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Søndag 15. desember 
Gullaug kirke kl. 11.00 v/Kristiansen
og Ringsevjen. 
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00
v/Stokstad og Nesse
Frogner kirke kl. 16.00 Julevandring
til Hval gård v/Olsbye
Tranby kirke kl. 18.00. Menighetens
egne kor synger jula inn.
Sjåstad kirke kl. 18.00 Lysmesse
v/Stokstad og Nesse. Konfirmanter del-
tar. Therese Ege (sang).

Søndag 22. desember
Frogner kirke kl. 11.00 Felles i Lier.
Sanggudstjeneste v/Blaasvær og Flaten.
Torunn Buarøy (sang) og Kathrine
Kolbjørnsen (fløyte).

Julaften – 24. desember
Frogner kirke kl. 13.00 v/Blaasvær og
Flaten. Bjørnar Pedersen (trompet).
Frogner minigospel.
Frogner kirke kl. 14.30 v/Kristiansen
og Flaten. Bjørnar Pedersen (trompet).
Frogner kirke kl. 16.00 v/Kristiansen
og Flaten. Bjørnar Pedersen (trompet).
Gullaug kirke kl. 15.00 v/Blaasvær og
Høie. Bjørg Ødegaard med elever (fio-
liner). Line Høvik (sang).
Tranby kirke kl. 14.30 og kl. 16.00
v/Egeberg og Nowak
Lierskogen kirke kl. 15.00
v/Sommerseth. Lierskogen skolekor.
Sjåstad kirke kl. 14.00 v/Stokstad og
Nesse. Sjåbagos.
Sylling kirke kl. 16.00 v/Stokstad og
Nesse. Ingeborg Soot (sang) og Henrik
Sønstebø (trompet)

Juledag – 25. desember
Frogner kirke kl. 11.00 v/Blaasvær og
Flaten. Bjørg Ødegaard (fiolin).
Tranby kirke kl. 11.00 v/Flåten og
Nowak.
Sjåstad kirke kl. 11.00 v/Stokstad og
Nesse. Ingeborg Soot (sang) og Tone
Irene Røssum (saxofon)

2. juledag – 26. desember
Sylling kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier v/Stokstad og
Nesse. Ingeborg Soot (sang) og Tone
Irene Røssum (saxofon).

Nyttårsaften - 31. desember 
Tranby kirke kl. 23.15 v/Flåten og
Nesse

Nyttårsdag – 1. januar
Frogner kirke kl. 16.00 Felles i Lier
v/Sommerseth og Nesse.
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Lier Menighetsblad

Trygge rom

Kirkene i Lier skal være trygge rom
for alle som kommer dit.
Kirkebyggene holdes i orden med
stadig ettersyn, vedlikehold og
utbedringer. Men det er ikke bare det
fysiske miljøet som må passes på.
Kirkerommene og menighetshusene
skal være trygge rom også når det
gjelder det mellommenneskelige.
Menighetenes fellesskap skal være
trygge rom for barn og ungdom, for
voksne og gamle. De som oppsøker
kirken i sårbare tider og situasjoner i
livet skal bli møtt på en god og ivare-
takende måte. Derfor har kirken
utarbeidet retningslinjer og prosedyr-
er for å forebygge krenkelser og over-
grep i kirker og menigheter.

Trygge rom betyr at ansatte og fri-
villige medarbeidere er bevisst sitt
ansvar og sitt oppdrag. Vi som er
voksne skal være trygge og tydelige

voksne.  Ungdomsledere forberedes
godt på hva som er deres oppgaver og
grenser når de er med på turer og
arrangementer.

Trygge rom i kirken betyr også at det er
rom for å snakke sant om livet. At vi
legger vekt på ærlighet, åpenhet og
sannhet.  At vi tåler å høre om livet slik
det er. At vi er villige og i stand til å
lytte også til utrolige historier. At vi
tror på den som har opplevd krenkelser
og seksuelle overgrep. At det som for-
telles i fortrolighet holdes der. At den
som trenger støtte til å bringe noe fram
i lyset, kan få det.  

