ber vi om å få denne annonsen i menighetsbladet som har stoffrist 04.06.13. 

 

 

 
Loppemarked 
I Frogner menighetshus 

Lierbyen 
 

Fredag 30. august 15.00  19.00 
Lørdag 31. august 10.00  14,00 

 
Stort utvalg i 4 etasjer og ute. 
Mye bra møbler. Bøker m.v. 

Kafeteria 
http://www.frogner-menighetshus.com/ 

 

 
Bangladag

16 gutter og jenter møtte
opp da Tranby menighet
hadde invitert fjerdeklass-
inger til Bangladag lørdag 

25. mai. På programmet sto blant annet
innlæring av bengalske gloser, laging av
flagg, rickshaw-kjøring (sykkeltaxi),
matlaging på kjøkkengulvet og prøving
av klær fra Bangladesh. Tranby menig-
het har samlet inn penger til YWCA
(tilsvarer norsk KFUK) i Bangladesh i

mange år, hovedsake-
lig til skolebygging. Og
Ruth Opsahl som var i
Bangladesh i 2011,
viste bilder fra flere av
skolene som menig-
heten har støttet, og
fra andre institusjoner
som YWCA driver

der. Mot slutten av den 3 timer lange
temadagen, spiste deltagerne “chicken
korma” som de selv hadde laget, før for-
eldrene kom og fikk se bilder fra dagen.


