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NORSK
SALMEBOK
2013
I adventstiden i år  vil
kirkene i Lier ta i bruk
en ny salmebok. Det er
nesten 30 år siden det
kom en ny salmebok, så
det er en begivenhet.
Den salmeboka vi bruk-
er i dag, ble utgitt i
1985. Vi fikk et tillegg

til salmeboka med «Salmer 1997». Men tilfanget av
nye salmer og sanger både fra inn- og utland har
vært stort de siste årene, og  den nye salme-
boka  har 240 nye salmer . Det er til sammen
899 nummer i den nye boka, og det er en fell-
es salmebok  både for  menigheter med bok-
mål   og med nynorsk  som hovedmål.
Menighetsutgaven av salmeboka inneholder
også hele Norsk bønnebok 2013, katekisme og
noen enkle liturgier. Det er også utgitt  pocke-
tutgave til personlig bruk.

Om en menighet skal ta i bruk en den nye
salmeboka og legge vekk den gamle, avgjøres
av et menighetsmøte som hvert enkelt menig-
hetsråd innkaller til, og  der alle medlemmer
av Den norske kirke i soknet  har stemmerett.
En bekymring for menighetsrådene har vært

hvordan man skal finansiere innkjøp av bøkene.
Menighetsrådene håpet på et tilskudd fra fellesrådet.
Stor var gleden da Lier kirkelige fellesråd på sitt møte
10.okt. vedtok å finansiere innkjøp av den nye salme-
boka ved å  gjøre innhugg  i  sitt disposisjonsfond.
Salmeboka gis også ut som digital salmedatabase, og
Sjåstad menighet har valgt å prøve ut en digital løs-
ning. Det blir spennende hvordan det faller ut synge
fra skjerm istedenfor fra bok.

Noe av det som vår kirke har  som et kjennetegn og
en arv etter Martin Luther er salmesang ved menig-
heten.  Med Norsk salmebok 2013 har vi sjansen til å
ta vare på og fornye denne arven. Delta på gudstjen-
estene i adventstiden og syng med!     

I denne utgave:



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
Syllinghallen kl. 13.00 ved Stokstad i
forbindelse med TenSing-festival,
SjåTS deltar.

Søndag 17. november 
Frogner kirke kl. 11.00
Lysgudstjeneste ved Blaasvær og
Flaten. Nattverd.
Tranby kirke kl. 11.00 ved Eli Flåten.
Dåp.
Lierskogen kirke kl. 19.00 Kulturkveld
ved Sommerseth. Gjest: Fengselsprest
Odd-Cato Kristiansen. «Møte med
mennesker på livets kant».
Sjåstad kirke kl. 11.00 ved Barre og
Nesse. Dåp. SjåKK synger

Søndag 24. november
Gullaug kirke kl. 11.00 ved Eli Flåten
og Ringsevjen. Nattverd. Dåp. Line
Høvik, sang.
Tranby kirke kl. 11.00
Vigslingsgudstjeneste ved biskop Laila
R. Dahl, Blaasvær, m.fl. TenSing deltar.
Sylling kirke kl. 11.00 Lys Våken ved
Stokstad og Nesse.

Søndag 1. desember 
Frogner kirke kl. 11.00 Lys Våken ved
Kristiansen m.fl. og Flaten
Lierskogen kirke kl. 16.00
Julegrantenning ved Sommerseth
Tranby kirke kl. 18.00 Lysmesse.
Trabagos/speiderne deltar.
Sjåstad kirke kl. 11.00 Lys Våken ved
Stokstad og Nesse. Dåp. Sjåbagos
Tweens og SjåTS deltar.

Søndag 8. desember
Frogner kirke kl. 11.00 ved Blaasvær
og Flaten. Nattverd. Dåp. Barnesamling

«Sprell levende» Bjørg Ødegaard, fiolin
Lierskogen kirke kl. 11.00 ved
Sommerseth og Nowak
Sylling kl.18.00 Julemusikal
«Hjertegaven»

Søndag 15. desember 
Gullaug kirke kl. 11.00 ved
Kristiansen og Ringsevjen. Dåp.
Frogner kirke kl. 16.00 Julevandring
ved Olsbye
Tranby kirke kl. 18.00. Synger jula
inn.
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00
ved Stokstad og Nesse
Sjåstad kirke kl. 18.00 Lysmesse ved
Stokstad og Nesse, Konfirmanter del-
tar, Therese Ege synger.

Søndag 22. desember
Frogner kirke kl. 11.00 Felles i Lier.
Sanggudstjeneste ved Blaasvær og
Flaten. Torunn Buarøy, sang. Kathrine
Kolbjørnsen, fløyte.

