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Hjertegaven
Stine M Edvardsen ønsker seg et danseensemble i Sylling
kirke søndag 8. desember; ingen audition, her kreves bare
lyst. Har du lyst kanskje?
Julemusikalen «Hjertegaven» har en entusiastisk komité, men
mangler flere barn og ungdommer som har lyst til å prøve seg
som skuespillere og dansere eller sangere.
Informasjonsmøte for deltagere og foresatte i Sylling kirke
onsdag 16. oktober, 18.30 – eller ta kontakt med Eli Nesse på
mobil 941 79 877 eller mail eli.nesse@lier.kommune.no.

Supersang i Sylling
KOM KOM KOM og bli med.
Kirkemusiker Eli Nesse inviterer førskolebarn
til sang og lek, pølser og frukt annenhver tors-
dag i Sylling kirkestue.
Den første torsdagen bar ikke preg av overbe-
folket lokale, men entusiasmen til de frem-
møtte var upåklagelig. Toåringen Sigurd

Gurandsrud Edvardsen var mest opptatt av
om det var nok «pøsje» til ham – og det var
det! Et helt beger med frukt i neven gjorde
også lykke. Og «Krølle» gjorde inntrykk; det
koselige tøylammet ble inkludert som venn
umiddelbart. 
Men «Krølle» og Eli vil så gjerne bli kjent med
flere. Kanskje du tar med mamma eller pappa
eller en farmor kan hende på neste samling. 

De neste samlingene er 24.10, 7.11, 21.11 og
5.12. Kl 17 er det pølser for dem som ønsker.
Kl 17.30 er det knøttesang for barn 1-4 med
foresatte. Kl 18 serveres frukt og fra ca 18.15
er det Supersang fra barn 4 til 100 år. Gratis
og hjertelig. Velkommen alle og enhver.

Eli kan kontaktes på telefon 941 79 877.

Velkommen til konsert
”Ord og toner” søndag
27.oktober kl.19. 00 i
Tranby menighetshus

Velkommen til en
stemningsfull
kveld  med mus-
ikalske brødre fra
Tranby Sondre og
Håvard
Ringsevjen på
piano og  Astrid
Norstad ,sang.
Begge pianistene
startet sin musik-
alske aktivitet ved
Lier Kulturskole
og var pianister
for Lier TenSing.
Begge har også spilt på tidligere kon-
serter «Ord og toner»
og konserter i regi av musikkskolen .
Sondre og Håvard skal spille solo
men i tillegg skal også framføre mus-
ikkstykker som spilles på flygelet 4
hendig.
Håvard  skal i tillegg akkompagnere
for sangsolist Astrid Nordstad.  
Astrid Nordstad studerer sitt fjerde
år ved Norges musikk høgskole, og
sitt andre år ved Operahøgskolen i
Oslo. Astrid sang  under kammer-
musikkfestivalen i Trondheim 2013.,
var altsolist i Messias av Händel i

Eidsvoll kirke desember 2012. Hun
har  vunnet 1. pris og sin klasse i sang
i nasjonal ungdommens musikkmest-
erskap. Astrid  har også vært med i
unge talenterkonserten i regi av
Operafestivalen i Oslo.

Håvard har spilt på kultur-
dager på Bygdetunet, kult-
urkvelder i Lierskogen
kirke, gudstjenester i
Tranby, Frogner og andre
kirker). Publikum begynn-
er å bli vant med Håvards
strålende virtuose spill.
Håvard studerer medisin,
men har i tillegg startet
pianostudier  ved Norges
Musikkhøgskole : utøvende
klassisk piano.
Sondre går tredje året
utøvende klaver ved
Universitetet I Agder, insti-

tutt for klassisk musikk. Han studerer
hos Tellef Juva, og har deltatt på
masterclass med bl.a. Einar Steen-
Nøkleberg, Kevin Kenner og
Sveinung Bjelland. 

Vi håper på fortsatt godt frammøte på
konsertene.Arr. :Tranby menighets
Sang- og Musikkutvalg. 
Konserten støttes av Lier kommune
Billettpris: kr 150,- voksne ;  under 15
år og ledsagere gratis.