Snart er det jul, og mange av oss til-
bringer mer tid sammen i familien.
Barn og unge fortjener trygge voksne
og trygge rom hjemme. Det er viktigere
enn alle andre gaver. 

Kirkelig Ressurssenter mot vold og
seksuelle overgrep har laget en hustavle
til alle menighetene i Den norske kirke.

Tavlene henger på menighetskontorer
og i sakristiene rundt omkring som
en påminnelse om viktige verdier
både i hjem og kirke. 

Krenkes et medmenneske

krenkes Gud

Ingen skal bære alene

Vi vil støtte

Vi vil tro på

Vi vil skape trygge rom

Kirkene står sammen mot vold og 

seksuelle overgrep

Ellen Martha Blaasvær
Prost  

Lederartikkel
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Søndag 24.november ble
en høytidsdag  for alle i
Frogner og Tranby men-
ighet da Helge Saltbones
Rotevatn ble vigslet til
kateket av biskop Laila
Riksaasen Dahl.

Tranby kirke var denne
vakre høstdagen fylt av
små og store som ville
dele denne dagen med Helge. Han
hadde valgt salmene, og “Kom, kom
og hør et gledene ord” gav oss følelsen
av en gledens og takkens dag. Helge
delte tanker fra Misjonsbefalingen og
fortalte hvor mye musikk og Ten Sing
har betydd for ham opp gjennom
årene. I gudstjenesten sang Ten Sing
“Her er jeg. Jeg overgir mitt liv til
bruk for din plan” og “Gå ut med
ordet mitt til hele verden.” Det var
meg han mente! Ja, og deg og deg og
deg! konkluderte Helge. Han tenkte å
bli politi, men argumentet for heller å
bli kateket var at mange vil bli politi,
men få blir kateket. Det ble spøkt med
at troppssjefen i militærpolitiet hadde
sagt til Helge: “Det er samme om du

blir politi
eller
kateket,
begge
jobber
med
syndere.
“
Biskopen
hadde
mye fint
å si til
Helge og
kloke
tanker

om valget av yrke. Politi var plan A,
men du Helge valgte plan B:  ja plan
BE!  

Laila Riksaasen Dahl talte til Helge om
det store løftet han nå har gitt. Hun tok
fram teksten fra profeten Jesaja.
Herrens røst lød: “ Hvem skal jeg
sende, og hvem vil gå?” Svaret fra Jesaja
var: “ Jeg! Send meg!” Slik er du Helge
en utsending og har gitt et sterkt løfte
om å gå inn i en meningsfylt tjeneste
som kateket i Frogner, og du har også
ansvar for dåpsopplæring  på Tranby.
Et kall! Tenk STORT om det! Nå er det
DU og OSS!” 

En flott sang med Ten Sing avsluttet
gudstjenesten. Så fant hundre av de

oppmøtte i kirken veien til menighetshuset.  Som
vanlig på Tranby  var kakebordet stort og kaffen
god. Mange kom med gaver, lykkeønskninger og
varme hilsener til vår kjære kateket. Og det er lett
å finne godord om Helge: Stillfarende, omsorgs-
full, ydmyk, dyktig, med stor interesse for arbeidet
sitt og for musikk. Sologitarist og bandleder fikk
vi også høre at han har vært.  Han leder babytrall
og småbarnstrall, et av de mange og viktige
områder i dåpsopplæringa.

Helge er ekte Tranbygutt, 34år, og bosatt på
Tranby med familien sin. Han er nettopp ferdig
med en “Master i kirkelig undervisning” som hans
femårige kateketutdannelse heter.  Han forteller at
han har vært ansatt i Tranby fra 2006 som menig-
hetspedagog og i Frogner menighet fra 2012.
Kateketstillingen er beskyttet. Det er nå når han
har gjenn-
omført
utdannels-
en og er
vigslet at
han kan
kalle seg
kateket.

En flott
kateket i

Lier!
Lykke til med store og viktige oppgaver!