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

Fra statskirke til folkekirke

Kirken er i endring.  Ikke siden
reformasjonen har endringene i Den
norske Kirke foregått så raskt som vi
har opplevet i løpet av de siste ti-
årene.  Det viktigste er selvfølgelig at
kirken har oppnådd større uavheng-
ighet i forhold til staten.  Overføring
av utnevnelser av kirkens åndelige
ledere fra Kongen i Statsråd til
Bispedømmerådene står som den
mest synlige milepelen.  Kirken har
fått større frihet, men staten har fort-
satt et ansvar gjennom en særlov.
Kirken er på vei fra statskirke til
folkekirke.  

Fortsatt gjenstår mange viktige spørs-
mål knyttet til økonomiske og
administrative spørsmål i kirken.
Ikke minst angår dette oss som for-

valter det lokale lederskap – menighets-
råd og fellesråd.  Menighetsrådene har
hovedansvaret for det åndelige arbeid i
sitt lokalmiljø, mens Fellesrådet sørger
for vedlikehold av våre kirkebygg,
kirkegårder og er arbeidsgiver for alle
medarbeidere bortsett fra prestetjenest-
en.  Disse har biskopen og bispe-
dømmerådet som sin arbeidsgiver.

Kirken har således to separate arbeids-
giverlinjer.  Dette ble resultatet av et
politisk kompromiss i Stortinget da
kirkeloven ble vedtatt på nittitallet.
Kirken må snarest gå inn i en ny disku-
sjon for å finne en felles arbeidsgiver-
linje for alle kirkelige ansatte.  Dagens
delte ordning er ikke svaret for å løse
de oppgaver kirken står foran –
hverken i dag eller i fremtiden.

Et annet viktig spørsmål er finansiering

av kirken.  I dag er denne to-delt,
nemlig statlig finansiering og kom-
munal finansiering.  Jeg tror det er
viktig for å bevare den lokale for-
ankring av kirken at den lokale
finansiering vektlegges sterkere ved at
oppgaver som i dag er statlig finansi-
ert overføres til kommunene, f.eks
trosopplæring.  En felles statlig
finansiering vil fjerne det lokale
ansvaret for kirken.  Kirken er en
viktig del av lokalsamfunnet og der-
for må lokalsamfunnet ta sitt ansvar
for kirkens virksomhet.  Det betyr
også at kirkens medlemmer - i større
grad enn tidligere - aktivt må påvirke
beslutninger i kommunen og være
gode ambassadører for den menighet
de tilhører.  

Søren Falch Zapffe,  Leder av Lier
kirkelige fellesråd
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(Elisabeth Thomte Edvardsen)

Søndag 24. november klokken 17
blir det trøkk i Frogner kirke.
Sammen med gjesteartister skal Up
with Downs og Yo Yo band servere
både nye og gamle julesanger. Og
når Liunggjengen inviterer liunger
til førjulsstemning, er det bare å
takke ja!

-Unnskyld meg, men hva var navnet
ditt? Undertegnende har vaset inn i
øvingslokalet til Liunggjengen - i LHL
bygget i Nøsteveien - på grensen til
Drammen – uten behørig å presentere
seg. – Elisabeth Thomte Edvardsen,
repliserer jeg og håndhilser. En super-
blid gjeng smiler strålende tilbake. Et
varmt og gjestfritt møte.
Nysgjerrigheten min pirrer – instru-
menter
profesjon-
elle musik-
ere verdig
står opp-
stilt. Kan
de trakter-
es av
mennesker
med ulike
bistands-
behov? Jeg blir veiledet i alternativt
notesystem som består av farger og

tall. Musikalske medhjelpere bidrar
som pekere – og dette blir det

piskadausen musikk av
– og sang.
Vennligsinnet blir jeg
oppdatert på elgitarer

og Keyboards, bassgitar og trommer –

og stemningen er høy etter inntak av bursdagssjo-
koladekake.

Elsbeth Pilskog forteller at Liunggjengen, som
altså består av de to gruppene Yo Yo band og Up
with Downs, er tilknyttet Landsforbundet
Dissimilis. Utøverne har en solid merittliste. Blant
annet har de opptrådd med Valkyrien Allstars - og
i juni i år var gruppa på Solgården der de også
holdt konsert, i tillegg til Sjømannskirka. 