Søndag 13. oktober
Frogner kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Kristiansen
og Flaten. Utdeling av 4-årsbok.
Frogner minigospel deltar. Dåp.
Tranby kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-
årsbok. Minitrall deltar.
Lierskogen kirke kl. 19.00
Kulturkveld ved Sommerseth.
Sjåstad kirke kl. 18.00 «Langbord»
ved Stokstad, Nesse og Jan Erik
Larssen 

Søndag 20. oktober 
Frogner kirke kl. 11.00 ved
Kristiansen og Flaten. Nattverd.
Dåp. Barnesamling «Sprell levende»
Tranby kirke kl. 18.00 Ten Sing.
Nattverd.
Sylling kirke kl.11.00 Sprell lev-
ende gudstjeneste ved Stokstad,

Halle og Nesse, Høsttakkefest med
4. og 7.åringer spesielt invitert 

Søndag 27. oktober
Frogner kirke kl. 18.00 ved
Blaasvær og Nesse
Lierskogen kirke kl. 11.00
Lysvåken. Trabagos deltar.
Sjåstad kirke kl. 11.00 Sprell lev-
ende gudstjeneste ved Stokstad,
Halle og Nesse, Høsttakkefest med
4. og 7.åringer spesielt invitert 

Søndag 3. november
Frogner kirke kl. 11.00
Folketonegudstjeneste ved
Kristiansen og Flaten. Frogner
kirkekor og Sven Nordalen på fele.
Frogner kirke kl. 18.00
Minnegudstjeneste ved Kristiansen
og Flaten. Kathrine Kolbjørnsen,
fløyte

Tranby kirke kl. 18.00
Minnegudstjeneste ved Blaasvær
Sylling kirke kl. 17.00
Minnegudstjeneste ved Stokstad,
Nesse og Jan Erik Larsen
Sjåstad kirke kl. 19.00
Minnegudstjeneste ved Stokstad,
Nesse og Jan Erik Larsen

Søndag 10. november
Frogner kirke kl. 11.00 ved
Kristiansen og Grimnes. Nattverd.
Dåp. Barnesamling «Sprell levende»
Tranby kirke kl. 11.00 ved
Sommerseth og Nowak. Nattverd.
Dåp. Søndagsskole
Sylling hallen kl. 12.00
Gudstjeneste ved Stokstad i for-
bindelse med TenSing-festival,
SjåTS deltar.

For flere opplysninger ser vår
hjemmeside: www.lier.kirken.no
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WWJD
Disse fire bokstavene møtte jeg
første gang på et armbånd til et av
barna i en menighet jeg var i. Jeg
tenkte ikke noe spesielt over det
da. Men senere så jeg enda flere
som gikk rundt med disse i
mange forskjellige farger. Fire
bokstaver WWJD. Hva var så
viktig med disse bokstavene at de
måtte minne seg selv på dette?

En stund senere fant jeg en bok i
en butikk med de samme bok-
stavene WWJD og den het: Hva
ville Jesus ha gjort. Da gikk det
opp et lys for meg, for på engelsk

blir den setningen «What would
Jesus do». 

WWJD, er det noe jeg trenger å ha
på meg hver dag? Jeg er jo en
reflektert voksen som aldri gjør noe
uoverveid eller dumt. Sier ting jeg
ikke burde sagt. Hadde det vært så
enkelt å være meg, en voksen
ansvarlig person, så hadde jo alt
vært greit. 

Det kan være at jeg blir en smule
irritert på de som ikke kan kjøre bil
ordentlig. De som ikke har blinklys
eller smetter inn foran meg så jeg
må stå på bremsen. Eller at jeg er så
travel at jeg ikke har tid til et smil
til hun som sitter i kassa på mat-

butikken. WWJD, tror kanskje jeg
kunne trengt et sånt armbånd selv
i min travle hverdag. En liten
påminnelse om hva Jesus ville ha
gjort. For når jeg leser i evangeli-
ene så ser jeg jo at han hadde
omsorg og tid for alle. Han var
modig og ikke redd for å si ifra
om noe var galt. Og det å bli
minnet på hvem han er og tenke
over hva han ville gjort i hverdag-
en trenger jeg, hver eneste dag.