Tekst og foto: Gjertrud Aspelund

HELGE 

VÅR KATEKET

Fortsettelse av
Søndag er kirkedag:

Søndag 5. januar
Gullaug kirke kl.
11.00 Gudstjeneste
med juletrefest
v/Kristiansen og
Flaten. 
Lierskogen kirke kl.
11.00
Juletrefestgudstjeneste
v/Kvidaland og Nowak
Sylling skole kl. 16.00
Juletrefest v/Stokstad

Søndag 12. januar
Frogner kirke kl.
11.00 v/Blaasvær og
Flaten. 
Tranby kirke kl. 11.00
v/Kvidaland og
Nowak. Søndagsskole.
Sjåstad kirke kl. 11.00
v/Sommerseth og
Nesse.

Søndag 19. januar
Frogner kirke kl.
18.00 v/Kristiansen og
Flaten. 
Tranby kirke kl. 11.00
v/Sommerseth og
Flaten.
Sylling kirke kl. 11.00
v/Stokstad og Nesse.
Sprell levende.

Søndag 26. januar
Frogner kirke kl.
11.00 v/Kristiansen.
Egen samling for barn
Tranby kirke kl. 11.00
v/Kvidaland og
Nowak. Tårnagenter.
Sjåstad kirke kl. 11.00
v/Stokstad og Nesse.

For flere opplysninger
ser vår hjemmeside:
www.lier.kirken.no

Blå time i Sjåstad.

Søndag 17. november kl.18.00 var lysene tent både på kirketrappen og i
vinduene på Sjåstad kirke og på den måten ønsket oss fremmøtte velkom-
men til en Blå time.
Det ble en deilig time i ord og toner – langt borte fra tidens stress og mas –
som ble innledet med Erik Byes vakre «Blå salme» og med det satte oss i
Blåmodus.
Kari Falk Sirnes formidlet dikt og tekster på en strålende måte, godt
akkompagnert av organist Eli Nesse på piano og Bjørn Ervum på saxofon.
De to musikerne serverte oss en rekke vakre toner hvor blant annet gamle,
kjente svisker var en del av programmet.
Det var ikke noen fullsatt kirke, men vi som hadde prioritert å ta denne
timen i Sjåstad skulle gjerne ønsket at timen hadde vart lenger.
Et supert arrangement som vi håper og tror det vil bli flere av – tusen takk.

Julemesse Tranby

Dette er en lang tradisjon for å skaffe penger til drift av menighetshuset.
Julemesse med salg av handarbeid og kafedrift og med loppemarked i kjell-
eren. Det er mange ting folk kaster og det er mye folk kjøper også. Således
går dette med et pent overskudd, henholdsvis ca.kr.101 000 på
julemessa/kafesalg og ca. kr.162 000 på loppemarkedet. Arrangørene vil
rette en stor takke til publikum som kunder på messa. Uten handel, ingen
fortjeneste. Også en stor tatt til alle som hjalp til med handarbeid, server-
ing, salg, tilrettelegging og rydding. 
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Døpte
Frogner
Mia Langli Orby, Noah
Dybvik, Ragnar Jacoby
Nordby, Ellinor Giæver,
Mia Frafjord Andersen,
Natalja Karlsen, Lisa
Sundbye, Oliver James
Sirevåg Evans, Sander
Fuglerud Guddal, Tuva
Larsen Hjelle, Martinius
Antonsen Hestetun,
Olav Lionel Granaas,
Sofie Winje Borrill

Tranby
Renè Hagen
Gulbrandsen, Amanda
Jølberg, Nora Ulrikke
Stenersen Sand, Marie
Bryn Strømsholm,
Ulrik Elmkvist Eriksen,
Julianne Hejberg
Kentsrud, Matheo
Eriksen Myrvang,
Sienna Sørdal, Xander
Sørdal,

Sylling
Tiril Eriksen

Vigde
ingen

Døde
Frogner
Arve Kvernhaug, Grethe
Olsen, Hans Tanum, Jon
Eggum, Rigmor
Lærum, Trond Helge
Tveten, Judith Alaila
Görlitz