Søndag 24. november opptrer de i Frogner kirke.
Med seg som gjesteartister har de invitert Hege
Tollefsen (sang), Dag Ivar Caspersen (gitar og
banjo), Morten Haugen (mandolin, trekkspill og
piano), Henrik Sønstebø (trompet) og Olaf
Hjellum (bass). Menighetsbladet kan love en verd-
ig og emosjonell musikkopplevelse – og garantert
julestemning. Velkommen!

Liunggjengen gjester
Frogner kirke

Årsfest Tranby Menighet

Ble holdt nå sist i oktober og hadde
besøk av Arnt Jerpstad, generalsekre-
tær i Misjons-
alliansen. Han tok for
seg «bygge menig-
het». Hans utgangs-
punkt var de fattige i
verden som trenger
oss aller mest.
Fattigdom handler
ikke bare om å
mangle penger men
at de evnene disse
har ikke kan brukes
til noe. Prosjektene som settes i gang i
disse landene må være så gode at de
betyr noe, ikke motsatt utarmer land-
et. Mikrofinans, er lån til enkle ting er

eks. på noe som betyr mye. Til slutt
oppfordret Jerpstad menigheten til å
spørre folk, hva kan vi gjøre for dere?
Da vil kirka vokse!

Leder i Tranby
Menighetsråd,
Ann Helen
Skyberg, takket all
som gjør en inn-
sats for Tranby
Menighet i en eller
annen form. Hun
sa litt om hva
menighetsrådet
har gjort i 2013 og

hva de skal ta opp i 2014 slik som vid-
reføre søndagsskolen som har starta
opp, utarbeide trosopplæringsplan,
åpen kirke m.m. 

EN VARM OG 
HJERTELIG TAKK

for omtanke, gode ord og
forbønn, blomster, kaker

og praktisk hjelp
etter at vår kjære Knut og

pappa 
så plutselig døde fra oss.
Stor takk også for alle

bidrag til minnegaven på
hele 91 050 kr til Dhaka
KFUKs gratisskole i slum-

området Mirpur.

Berit, Knut Andreas,
Baard Johannes og
Haakon Kristian

Kvidaland
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Døpte:
Frogner
Synne Van Der Klei Heen,
Henriette Teigen Helganger
(Strømsgodset kirke),
Jakob Langseth Glesne,
Bianca Tsolis Friberg,
Stine Ingrid Eliassen,
Ida Viljugrein,
Frida Aspenes

Tranby
Amanda Støle Guthormsen,
Jenny Engen Berg,
Oda Knetter Hoel,
Johannes Lundby Rinde,
Maja Buvald Zibell
(Holmen kirke)

Sylling
Erle Marie Solberg,
Synne Marie Hansen,
Bjørn-Liam Joramo Haugan

Sjåstad
Angelica Solaine Dela Cruz
Olsen

Vigde:
Ingen

Døde:
Frogner
Jan Kristian Pedersen,
Inger Marie Aalstad,
Magnar Thomassen,
Ulf Arild Gjøslien,
Gunnar Thoresen,
Nils Brenna,
Betsy Solvang Olsen,
Johan Sørumengen

Tranby
Waldemar Warp,
Gerd Helene Skar,
Bodil Borgeraas,
Borghild Wefre

Slektersgang

Frogner
misjonsforening
135 år

Ikke alle misjonsforen-
inger overlever stifterne
sine, men misjonsforen-
ingen i Frogner har
holdt det gående uav-
brudt siden 1878. Det er
det få i distriktet som
kan slå dem på, og det
fortjener feiring. I et

storslått arrange-
ment på Frogner
menighetshus,
samlet over nitti
misjonskvinner
(og noen menn)
seg for å markere
begivenheten. 

Fra sin start
iblant kvinnene i
Lian-kretsen fant
de snart sin plass
i prestegården så
lenge at de fikk
navnet preste-
gårdsmisjonen. I
alle år har de
støttet NMS –
Det norske
misjonsselskap

og nå i jubileumsåret er de en aktiv gruppe
på rundt 15 som møtes hver siste onsdag i
måneden rundt om i hjemmene. De vil

gjerne ha flere medlemmer, så bare kom
med. 

I en tid hvor foreningsliv ofte handler om
”hva er det jeg kan få ut av dette”, så er det
befriende å møte en levende tradisjon for et
foreningsliv som er der for at andre skal få et
bedre liv. 

SYLLING OG ODDEVALL
SKOLEKORPS I STORFORM

Søndag 27. oktober kunne
vi glede oss over besøk av
Sylling og Oddevall skole-
korps i Sjåstad kirke. De
holdt en flott konsert med
variert musikk, og impon-
erte med høyt nivå på
spillet ! Vi fikk høre
korpset i sin helhet, men

også i mindre ensembler, som framførte  alt
fra pop-ballader til klassiske stykker.
Solistene, bl.a. to unge virtuoser på xylofon,

imponerte med
enkeltpresta-
sjoner, men aller
mest imponer-
ende var det
gode samspillet
og intonasjonen
hos hele korps-
et. Særlig bør

det gode nivået hos juniorkorpset trekkes
fram !