Irene Wiik
Halle,
Menighets-
pedagog

Lederartikkel
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Fra 1. september 2013 er Merethe
Rasmussen (26) tilsatt som nye tros-
opplærer i 100 % stilling i Frogner
menighet, men alt 28.september
endres navnet til Merethe Rasmussen
Fossli når hun gifter seg med sin
Stian. Menighetsbladet gratulerer i
begge anledninger og ønsker henne
varmt velkommen til arbeid i Lier. 

Til tross for unge år er det en erfaren
tosopplærer menigheten får. Merethe
kommer fra Bødalen i Røyken, men
kjenner Lier godt gjennom ved å ha
bodd på Haskoll i tre år alt. De siste
sju årene har hun vært ungdomsar-
beider i Kirken i Røyken. 

Det blir litt trist å forlate de mange jeg
har blitt kjent med i Røyken, sier hun,

men samtidig gleder jeg meg til å ta fatt
på nye oppgaver i Lier. Den første tiden
går vel med til å forsøke å få litt over-
sikt og finne ut hva folk vil jeg skal
arbeide med. Men alt 15. september
bærer det av sted på konfirmantleir på
Knattholmen. Det blir moro. Jeg liker
konfirmanter. 

Det er viktig å bli kjent med ung-
dommer og også alle som arbeider som
frivillige. De ansatte kan ikke gjøre alt,
så arbeidet mitt innebærer i stor grad å
få frivillige engasjert. 

Selv er jeg vokst opp med ten-sing.
Sang og musikk er derfor viktige deler i
mitt liv. Av utdanning har jeg fagbrev i
kontorfag. Det innebærer i stor grad
både data og administrasjon, det er
også nyttige ferdigheter å ta med seg
når en skal drive menighetsarbeid. 

Merethe sier hun går til arbeidet med positiv for-
ventning og litt
spenning. Stillingen
er nyopprettet, så
den må utformes i
samarbeid med alle
de hun skal samar-
beide med.  Noe
ligger klart som
konfirmantarbeid,
minigospel, Lys
våken og den slags.
Men mye må start-
es opp sammen
med staben og fri-
villige. Men en
sønn på 13 måned-
er håper hun for
eksempel at flere
enn henne kunne tenke seg å være med på baby-
sang.  

Ny trosopplærer i Frogner

Reisebrev fra en
pilegrimsvandring. 
Prost Ellen Martha
Blaasvær har brukt
studiepermisjon på pile-
grimsvandring til Santiagio
de Compostella i Spania. I
hele april måned i 2013 har
prosten i Lier, Røyken og
Hurum gått på sine ben
pilegrimsveien fra
Pamplona de 645 kilomet-
erne fram til Santiago. Det
svarer til veien fra Lier til
Steinkjer. Fra turen har
hun skrevet en rapport, og
vi har fått lov å gi noen
glimt fra denne til
Menighetsbladet som
forsmak på det foredraget
hun selv skal ha på
Menighetshuset 23. oktob-
er. 

Pilegrimsveien fra Tønsberg
via Oslo til Nidaros dom-
kirke er merket gjennom
Lier og har gjennom den
satt pilegrimsvandring på
dagsorden her hos oss.
Beretningen fra selve turen
vil hun selv fortelle om sen-
ere. Her tar vi opp noen av
de refleksjonene omkring
pilegrimsvandringer hun
har gjort seg. 

Hva er en pilegrims-
vandring? 

Det er målet som mest gir
meningen med vandringen.
Det er gjerne en kirke eller
et hellig sted og ofte har det
vært et pilegrimsmål i lange
tider slik byen og katedralen
i Santiago de Compostella
har vært det siden 800-tallet.
Det gjør inntrykk å ta inn
over seg at millioner av
mennesker har tråkket og
gått langs de samme veiene
gjennom så lang tid. 

Hva gjør så en pile-
grimsvandring med oss?

En pilegrimsvandring

handler om å være i
bevegelse. Man går
og går – fra morgen
og til kveld i et natur-
lig tempo. Slik erfarer
man både sin styrke
og sin svakhet. Det
gir også en anledning
til å tenke over hvilk-
en retning livet har
hatt – og skal ha.
Mange erfarer også
sin egen avhengighet
og vår menneskelige
avhengighet av hver-
andre. Et gammelt
ideal for en
pilegrim er

derfor å være villig til
å gi og ta imot. Man
møter medvandrere
fra mange kanter av
verden og vandring-
en legger til rette for
et enkelt og naturlig
samvær med andre
mennesker. 