Tranby
Harald Karl Grønnevik,
John Fuglerud,
Olaug Eidem,
Tom Pedersen

Sylling
Else Ada Skoglund
Torbjørn Rasmussen

Slekters
gang

Vellykket høstefest for Frogner
menighet
I god tradisjon arrangerte Frogner menighet-
sråd høstfest for alle frivillige medarbeidere i
menigheten søndag 17. november. Et femtitall
personer benket seg rundt de vakkert pyntede
bordene for å bli feiret med godt program og
god mat. Maten var utsøkt med det flotteste
taco-bord denne medarbeideren har sett og
som vanlig var kakebordet av samme kvalitet.
En slik medarbeiderfest for frivillige er en opp-
muntring for alle som er til stede. Den viser at
det er mange som er med og gjør en innsats i
menighetens å arbeide. Uten de mange frivil-
lige som slutter opp om aktivitetene og driver
arbeidet videre, så hadde ansatte og tillitsvalgte
en mye tyngre oppgave. 

Oppmuntringspris
for 2013 til Ingjerd
og Per Ivar Karlsen
- 
Selv om mange er frivil-
lige så er det noen som
gjør mer enn andre. To
slike er ekteparet Ingjerd
og Per Ivar Karlsen som
fikk oppmuntringsprisen
sammen for 2013. 
Ingjerd – har vært diri-
gent og leder i Frogner minigospel i 8 år.( til
2012) Hun har stilt opp på menighetshuset så å
si hver tirsdag i skoleåret og hatt øvelse med
barna. Hun har hatt Nina Oldebråten og tro-
faste foreldre ved sin side.  Hun har ledet koret
på 16 fireårsgudstjenester og på julekonserter

og juletrefester og til og med musikal. Ingjerd
og Per Ivar har invitert hele koret med foreldre
hjem til seg flere ganger også.
I mange år arrangerte undervisningsutvalget «
Barnas helg» og da ledet gjerne Ingjerd både
musikk- og formingsavdelingen, kreativ som
hun er på alle måter.   Hun har bidratt på
påskeverksted og juleverksted. Det hender hun
stiller med hobbykrok på juniorklubben også.
Hun var i undervisningsutvalget og hun går
med dåpshilsner. Og hun har deltatt på diako-
niutvalgets kunstutstilling med egne produkter.
Per Ivar – er i sin tredje periode i
Menighetsrådet. siden 2005.  I menighetsrådet
fordeles oppgavene, og hans har vært i
Menighetshuset styre og ikke minst vært med i
Ungdomskafeen og juniorklubben. Onsdagene
har han vært fast ettermiddag og kveld i
kjelleren på Menighetshuset. Der har du sam-

men med resten av
styret ordnet med
musikkintrumenter og
datautstyr, opp-pussing,
skaffet ny kjøkkenin-
nredning. På arrange-
menter på
Menighetshuset med
mye oppvask, forsvin-
ner oppvasken kvikt
når han er til stede. Og
like kvikt går rydding
av border og stoler i

salen. Med sin praktiske innsikt og arbeidsvilje
er han i virksomhet når et eller annet ikke
funker som det skal på Frogner menighetshus.    
Ingjerd og Per Ivar er blide, arbeidsvillige, all-
sidige, kreative og praktiske og trofaste.  Og
veldig lette å samarbeide med.    

Navnet
minnelund nå
også på
Sjåstad.

Navnet minnelund
er en motsats til
anonyme
minnelunder.
Disse ble innført
omtrent på samme
tid som vi fikk kremasjon i Norge i begynn-
elsen av 1900-tallet. Anonyme minnelunder
har aldri slått helt an i Norge. Derimot ser vi
at navnet minnelund er blitt populært.

Med navnet minnelund menes at det på et
område av kirkegården er et felles grav-
minne med tilhørende gravfelt. På felles
gravminne settes navneplater med navnet til
avdøde.

Stadig flere ønsker å gravlegges på denne

måten. Ofte er det de pårørende
som vil dette. De ønsker at
graven skal se velstelt ut selv
om de ikke har mulighet til å
stelle den selv. Noen bor
kanskje langt unna eller av
andre grunner ikke er i stand til
å etterse graven selv.