Dere spilte så bra at jeg fikk bakoversveis, sa
kirkemusiker Eli da hun takket for konsert-
en. Hun håpet på flere slike vellykkede
korpsbesøk, og håpet også at enda flere unge
solister ville prøve seg som solister med
orgel ved neste anledning.

Medlemmene i misjonsforeningen 2013 inviterer nye til å bli med 

Foreningens leder i jubileums-
året, Inger Hornsstuen, var
kledd i tidsriktig antrekk fra
stiftelsesåret 1878. 

Fra jubileumsfesten. Misjonsforeninger kan dette
med god servering. 
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Å bli sett!

Vi mennesker har behov for å bli sett.
Vi trenger at noen kjenner oss. Det at
noen kjenner oss kan være både
skremmende og godt. Det kan være
skremmende når noen kjenner vår
dårlige og svake sider, de sidene vi
helst vil skjule. Men samtidig er det
godt når noen ser våre gode sider, og
enda bedre når de også gir oss
bekreftelse på at vi har gode sider.
Samtidig kan det være veldig godt når
noen kjenner våre dårlige sider, men
allikevel aksepterer oss.

Salme 139 i Det gamle testamentet
handler om at Gud ser oss og kjenner
oss.

Herre, du ransaker meg og
du vet –
du vet om jeg sitter eller står,
på lang avstand kjenner du
mine tanker.
Om jeg går eller ligger, ser du
det,
du kjenner alle mine veier.
Før jeg har et ord på tungen,
Herre,
kjenner du det fullt ut.
Bakfra og forfra omgir du
meg,
du har lagt din hånd på meg.
(Salme 139,1-5)

Det at Gud
kjenner oss
kan være skremmende. Men det kan
også være godt å vite at vi ikke kan
gjemme oss for Gud. I salme 139
erkjenner David at Gud ser ham og
kjenner ham fullt og helt. Selv om
Gud kjente alle svakhetene til kong
David, så brukte Gud kong David i
sin plan. Selv om Gud kjenner våre
svakheter så ønsker han fellesskap
med oss!

Bibelen har mange fortellinger om
mennesker som får møte Gud, og som
blir løfta opp. Gud ser oss, og han vil
oss vel.

Det å tro på Gud handler om å slippe
han inn i våre liv. Vi inviteres til å be
denne samme bønnen som kong
David:

Ransak meg, Gud, og kjenn
mitt hjerte,
prøv meg og kjenn mine
tanker!
Se om jeg følger avguders vei,
og led meg på evighetens vei!
(Salme 139,23-24)

Ole Johan Stokstad,
Sokneprest Sylling
og Sjåstad

Andakt

“Sprell levende”,
kalles barnesamlinger i kirken hvor barna
samles mens de voksne har gudstjeneste. I
høst har det vært tre slike samlinger i
kirkestua.

Særlig på dager med mange barnedåp og mange
barn i kirka er dette et populært tiltak. 

Foto: Inger Hornstuen.

«Ord og toner» 

Siste søndag i oktober var det ny
konsert i ord og toner på Tranby.
Lokale krefter, pianistene Sondre og
Håvard Ringsevjen deltok sammen

med Astrid Nordstrand. Hun er stud-
ent ved musikkhøgskolen og
Operahøgskolen. Alle tre gjorde sine
saker veldig bra denne kvelden.
Allsidig program med ungarsk dans,
norske folketoner, arie o.s.v. men det
ble ikke fult hus for det.

VIL VI HA ET BARNEKOR I
SYLLING ?

Meld interesse til Eli på tlf.
94179877, eller på mail :
elibnesse@lier.kommune.no
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Jordens salt - eller
melisdryss? Hans
Jürgen Schorre.
Torsdag 17.okt. kl.18.00 fikk
kirken i Lier besøk av seniorråd-
giver i Kirkerådet Hans Jürgen
Schorre med foredrag på
Frogner menighetshus.  Grønn
gruppe arrangerte, det var
anledning til spørsmål og sam-
tale, og det var kaffe og litt å bite
i. 