En vandring inne-
bærer også en nærhet
til naturen. Naturen
blir til bilder som
taler til oss, og gir
håp om at det går an
å begynne på nytt og bli for-
nyet i det som synes tørt og
dødt i livet. Mange steder
går man rett gjennom gård-

ene og kommer tett på folk i
sitt daglige arbeid. Det
minner oss om hvor
avhengige menneskene er av
jorda og naturen rundt oss. 

Vandringen gjør deg fysisk
sliten. Det betyr kanskje mer
søvn enn man ofte unner
seg i hverdagen. Erfaringen
er at dette å være i beveg-
else, være ute i naturen,
reflektere, møte andre
mennesker i enkelt samvær
– er en svært god rekrea-
sjon.  En pilegrimsvandring

kan derfor på mange måter
være en vei tilbake til seg
selv. 

Fortsettes side 4
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Døpte:
Frogner
Sander Thorsen, Anton
Novak-Bergstad, Lilje
Anderberg-Larsen, Jens
Maanum Well, Jacob
Wiig-Røine, Thale
Strandos Gravdal,
Sebastian Andersen-
Holthe

Tranby
Martine Sørbye
Martinsen, Sanne Bondal
Kjenner, Julian Alexander
Lochoff Dauge, Sandra
Borge Engebretsen,
Matilde Øverlia Hegna,
Endre Grøttumsbråten
Johansen, Oliver Eriksen
Jakobsen, Cornelia
Påsche

Sjåstad
Ovelio Bråten, Oda
Bergestig Martinsen,
Alexander Owczarczyk,
Elvine Gulbrandsen
Kortnes, Synøve
Eidsaunet Celius

Vigde:
Frogner
Helle Victoria Bjertnes og
Stig Arne Moen,
Katrine Liland Nilsen og
Jonas Kvarme Pettersen

Tranby
Marta Sopata og Philip
Thorstensen

Sjåstad
Helle Merete Justad
Treffen og Øyvind
Jenssen

Fortsettes neste side

Slekters
gang

Lierskogen
Kulturkirke 

Søndag 17.11 kl. 19

Fengselsprest Odd-Cato
Kristiansen: 

«Møte med mennesker
på livets kant».

Odd-Cato Kristiansen, er
prest ved Ila Landsfengsel.
Han har tidligere vært
prest i Brumunddal, samt
at han har arbeidet i
Kirkens Bymisjon og i

Oslo fengsel. Han fikk
Harry Hole prisen i år og
sa i den anledning:

– Jeg tilhører ikke kate-
gori mennesker som det
drysser priser over. Men
det er veldig ålreit å bli
lagt merke til og satt pris
på, sa en overrasket
Kristiansen.

– Jeg tror om meg selv at
jeg er en ålreit fyr, og å få
det bekreftet, det synes
jeg er fantastisk!

Fri entre

Men er pilegrimsvandring så en vei til Gud? 

Mange gir uttrykk at de ved starten av turen
først og fremst tenker på seg selv som en
vandrer, men at erfaringen underveis gjør at
en mer og mer tenker på seg selv som en pile-
grim. Det at så mange har gått før en gir
vandringen en åndelig dimensjon, enten man
i utgangspunktet opplever seg som et troende
menneske eller ikke. Alle korsene som er reist
langs veien peker på forbindelsen mellom
himmel og jord, at vi hører sammen og er
avhengige av forbindelse med Gud og andre
mennesker. Byene har sine store kirker og
katedraler, men i landsbyene og på hvert
minste sted finner man kirker både i Spania
og i Norge. 

”Ser man det fysiske – det at man beveger seg
og bruker kroppen – og det åndelige sammen,
erfarer man at kropp og sjel, de er i samspill”,
sier forfatteren Anne Kristin Aasmundtveit.
”Det ytre og det indre hører sammen. Det er

den fineste gaven veien gir”.  

Hva gjør en vandring til en pilegrimsvandr-
ing?