I Lier er det nå navnet
minnelund på 3 av våre kirke-
gårder. I høst var det Sjåstad sin

tur. Minnelunden her består av 10 steiner.
Disse ble hentet i Svelvik for så å bli bear-
beidet og slipt ved Johansen
Monumenthuggeri i Skjeberg etter skisse fra
Aasmund Lyhus i samarbeid med Lier kirke-
lige fellesråd. Minnelunden har fått er vakker
plass på kirkegården.

Neste år skal det etter planen opprettes
navnet minnelund i Sylling.

Telst: Jorun Fuglerud, Foto: Alf Kr. Hol
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JUL - LYSETS HØYTID

«Mens frost og vintermørke rår,»
synger vi i en salme. Nå er det mørke-
tid på vår del av kloden. Årstidene
skifter, på  grunn av jordaksens hell-
ing. Og natt følger dag. Det skyldes
jordrotasjonen. I boka GILEAD av
Marilynne Robinson filosoferer en
gammel prest over døgnets vekslinger:
«Lyset er det samme, det er vi som
vender oss». Sola er jo den samme,
men vi er vendt mot den eller fra den.

Guds lys er det samme. Det er vi som
vender oss til det eller fra det. Guds
kjærlighet er den samme. Vender vi
oss til eller fra den?

Jul er lysets høytid. Den kristne jul er
å feire at Guds kjærlighet kom til oss.
Universets Herre kom, som et lite
menneskebarn, sårbart, avhengig – vil
vi ta det imot? Eller vender vi oss
bort?

Juleevangeliet er fortellingen om dem

som tok imot:
Det var først
og fremst Maria og Josef, så var det
gjetere og vise menn. Her er repre-
sentanter for høy og lav, fattig og rik.

Guds lys er i vår verden. Han som lå i
krybben, er i sin kirke. Han viste
hvem han var ved sin oppstandelse.
Julebudskapet og påskebudskapet
utgjør et hele. De utfordrer oss til å
tro på ham som kaster lys over vår til-
værelse.  Vi utfordres til å se alle ting i
lyset fra hans oppstandelse. Det endr-
er vår oppfatning av tilværelsen; det
gir lys og håp inn i vår verden.

Derfor var det avgjørende viktig at
han kom. Det
feirer vi i julen.

Gledelig jul!

Biskop        
Laila Riksaasen
Dahl

AndaktFrogner i pur førjulsstem-
ning
(tekst Elisabeth T Edvardsen/foto
Svein I Edvardsen)
- Dette er en gave fra Liunggjengen til
dere, smilte Elsbet Pilskog da hun
ønsket en godt fylt Frogner kirke vel-
kommen til førjulskonsert søndag 24.
november, kl 17. Både Yo Yo Band,
gjesteartister og Up with Downs bidro
til godfølelse og gåsehud.

Budskapet var klart fra første strofe. Yo
Yo Band lokket oss inn i godt førjuls-
driv med Glade jul, Hellige jul. Ingen
spor av verken nerver eller vegring!
Fullt trøkk fra start. Vokalisten Oda
serverte good feeling fra ende til
annen. En stjerne skinner i natt, fikk
dobbelt betydning for alle oss som
måtte håndtere gåsehud og lutter mus-
isk overgivelse – for det var ikke bare
julestjernen oppe på himmelkvelvens
mørke som skinte for oss, Oda ble en
stjerne selv sammen med bandet!
I disse The Voice tider har vi lært oss
uttrykkene «å tro på» - «formidlings-
evne» - «eie scenen». Noen av aktør-
ene i den konkurransen kunne ha mye
å lære av gjengen i Frogner kirke. For
maken til formidlingsglede og evne
skal en lete lenge etter.
Senere ble det gjesteopptredener med
Hege Tollefsen som vokalist. We walk
in fields of gold satte en ny standard.
Toner så bløte som julekjolefløyel
smøg seg rundt i kirkerommet og
under fremføring av Gabriellas sang
var det like før storseilet blafret i skipet
oppe i kirketaket.
Up with Downs avsluttet konserten
med entusiasme og gledessprederi. Det
lyser i stille grender, sang Kristin godt
hjulpet av bandet. Og det var akkurat
det det gjorde. Denne søndagen lyste
det stille over hele Frogner menighet –
og det lyste helt sikkert i alle hjertene
til dem som tok turen til Frogner kirke
denne føradventssøndagen.