Schorre er utdannet biolog og teolog
og har siden 1996 jobbet som rådgiver
for miljø- og samfunnsspørsmål i
kirkerådet/Den norske kirke. Han har i
alle disse årene vært en sentral bidrag-
syter til kirkens miljøarbeid og miljø-
engasjement (“Grønn kirke”) Han del-
tok også i oppbyggingen av Fairtrade-
Norge hvor han har vært både daglig
leder og styreleder. 

Kirkens spesielle bidrag for en bære-
kraftig samfunnsutvikling sto i
sentrum. Er det et irriterende sidespor,
eller helt i sentrum av kirkens kall?
Kan kirken bidra til nødvendige endr-
inger?

Kirken har engasjert seg for miljøet
lenge. Allerede Bispemøtet 1969 vedtok
en uttalelse «Forurensing av natur og
folkeliv». Biskopene sier: «Vår tro på

Gud som skaper
gir mennesket en
hellig forpliktelse
til å ta vare på
hans skaperverk.
Budet “Du skal
ikke stjele” forbyr
oss å bruke opp
ressurser som med
rette tilhører barn
og barnebarn.»

I dag er kirken en
utrettelig arbeider
for miljø og rett-

ferdighet og kirkens klimapolitiske
hovedmål er å få på plass en effektiv,
forpliktende, utviklingsvennlig klima-
avtale

Teologisk begrunnelse

Utviklingen av dette engasjementet
frem til i dag har vært ha vist at kirken
utfordrer både seg selv og andre. Flere
og flere kirkelige aktører har sluttet seg
til dette arbeidet. Alle biskoper, kirke-
ledere og kirkelige utdanningsinstitu-
sjoner bekrefter det. Alle andre
arbeidsområder som gudstjenestere-
form, trosopplæring og misjon, samt
grunnlagsdokumenter som «Plan for
diakoni» bygger denne grunnforståels-
en inn i sitt arbeid.

Det kan ikke herske tvil om at kirkens
engasjement hele tiden har vært
begrunnet i et dypt kristent samfunns-

engasjement, konsentrert i spørsmålet
fra Korsvei-bevegelsen:

Hva vil det si å være en Jesu etterfølger
i dag?

i 2012 formulerte Kirkemøtet en teo-
logisk begrunnelse for miljøengasje-
ment:

Gud, vår skaper, frelser og livgiver
Hele Den norske kirkes engasje-
ment for skaperverk og bærekraft
har sitt utspring og
henter sin kraft i troen på den
treenige Gud:
Gud skapte og opprettholder fort-
satt all sin skapning. Gud skapte
mennesket av jorden, og
vårt liv er vevd sammen med jord-
ens liv.
I Jesus Kristus vil Gud forsone
verden og hele skapningen med
seg.
Ånden kaller og opplyser oss, og
hjelper oss å leve i respekt for skap-
erverket.

Menneskets avhengighet av jorden må
avspeiles i hvordan vi ivaretar vårt
ansvar som
forvaltere av skaperverket. Mennesket
er skapt i Guds bilde, og er en del av
skaperverket.
Vi er kalt til et liv i nestekjærlighet.
Bevaring av skaperverket handler om
økt livskvalitet
for oss alle”, sier Hans-Jürgen Schorre. 

Kristin Asbjørnsen, konsert som
ikke glemmes?

Denne søndagskvelden midt i oktober vil mange
huske lenge. Konsert i kulturkirka som ikke kan
sammenlignes med noe men må oppleves. Det var
plass til fler men de som var der likte seg godt. 

Kristin sin musikk har røtter tilbake til 1600 tallet. Her er
det ting fra songwritertradisjoner, afrikansk musikk, spiritus
og jazz. Kristin hadde med seg et tremannsorkester som
gjorde sin saker veldig bra.  
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Kirkestua i Sylling – en
torsdag ettermiddag!
(Elisabeth Thomte Edvardsen)

-Hallo, handler ikke Halloween om
døde mennesker a? Nysgjerrigheten
råder om amerikanske skikker - ond-
skap – syndeflod – 1. Mosebok.
Moussaka og boller er det mest
begripelige denne tors-
dagen.  Konfirmantene i
Sylling er samlet i
kirkestua og samtaler om
livets viderverdigheter. 