Jeg var uforberedt på den sterke opplevelsen
det faktisk ble for meg å komme fram til
Santiago. Det er et sted mennesker har
kommet til gjennom 1000 år. Det merkes at
det er et sted å komme til og bli mottatt.
Pilegrimsvandring gjør godt for kropp og sjel!
Vandringen endret karakter etter et par uker
og ga ro og rytme til dagene. Mange vondter
og ømhet ble borte og jeg kjente meg veldig
på plass i det å vandre. ”Å vandre med
Herren” er et perspektiv på livet som jeg vil ta
med meg i hverdagen og min tjeneste som
prest og prost, sier Ellen Marta Blaasvær til
sist i sin rapport. 

Sammendraget av E. M. Blaasværs rapport er
gjort av Asle Kristiansen, Bilder: Ellen Martha
Blaasvær

Orgelbrus med jordbærsmak
Elisabeth Thomte Edvardsen

I sommer vafla orgelkomiteen i Sylling til
igjen! 

Eventyrlig innsamling
På Jordbæreventyret 6. juli solgte orgelkomi-
teen vafler og drikke for 47.000,-. Etter at
utgiftene blir betalt klinger det cirka 30.000,-
nye og friske kroner på kontoen. Det nærmer
seg 430.000,- totalt nå. Det er en formidabel
prestasjon. Komiteen nærmer seg altså målet
på 475.000,- kroner som menigheten må
samle inn selv. 

Orgelkomiteen takker alle som bidro
denne dagen. Det meldes om at folk tegnet
seg frivillig til dette dugnadsløftet. Det er

tydelig at både Jordbæreventyr og orgel er
viktige elementer for bygda.

Orgelbygging
På møte i høst skal for øvrig Sylling menig-
hetsråd behandle innstillingen om hvilken
orgelbygger som skal få oppdraget med å
bygge og montere det nye orgelet. Endelig
behandling skjer i Lier kirkelige Fellesråd
nærmere jul.

Riksantikvaren ble tidlig involvert i
arbeidet – og det vil fortsatt være nødvendig å
konsultere dem for å få til en best mulig løs-
ning, både teknisk og estetisk.

Jordbær og vafler og orgel i skjønn forening –
sånt blir det eventyr av må vite!

Høstkonsert med Sylling og
Oddevall skolekorps

Kveldene blir kaldere og mørkere –
men inne i Sjåstad kirke er det lys,
varme og musikk ! Iallfall søndag
27. oktober kl. 18 ! Da inviterer
Sylling og Oddevall skolekorps,
dirigert av Siw Sønstebø,  til høst-
konsert.  Vi får høre hele korpset,
men også solister fra korpset
akkompagnert av Eli Nesse.

Ta turen til Sjåstad kirke og bli
varm om hjertet !

Gratis inngang. Kollekt og vaffel-
salg ved utgangen.
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Vi skriver oktober måned. Høsten har
for alvor innhentet oss. Likevel har jeg
lyst til å ta dere med inn i sangteksten
“September” av tekstforfatter Ole H.
Bremnes. 

Det er vakkert skrevet! Og enda vakrere
blir det nårt Lars Bremnes setter toner
til teksten og Kari Bremnes framfører
det hele. Høsten er vaker! Du har ikke
glemt september vel, med de mange sol-
fylte og deilige dagene over
Lierbygdene.Trær og planter, frukt og
grønt som har gitt oss så rikelig tilbake.
Offerskålene bugner av grøde. 

Nå er alt på hell. Blomstene visner, en
etter en, blader faller av og temperatur-
en synker. Det som den ene dagen føltes
lett og deilig, kan den neste virke tung
og dyster. Og hadde det ikke vært for
naturens lovmessighet, hadde høsten
vært uutholdelig. 

Det forgjengelige
går over i ufor-
gjengelighet, skriver Ole H. Bremnes i
viseteksten. Av jord er du kommet. Til
jord skal du bli. Av jorden skal du igjen
oppstå. Ja, vi bare vet det, at grønnsak-
ene spirer, gress og aks vokser fram og
epletrær og jordbærplanter blomstrer,
på ny, neste vår. 