Lys våkne unger i Sylling
(tekst Elisabeth T Edvardsen/foto
Svein I Edvardsen)

- Dette var kult.
Klar tale fra
Christian.
LysVåken i
Sylling ble en
suksess i år
igjen. Ingen tvil
om at 10 åringer
på sine premiss-
er trives både i
kirken og guds-
tjenesten.

LysVåken prosjektet er kommet for å
bli! Fra lørdag 23. til søndag 24.
november var det femteklassingene i
Sylling som var invitert på overnatting
i kirken sin. 15 unger strålte av entusi-
astisk nysgjerrighet og over måtelig
godt humør. Lys våkne øyne og lys
våken sjel bidro til en kul helg. Mens
de voksne kanskje var mest glad for at
ingen var lys våkne natten gjennom. I
soveposer - strødd utover kirkegulvet
– plystret det sovelyder helt fra klokk-
en 24 til klokken 7 neste morgen.
Det gjør godt i kristensjela å oppleve

ungers glede over å få delta, bli sett og
være en del av menighetslivet. I prose-
sjon sammen med dåpsbarn - som
tekstlesere – formidlere av budskap –

skinte disse
barna vel så
mye som de
nypussa
lysekronene til
Ingrid kirke-
tjener. Denne
gudstjenesten
ble dynamisk
og engasjer-
ende – og med
kjente salmer i
tillegg, blir det

en sånn gudstjeneste man husker.

Sognepresten i Sylling, Ole Johan
synes det var veldig hyggelig at så
mange kom på årets LysVåken. - Vi
ønsker å gi barna en god opplevelse i
kirken. Også ønsker vi at alle skal føle
en tilknytning til kirken sin, og jeg
tror LysVåken er veldig fin anledning
til å bli kjent med kirken sin. Jeg håper
og tror at de som har vært med på
LysVåken får et eierforhold til Sylling
kirke, forteller Ole Johan til menig-
hetsbladet.



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

Juletrefest på Sylling skole 

søndag 5. januar  kl 16.00 til 18.30. 

Alle barn fra 0 til 100 er velkomne! 

Tryllekunstner, juleleker, gang rundt treet, loddsalg. 

Kr 50,- pr barn (godtepose/drikke). 
Alle tar med seg egen mat og drikke. Husk kopper. 

Påmelding på sms innen 2. januar: 
Inger Lise Skustad: 952 77 977 
Hanne L Settevik: 918 78 434 

Arr.: Sylling menighetsråd 

 

HELLIGTREKONGERS-
DAG

Søndag 5.januar kl. 11 er
det gudstjeneste i Gullaug
kirke. Da blir det også
kirkekaffe  og gang rundt
juletreet. Velkommen! 
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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



Helge
Rotevatn ble
vigslet til
kateket ved en flott gudstjeneste i
Tranby. Han fortalte han hadde vekslet
mellom ønsket om å bli politi eller
kateket. Så fikk han høre av en: «Det er
det samme hva du velger. Du kommer
til å jobbe med syndere uansett».
Og jeg kom til å tenke på kona som
kom hjem fra en gudstjeneste. «hva talte
presten om i dag» spurte mannen.
«Synd» svarte hun. «Ja, hva sa han om
den da?» «Han var imot den».

NRK’s Arne Scheie hadde sin siste fot-
ballreportasje på cupfinalen. Mannen
som er avhengig av stålkontroll ble
vippet av pinnen
ved flg. spørsmål:
«Hvem spilte en og
samme sesong for
Vålerenga, Lyn og
Skeid?»
Faktamennesket
Scheie ble svar
skyldig og visst nok
lettere nedtrykt da
svaret kom: «Sinsen
Ungdomskorps». Og jeg tenker på
spørsmålet om det var fotball i himmel-
en. Mannen som spurte var veldig fot-
ballinteressert. «Ja det er det» svarte
Gud: «Og du er tatt ut til å spille i
morgen!»