Sognepresten Ole Johan
forteller om undervis-
ningsopplegget til kon-
firmantene i Sylling. – Vi
møtes annenhver torsdag
og jeg forsøker så langt det
er mulig å legge opp til
samtaler om ulike temaer,
smiler han. - Jeg pleier å
stille spørsmål som kon-
firmantene svarer på, og da kommer
dialogen som regel fort i gang. Det er
konfirmantenes refleksjoner som skap-
er grunnlaget for hvordan de ulike
temaene forseres. Men jeg forstår at det
er presten som holder i tømmene og
ivaretar den røde tråden. Litt fjernt fra
min egen konfirmasjonstid fra 1970!
Da var nok enetalen og pekestokken
mer fremtredende – og pugging var

som fredagsvasken – den måtte gjenn-
omføres, helt til det skinte. – Der har
jeg et triks med Twist, innrømmer Ole
Johan. Kunnskap om bibelsteder og
andre typiske puggeting, premieres
med Twist. Og dette har det gått infla-
sjon i her i Sylling.
Konkurranseinstinktet er skjerpet og
Twisten fordeles til dem som kan svare.

Og det aner meg at de unge med bøyde
hoder, slipper både avstraffelse med
gjensitting og mangellapper.

I dag handler det om 1. Mosebok – om
syndefallet – om ondskap, og det ube-
gripelige at Gud vil godt i denne verd-
en som langt fra er bare god. Det må
bli mye flott tro og mye flott tvil i
denne samtalen. Tankene mine vandr-

er tilbake til 1970. Jeg aner at vi også
var innom temaet, jeg husker
Syndefallet som ble tordnet nedover
hodet mitt – og kjenner meg optimist-
isk og lettet over at konfirmantene i
Sylling selv får sjansen til å reflektere
over Satan som fristet Eva og hva som
senere hendte. Selvtenking skaper
modenhet og fotfeste, og det er jo det

vi ønsker for ung-
dommene våre.

Jeg går ut i Halloween-
ettermiddagen, gleder
meg til å få små og
store unger på døren.
Knask eller Knep er helt
greit – jeg har forberedt
meg. Men disse ung-
dommene – bak tjukke
hvitmalte murvegger
blir sittende fast i hjert-
et. Åpne, vennlige,
reflekterende, boblende
og entusiastiske. Du er
heldig du Ole Johan

som stadig får brynt deg på tidens
issue. Med syndefallet i bakhodet og
tomme moussakafat i favnen kjører jeg
beriket hjemover, vel vitende om at lys-
ene i kirkestua skal lyse lenge ennå. For
etter konfirmantene kommer
Supersprell. Små barn som synger og
leker og lærer om Jesus. En levende
menighet i beste velgående.

 

 

 

 

 

           Førjulskonsert med Liunggjengen 

        Frogner kirke søndag 24. november kl 17. 

          Gratis inngang  kollekt ved utgangen. 

                      Ta med venner og kom. 

                            Gjesteartister 
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Takk for
markens
grøde
(tekst Elisabeth T
Edvardsen/foto Ole
A Myhrene)

Det er høst. Bondens
intense arbeid i
sommer med å pleie
jorde og åker har gitt
resultater. Det bugner av grønnsaker,
bær og frukter – det fortjener en fest -
og en takk. Høsttakkefest kaller vi det i
kirken. 
I Sylling feiret vi markens grøde søn-
dag 20. oktober. Med tre dåpsbarn og
utdeling av kirkebøker til de små, fyltes

benkene
opp til
siste rad.
En sånn
god kirke-
søndag –
med fell-
esskap,
fest og en
levende
menighet. 

Trosopplærer Irene Wiik Halle snakket
om han derre Jesus som tryllet med
fisk og brød – og ungene lot
seg trollbinde og vi voksne
med. «Supersprellerne» med
Kristin og Hilde i spissen
rørte forsamlingen til tårer

med barnesang og
bevegelser – og med
Eli ved tangentene
blir det liksom ikke
bedre. Så våger vi
oss med terningkast
på sognepresten
med. Tre dåpsbarn
vises frem til menigheten, vi
sukker over ynde og nytt liv.
Men Ole Johan formidler på
varmt og inkluderende vis at

dåpsbarna også nå har mulighet til å
sjekke ut menigheten de skal vokse
opp i. Sånt blir det høyt skår av.

Så har vel Sylling kirke nesten konvert-
ert til sjømannskirke – i hvert fall om
vi skal dømme etter vaffellukten. Oles
vaffelkarusell var selvsagt på plass
utenfor etter gudstjenesten – ingen
tørre kjeks å skylde ned med kirkekaffe
her i bygda – vi har mye å takke for
denne søndagen – markens grøde og
lokalt engasjement, det være seg vafler
og kaffe, pynting av kirken, supersang-

ere, dåpsbarn – og ikke minst felles-
skap og samhold.

Kveldsgudstjeneste i
Sjåstad Kirke

For andre gang var langbordet dekket i
midtgangen i Sjåstad kirke, denne
gangen Søndag 13. oktober. De som
var til stede sist vil nok minnes det
som en god opplevelse. 

