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Det er menigheter landet rundt
som står for gjennomføringen av
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Menighetene i Lier arrangerer
aksjon tirsdag 8. april. Pengene
som samles inn går til Kirkens

Nødhjelps arbeid over hele verden. 
Støtt aksjonen direkte ved å:

Benytte kontonummer 1594 22 87493
Sende GAVE på sms til 2468 (200 kr)
Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kr)

For 200 kroner kan du gi et men-
neske sikker tilgang til rent vann!

I denne utgave:

Rolf Sommerseth blir 
pensjonist

Rolf fylte 67 år i høst, og fra 1.mars går
han over i pensjonistenes rekker. Han
planlegger å være en aktiv pensjonist som
vi fortsatt kan få benytte til vikartjeneste.
Det har vi god bruk for i kirken!

Rolf begynte sin prestegjerning som ung-
domsprest i Norges KFUK-KFUM, først i
Øvre Romerike og så i Bergen, der han
etter hvert ble kretssekretær. 

I to perioder på hver 6 år har han vært
sokneprest på landet og bodd med famili-
en i store prestegårder – først i Fyresdal i
Telemark, og så i Sandsvær utenfor
Kongsberg. 

I 1993 kom Rolf til Tranby, og her i Lier
har han og familien slått rot. Han har
trivdes godt i en aktiv menighetstjeneste
og benyttet naturen flittig året rundt.

I 2008 ble Rolf seniorprest med et særlig
ansvar for Lierskogen kirke. Han har gjort
tjeneste i hele prostiet og vært med i

arbeidet med Lierskogen kirke i en spenn-
ende tid. Rolf har deltatt på dugnader og
vært med i kulturkomiteen. Han har ledet
mang en flott søndagskveld i kulturkirken,
gjerne med et glimt i øyet. Og han har
gledet oss med smil fra kirkelivet på siste-
siden av menighetsbladet.    

På vegne av kirken og vårt bispedømme vil
jeg takke Rolf for en lang og trofast preste-
tjeneste gjennom snart 42 år!

Ellen Martha Blaasvær, prost

(Foto: Stein Styve)

Karnevalsfest for 2. klassinger på Tranby menighetshus



Søndag 30.03.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Nattverd.
Dåp. Barnesamling “Sprell levende”.
Kirkekaffe.
Tranby Kirke kl. 11:00 Nattverd.
Kirkeskyss: 98408167. Kirkekaffe
med menighetens årsmøte.
Sjåstad Kirke kl. 18:00. 

Søndag 06.04.2014
Tranby Kirke kl. 11:00 Nattverd.
Kirkeskyss: 98408167.

Søndagsskole. Kirkekaffe.
Frogner Kirke kl. 11:00 Nattverd. 

Søndag 13.04.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Nattverd.
Dåp. Kirkekaffe
Tranby Kirke kl. 11:00 Nattverd.
Dåp. Kirkeskyss: 98408167.
Kirkekaffe.
Øverskogen Samfunnshus kl.
13:00. Kirkekaffe

Torsdag 17.04.2014
Gullaug Kirke kl. 11:00 Nattverd. 
Sylling Kirke kl. 18:00 Ingeborg
Soot, sang, Kveldsmåltid i kirkestua
Lierskogen Kirke kl. 19:00
Nattverd/kveldsmat. Kirkeskyss:
98408167.

Fredag 18.04.2014
Tranby Kirke kl. 11:00 Kirkeskyss:
98408167. Kirkekaffe.
Frogner Kirke kl. 18:00 Katrine
Kolbjørnsen (fløyte)

Fortsettes neste side
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ENSOMHET OG LIVSVISDOM.

Det er mange mennesker som har
mindre kontakt med andre enn de
selv ønsker.  I en undersøkelse om
ensomhet Statistisk Sentralbyrå
utførte i 2007 svarte 21 % av de
spurte  at de var ensomme, og det var
flest  blant personer over 80 år  og
mellom 18 og 29 år som opplevde
ensomhet.  På  foresattmøtet  for
konfirmanter i Frogner i vinter, bli
det uttrykt bekymring over at sosiale
medier  kan gjøre ungdom usosiale
hvis de omtrent bare  har kontakt via
mobil og skjerm,  og ikke er hjemme
hos hverandre   eller henger sammen
andre steder.                                                                                                                                                            

Alle har opplevd ensomhet.  Det er
ikke nødvendigvis sammenheng
mellom det å være ensom og det å
være alene. Man kan være alene og
fornøyd og man kan også være
ensom i en stor omgangskrets.
Likevel er mennesker med få kon-
takter oftere ensomme enn de som
har et stort nettverk.  Det er ikke
greit ikke å ha truffet noen på flere
dager eller ikke en gang å ha telefon-
kontakt med noen i løpet av en hel
helg.  Og det ødelegger for livsglede
og livsmot ikke å ha familiebegiven-
heter å se fram til eller ha noen å

feire høytider, gå på konsert, kino eller
i kirken sammen med. Vi sammenlign-
er ofte med de gode, gamle dager da
flere generasjoner bodde sammen, og
da folk stakk innom til hverandre uten
å være bedt. I våre dager er «dørstokk-
mila» høyere.                                                                                                            

Professor i samfunnsmedisin Per
Fugelli har hentet fram et ordspråk fra
«Håvamål».  «Mann er manns gaman»
- mennesket er menneskets glede eller
mennesket er menneskers helsekilde,
som Fugelli sier.   Bibelen uttrykker det
slik i skapelsesfortellingen i 1 Mos 2 :
«Det er ikke godt for mennesket å være
alene.»                                                                                                              