Fengselspresten Cato Kristiansen
besøkte Lierskogen kulturkirke.
Spennende. I studietida utgjorde Cato
og Karsten (Isachsen) litt av ett radarpar
– i alvor og moro. Engang entret de en
trikk i hver sin inngangsdør. Og Karsten
spør: «Er der noen som har ett glass
vann?» Folk ser vantro opp og blir ikke
mindre forbauset da Cato baner seg
med et fullt vannglass: «Jo, jeg har ett
her» 
Og så var det presten som skulle lage
underholdningsprogram for fangene.
«Da begynner vi med sangen: Slik flokk
som vår du sjelden finner; den er det
rene eventyr. Du får deg venner, rike
minner og tiden altfor hurtig flyr!!» Om
han ble invitert på nytt besøk, tier hist-
orien.

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 28. januar
I din postkasse: 10. februar

!

Prestens 
beste...

”Rettelse – ny feil”
Leder i Frogner misjonsforening i jubile-
umsåret 2013 er Ingrid Viken Derom er
det ingen tvil. At Inger Hornstuen ble pre-
sentert som foreningens formann skyltes
nok at hun hadde så fin tidsriktig drakt fra
1870 tallet som hun viste fram på den vel-
lykkede jubileumsfesten.  

Julemiddag
Kiwanis Lier arrangerer
Julemiddag for eldre og ens-
lige julaften kl. 11.00 - 14.30
på Hallingstadtunet.

Påmelding innen 18. desember til Bernt
Frogner, tlf. 98 44 34 40

Sylling sangkor og fløytist Kathrine
Kolbjørnsen
Frogner kirke søn.22.12. kl.11.00
Vi  feirer gudstjeneste i engelsk tradisjon
søndag 22.des. kl.11.00.
«A Festival og Lessons and Carols» inne-
holder mye musikk og bibellesninger som
setter julens hendelser i en større sammen-
heng. Dette er dagens store  sanggudstjen-
este i Lier. Vi er nær jul, og kan kjenne
smaken av den gjennom ord og toner.
Medvirkende er prost Ellen Martha
Blaasvær og kantor Anne Ma Flaten.

Etterjulskonsert i Lierskogen
kulturkirke søndag 12. jan. 2014
med Veronika  og Elias Akselsen 
og flere i familien

JULEFEST FOR ALLE
på Tranby menighetshus torsdag
2.januar2014 kl 19.00
Sang og musikk ved Tora Ødegård.
Glimt fra Israel: I Jesu fotspor.
Gang rundt treet og god bevert-
ning.  Be gjerne med deg naboen!
Trenger du skyss så ring 99101498.
VELKOMMEN!

JULETREFEST FOR SMÅ
OG STORE 
på Frogner menighetshus
4.juledag – lørdag  28.des. kl.
17.
Det blir tradisjonelt program:
Gang rundt juletreet, sang av
barna, leker , julespill, bevert-
ning, utlodning og poser til
barna . Alle er hjertelig vel-
kommen! 
Arr.: Frogner menighetsråd v/
undervisningsutvalget og
Frogner Minigospel. 

Julevandring i Frogner menighet

Ønsker du god gammeldags julestemning? Bli
med barn og voksne på julevandring fra Frogner
kirke og opp til låven på nabogården Øvre Hval
gård. Vi går med tente fakler fra parkeringsplass-
en ved kirken og opp den gamle kirkeveien fram
til gården. Oppe ved høyloftet fremføres jule-
evangeliet av barna og vi synger julesanger
sammen. Diakoniutvalget i Frogner serverer
varm drikke og pepperkaker.  Frammøte søndag
15. desember kl. 16.00 på parkeringsplassen ved
Frogner kirke for utdeling av fakler.     

VELKOMMEN! 