I evangeliet etter Johannes, kapittel 14
står det: La ikke hjertet bli grepet av
angst. Tro på Gud og tro på meg!  2 I
min Fars hus er det mange rom. Var det
ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg
går og vil gjøre i stand et sted for dere?
3 Og når jeg har gått og gjort i stand et
sted for dere, vil jeg komme tilbake og
ta dere til meg, så dere skal være der jeg
er.  4 Og dit jeg går, vet dere veien.»  

Det er ikke bare trær og planter som går
mot en ny vår. Det gjelder oss mennesk-
er også!

Visst skal våren komme, 
visst skal jorden bli ny, 
visst skal solen flomme fra en himmel
uten sky,
visst skal noen danse, 
visst skal noen le,
visst skal barna klatre høyt i livets tre!

Tekst: Eivind Skeie

Joar M. Flatland

Andakt

Døde:
Frogner
Laila Andreassen Næss,
Erling Martin Wego,
Halvard Torstein
Fuglerud, Marit-Olaug
Hoset, Bjørg Ildahl,
John Arvid Sandmoe

Tranby
Rolf Opsal, Margit
Haukedal, Reidar Bauer, 
Margit Petra Johanne
Henriksen, Gunnar
Waldemar Movald, 
Ragnar Røed, Reidun
Elisabeth Gravdal, 
Knut Kvidaland

Sylling
Rune Walther
Johannessen

Sjåstad
Svein Thoresen

Slekters
gang

September 
viser sommeren
den siste ære 
og senker
geitramsen på halv
stang
Det forgjengelige

skal gå over i
uforgjengelighet
og tyttebærlyngen
legger gaver
i offerskålen

Hvite alterduker
brettes ut
på fjelltoppene
og alle trær
legger ned krans
av farget løv
som 
til jord

skal bli

Sjåstad Kirkestue
rehabiliteres!

Som mange av dere sikker har
sett har Kirkestua vår stått
innpakket i presenninger i
sommer. Dette er fordi
kirkestua nå får en etterlengtet
oppgradering utvendig. 

Sjåstad Kapell (nå Kirkestue)
ble bygget i 1916 og har opp gjennom
tiden vært pusset opp og omgjort ved
flere anledninger. Utvendig har
kirkestua sitt opprinnelige utseende
om enn noe preget av tidens tann.

Vi jobber i disse dager med fargevalg,

søker å finne tilbake til den farge som
opprinnelig var på kirken og kirkestua.
Dette er spennende, viktig og vanskelig
– dokumentasjonen fra forrige
århundreskiftet er jo i svart/hvitt – og
meningene er mange. Vi vil ta noen
prøvestrøk før vi endelig beslutter,

dette er viktig for kirkestua vil være
malen for kirkens oppgradering når
dens tid kommer.

Kirkestua vil etter oppgraderingen
fremstå som den gjorde opprinnelig.
Nytt tak, nye beslag, nypussede og
nymalte vegger, oppgraderte dører og
vinduer og ikke minst et inngangsparti
som gjør at kirkestua vil være til-
gjengelig for alle!

Vi takker alle gode og dyktige bidrag-
sytere!

Vi gleder oss til den står ferdig i løpet
av høsten!

Sjåstad Menighetsråd
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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

Caverion Norge 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

Svein H. Sveinsson:
Tlf: 32 84 74 70
Truls Moen:

Tlf:32 84 60 52

Advokat
Liv V. Urdahl MNA
Alminnelig praksis

i Meierigården
LIERBYEN

Tlf.: 32 84 88 10
E-mail: liv@advokat-urdahl.no

Givertjenesten
til nytt orgel i
Sylling:    

1503.20.17360
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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

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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



I skrivende stund går de siste løp-
ene på Rally cross banen Lyngås.
Tenker på de mange gudstjenester
og vafler som Tranby menighet har
hatt i årenes løp. En gang også ett
bryllup med skikkelig laget «bryl-
lupskirke». På grunn av riktig vind-
retning hørtes salmesangen langt
opp mot Kraft. Og var så sterk at ett
par mann på Lyngåsbanen som på
morgenen hadde lagt seg til å sove i
sola, forskrekket våknet og lurte på
om de var i him-
melen.