Det skulle det bli for de 35 som valgte
å legge turen til Sjåstad kirke også
denne Oktoberkvelden. En besøkende
synes forrige langbordgudstjeneste
hadde vært så flott, at hun hadde reist
12 mil for å være med denne gangen
også. – Tenk det!

Denne gudstjenesten bar også preg av
å være uhøytidelig og deltagende.

Tema for kvelden var Verdens
lys – Livets salt, kristen i
praksis. Samtalen mellom Ole
Johan Stokkstad  og Jan Erik
Larssen rundt dette tema ble
holdt på en forståelig og uform-
ell måte som de tilstedeværende

satte pris på.

Også denne gangen ble det servert fan-
tastisk god kjøttsuppe med brød som
smakte helt «himmelsk».  Det å sitte
rundt et vakkert dekket bord fult av lys

og vakker pynt gir høytid når brød og
vin sendes rundt og vi på den måten
kan feire nattverd sammen. 

Gjennom hele gudstjenesten sørget
Frida og Jan Erik Larssen for vakker
sang. 

Takk for en annerledes og fin gudstjen-
este som vi håper kan bli en god
tradisjon i Sjåstad.

Til venstre: Jan Erik Larssen og
Ole Johan Stokstad. 

Under: Frida Hegge Larssen
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AKTIVITETER I 
MENIGHETENE

FROGNER

Stille Time
Mandag 4. november kl. 20.00 i
Frogner kirke ved Per Egil Hovland.
Gjest: Ingvild Hafskjold, klarinett.

Formiddagstreff
Torsdag 14. november kl. 11.00 i
Frogner menighetshus. «Den kjenner
jeg» Organist Anne Ma Flaten har med
sanger av Vinje, Sivle og Bjerkrheim.

Høstfest/Medarbeiderfest
Søndag 17. november kl. 16.00 i
Frogner menighetshus

Bibelgruppe
Tirsdag 19. november kl. 11.00 Frogner
menighetshus ved Audun Tveide

Fellesskapskveld
Tirsdag 19. november kl. 19.30 på
Frogner menighetshus
Tema: Å leve i Jesus. Det er Anfin
Skaaheim som er taler. Han er pen-
sjonist etter mange ulike oppgaver i
Indremisjonen/Normisjonen. Vi har
hatt gleden av å høre ham på våre fell-
esskapskvelder mange ganger.

Julemesse 
Lørdag 30. november på Frogner men-
ighetshus. Kafeteria

Formiddagstreff
torsdag 12. desember kl. 11.00 i
Frogner menighetshus. Todelt pro-
gram: Lucia ved skoleklasse, deretter
informasjonsleder Terje Holmedal,
Himalpartner. Tema: «Kvinner i risiko-
sonen». 

SJÅSTAD OG SYLLING

Sjåbagos
Barnegospel 1.-7. klasse
Hver mandag kl. 18-19.15 unntatt i
skolens ferier, i Sjåstad kirke.

SjåTS
Ten-sing , 7.klasse og ut videregående.
Hver onsdag kl. 18-20.30 unntatt i
skolens ferier, i Sjåstad kirke.

SjåKK
Voksengospel, hver mandag kl. 19.45-
21.30, i Sjåstad kirke.

Babysang
Hver mandag kl.13, unntatt i skolens
ferier, i Sjåstad kirkestue

Supersprell
Torsdag 14. november kl. 17.30-18.30
Torsdag 28. november kl. 17.30-18.30
Aktiviteter for barn i førskolealder, i
Sylling kirkestue.
Enkel middag 17.00 – 17.30 for de som
ønsker.

Supersangtorsdag med følgende pro-
gram :
Pølser, kl. 17.
Knøttesang for barn ca. 1-4 år med
foresatte, kl. 17.30-18.
Frukt, kl. 18.
Supersang for barn ca. 4-100 år. Ta
med familien og syng og lek på tvers av
generasjonene.
Velkommen til Sylling kirkestue disse
torsdagene: 7. og 21. november.

Søndag 17.november kl. 18.00 i
Sjåstad kirke
Blå time. Tid og rom for undring. Kari
Falk Sirnes, lyrikk og sang. Bjørn
Ervum, saxofoner. 
Eli Nesse piano. 

Mandag 2.desember kl. 18.00
Sjåbagos julekonsert.  Korene i Sjåstad
synger julen inn.

TRANBY

Kulturkveld
Lierskogen kulturkirke søndag 17.
november kl. 19.00. Fengselsprest
Odd-Cato Kristiansen. 
«Møte med mennesker på livets kant».
Fri entré. 

Loppemarked og julemesse 
Tranby menighetshus onsdag 20.
november og torsdag 21. november fra
kl. 16.00 -20.00 begge dager.

Konsert.
Tranby menighetshus søndag 24.
november kl. 19.00. Ord og toner.

Åpent hus.
Tranby menighetshus onsdag kl. 11.00
– Grøtfest.
Julekonsert med Hennummusikken
Tranby kirke søndag 8. desember kl.
16.00 og 19.00

Julekonsert med Blæsen
Lierskogen kirke  søndag 8. desember
kl. 18.00

Fredagsvafler
Hver fredag  kl. 11.00 – 12.30 på
Tranby menighetshus.  Salg av kaffe og
vafler.

Velkommen til Frogner Kirke 1.søndag i advent 

 

 
 

 

 

«JULEKURV 2013»

Tre første søndager i advent vil det stå jule-
kurv i Frogner kirke - samt på menighetshus-
ene, Frogner og Tranby.

Gavene vil bli delt ut til noen i Lier kommune
som ikke har det så godt.

Hilsen Diakoniutvalgene i Frogner og Tranby
menigheter.



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

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



Det er hyggelig å være ønsket som
vigselsprest. I dag har jeg booket inn
enda ett ønske for neste år. Og selv
om jeg gjerne har med et smil eller
to i talen, kommer flg. neppe til å bli
fortalt: «Når vi blir gift, så skal jeg
dele dine sorger og bekymringer,
elskling!» «Ja men, jeg har da ingen
sorger og bekymringer» svarer han.
«Nei» smiler hun tilbake, «men så er
vi jo ikke gift enda heller». 

Heller ikke denne kommer til å bli
sitert: «Hvordan
trives du i ekte-
standen?» ville
den eldste broren
vite. «Det gikk fint
den første timen»
svarte den yngre,
«men med en
gang vi kom ut av
kirken, så…»

Men denne duger muligens: Ikke
kritiser din manns smak… Husk
hvem han er gift med!

Og siden Bjørn Eidsvåg både har
flyttet fra Lier og kanskje har pro-
blemer med mirakler, så tar jeg med
hans historie i boka «Vitsegiganten»:
Hele familien dro til kirke for å
overvære en gudstjeneste. Til og
med svigermor var invitert med.
Etterpå gikk familiefaren innom
stedets pub hvor han traff en av sine
gode venner. «Jeg har vært i kirken i
dag» betrodde han seg til kompisen.
«Så flott da» «Ja, og jeg opplevde et
mirakel» «Et mirakel? Du verden,
hva skjedde?» «Svigermor var helt
stum i over en time».

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 26. november
I din postkasse: 9. desember

!

Prestens 
beste...

 

 
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 

Salmebokfeiring i Frogner
Søndag 8.desember fortsett-
er  feiringen  av ny salme-
bok på gudstjenesten i
Frogner kirke kl.11.00.
Bli med og syng sammen
med Bjørnar Pedersen på
trompet, Bjørg Ødegaard på
fiolin og  forsangere.
Hilsen kantor

 

 

JULEMARKED 
FROGNER MENIGHETSHUS 

LIER 
LØRDAG 30. NOVEMBER 

KL. 11.00-15.00 
Julepynt 

Håndarbeider 
Julekaker og bakst 

Utlodning: Trekning kl. 14.30 
Lynlotteri 

- Kafeteria - 
Arr.: Husklubben 

 

           Takk 

    Sylling Menighetsråd og Orgelkomiteen  
           takker varmt for den sjenerøse 
                      minnegaven vi mottok  
     i anledning Christian Holmens bortgang. 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

INVITASJON  TIL HØSTFEST,
FROGNER MENIGHET.

Søndag 17. nov.  kl. 17   inviterer
Frogner menighetsråd  til  HØSTFEST
på Frogner menighetshus. På pro-
grammet står   god bevertning, utdeling
av oppmuntringsprisen 2013, minikåseri
«Norge- ditt nærmeste ferieland» v/
Morten Egeberg  og allsang med Reidun
Søbstad v/ flygelet . Høstfesten er  dess-
uten en anledning for menighetsrådet til
å takke   alle   frivillige  medarbeidere
for omtanke, deltagelse og vel utført
arbeid.
Vi sender heller ikke i år ut invitasjoner
i posten,  og det er ikke påmelding, men
vi  inviterer  med dette alle som har lyst
og anledning  til å være med !
Vi ønsker hjertelig velkommen  ! 

Hilsen Frogner menighetsråd 