Og sånn apropos
Lyngås. Sjåføren
under kunne nok
trenge Rally cross
kjøreegenskaper.
På radio kom
nemlig flg.: «Viktig melding. Det er
en bil som kjører i feil retning i
motsatt kjørebane mot Drammen».
Etter bare ½ minutt får program-
lederen en telefon fra en som kjørte
på denne strekningen: «Det er ikke
ên bil som kjører i motsatt kjørefelt.
Det er alle sammen»!

I en menighetsbarnehage – NB de
finnes enda! – lærte barna at Jesus
bor i hjertet vårt. Vel hjemme
spurte vesle Alma: «Kan jeg få
kjenne på hjertet ditt, pappa?».
Hun tok hånden på hjertet til
faren og utbrøt: «Oj, Jesus hopper
på trampoline der inne!»

«Du skal ikke tro at du er syk, selv
om du våkner sengeliggende om
morgenen».
On-liner fra inspirasjonsdagen i
Haug

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 29. oktober
I din postkasse: 11. november

!

Prestens 
beste...

Bokmarked på Tranby 13.
og 14. september.

For siste gang skulle det være bokmark-
ed på Tranby menighetshus men slik blir
det trolig ikke? De fikk inn over 30 000
kr som er 10 000 kr mer enn i 2012.
Foruten bøker ble det solgt malerier,
grammofonplater og cd skiver i stort
antall. Disse tinga drar veldig opp inn-
tekta fra bokmarkedet og St.Georg speid-
ere med loppesjef Trond Hennum er
godt fornøyd og vil takke alle som bidro
til det flotte resultatet.

 

 
Lopper 

Frogner menighetshus 
Lier 

Vi tar imot lopper 
første mandag hver måned 

kl. 17.00  19.00. 
Møbler og lignende kontakt 

Asle Kristiansen 
92294263 

Ikke hvitevarer og TV 

Konfirmanter i Lier
2013/2014

I Sylling møtes en meddelsom gjeng til
konfirmantundervisning annenhver
torsdag. Før bibelvers og kirkelige
anliggender blir hovedfokus, er det mat

som gjelder. Denne torsdagen dufter
det etterspurte pizzasnurrer – og
jammen er det ikke et brett ferske
Brownies på bordet også. Og de 10
ungdommene takker overstrømmende
så en rødmende konfirmantkokke får
en gladtåre i øyekroken.
I løpet av året vil menighetsbladet
besøke alle konfirmantgruppene i Lier
for å ta pulsen på både undervisnings-

metoder og engasjementet.

Oversikt over årskull/konfirmanter

Sogn Totalt antall 9. klassinger
Antall påmeldte konfirmanter
Antall påmeldte i %

Frogner 161     81    50,3 %

Tranby 132     75    56,8 %

Sylling/Sjåstad 34       24    70,5 % 

Tallene på klassekullene er oppgitt av
Lier kommune. Tallet på konfirmant-
ene er oppgitt av konfirmasjonsansvar-
lige i de ulike sognene.
Tallene kan være noe misvisende da
det ikke er tatt hensyn til hvor mange
som konfirmerer seg i et annet sogn
enn det de tilhører. Sylling og Sjåstad
er slått sammen fordi antall 9. klassing-
er ikke beskriver om elevene kommer
fra Sylling eller Sjåstad. Det er heller
ikke i oversikten oppgitt antall med-
lemmer av Den norske kirke.

HAR DU BABY I
HUSET ?

Da anbefales det å ta turen
til Sjåstad kirkestue man-
dager kl. 13 ! Vi er en
kjempetrivelig liten gjeng
som samles der til
babysang. Sangstunden
varer ca. ½ time, etterpå
koker vi kaffe og te og
skravler. Ta gjerne med litt
niste til deg selv og babyen.
Vi har hjerterom til mange
flere ! Tilbudet er gratis og
passer for alle .

«Jordens salt eller melisdryss?»
Frogner menighetshus torsdag 17.okt. kl. 18. Vel
møtt til en spennende kveld  der vi har kirkens
bidrag  til en bærekraftig samfunnsutvikling  i fokus.
Besøk av seniorrådgiver i Kirkerådet Hans Jürgen
Schorre.  