Det er helse og glede å hente ved å
være sammen med familie, kolleger,
naboer, delta i organisasjonsliv, polit-
ikk, menighet. Å være for mye alene,
gjør oss deprimerte. Å være sammen
med andre løfter oss. Og psykisk og
fysisk helse er gjensidig avhengig av
hverandre.  Iblant kan vi kanskje ønske
oss frihet fra alle relasjoner som for-
plikter og drømme om å flytte til en
øde øy, men det spørs om vi hadde
holdt ut en eneboertilværelse særlig
lenge. Å inngå forpliktende relasjoner
derimot, motvirker ensomhet.                                                                     

Å delta i ulike sosiale sammenhenger

er ikke alltid rosenrødt og harmon-
isk, det kan også  være slitsomt og
krevende. Vi er ulike av natur og har
forskjellige sterke og svake sider. Og
når vi er sammen , må  vi må vi
respektere og godta  hverandre slik vi
er. Men nettopp fordi vi er utlevert til
hverandre, kan hver enkelt aktivt
bestemme seg for å ta ansvar for å
hente ut det beste hos hverandre og
ikke avvise  fellesskapet med dem vi
synes det er vanskelig å like.                                                                                                                                                                    

«Vi skal ikke leve som vi er hvert vårt
ett-tall på jorda, for vi er en del av
summen» - sier Per Fugelli også.
Det er mange frivillige organisasjoner
i Lier, vi har Frivillighetssentralen  og
det mye aktivitet knyttet til kirken i
Lier. Det er plass til flere og glede når
noen nye kommer til.                                                                                                                                                                      

Det hører også med til   diakonens og
prestenes tjenestemessige forpliktelse
å svare ja på forespørsel om å  gå på
besøk når noen synes de er altfor
mye alene.

Solveig Aass
Kristiansen 
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(tekst og foto v/Elisabeth T
Edvardsen)

En lang skoledag er over – teori og
stillesitting i timevis! Er det mulig å
få ungdommer tilbake i lyttemodus
om tilgivelse og 10 bud? 

Men etter en halvtimes pause med
knekkebrød og annet fiberrikt/fritt
påfyll, debrifing av hendelser i skole-
tiden og litt energijustering, sitter en
pyntelig gjeng klare til å slå opp i Con
Dios – lydhøre for Helge S Rotevatns
undervisning.

Demokrati
I dag starter Helge med demokrati fra
kateteret. Konfirmantene er plassert i
en hestesko og får presentert alterna-
tiver til konfirmasjonsbilde. Og her
gjelder det å følge med. Vil de foto -
graferes skolevis, altså Høvik og
Lierbyen, eller ønsker noen gruppe-
bilder med kun dem som de har gått
sammen med på undervisning – ja,
eller kunne det være aktuelt og foto-
graferes etter hvilken gudstjeneste de
velger på konfirmasjonsdagen? 

Avstemning verdig et kommunestyre!
Men avgjørelsen er tidlig synlig.

Denne torsdags gjengen
velger å la seg fotografere
sammen med dem som
har tilhørt undervisnings-
gruppen. 

Med Gud
Konfirmantboken i
Frogner menighet heter
Con Dios som betyr
«med Gud.» Uten særlig
tidsbruk på glemte bøker,
ber Helge konfirmantene
lese korte avsnitt i boken – høyt - etter
tur. Det handler om tilgivelse i dag. 
Konflikter, unnskyld – tilgivelse. Det
trekkes en assosiasjon til svanemerket
vaskepulver – Helge synes tilgivelsen
burde vært Kristusmerket! Latter –
men en synliggjøring som tydelig sitter.
– Jeg skjønt’en, fra en lyslugg til venstre.

Helge forklarer videre. – Å tilgi betyr
faktisk at det spiller en rolle det
dumme som skjedde. Men å frikjenne
en annen, betyr jo selvsagt å slippe fri
selv også, smiler konfirmantlæreren
lunt.  Og så legger Helge alvorlig til at
noen ganger kommer tilgivelsen i
annen rekke. - Overgrep er en handling
som krever at dere først og fremst
trenger hjelp og trygge voksne – her er
ikke tilgivelse det viktigste på agendaen
i umiddelbar ettertid, poengterer han.

Og det snakkes om skyld. Helge utfordrer ung-
dommene. – Hvis alle dere 15 mobber meg, har
dere da 6,66666 % skyld eller har dere 100 %
skyld, spør han. Stille hvisking. Ikke helt enige her
denne gjengen, men Helge forklarer. – Har dere
ikke 100 % ansvar for egne handlinger? Jo, alle er
enige i det. Og sånn sett kan kanskje denne fiktive
mobbing eskalere til 1500 %. 

På vei ut av undervisningen - som fortsatt skal
vare en time til – må en altså undres! Det må
kreve en porsjon engasjement, en porsjon sterk
velvilje, en porsjon modighet og en dæsj usedvan-
lige gode pedagogiske evner – for å holde på opp-
merksomheten til ungdommelig energi – langt
utover en torsdags ettermiddag. Jeg tror Helge har
guts og formidlingsevne, men han har nok Con
Dios også, på lik linje med de andre konfirmant-
ansvarlige i Lier.

Konfirmantgruppe i Frogner

Fortsettelse Søndag er kirkedag:

Søndag 20.04.2014
Tranby Kirke kl. 11:00 Nattverd. Dåp.
Kirkeskyss: 98408167. Kirkekaffe.
Frogner Kirke kl. 11:00 Nattverd.
Dåp. 
Sjåstad Kirke kl. 11:00 

Søndag 27.04.2014
Sylling Kirke kl. 11:00 Dåp.
Samtalegudstjeneste,
Avskjedgudstjeneste for Ingrid
Myhrene.

Frogner Kirke kl. 11:00 Nattverd.
Dåp. 
Frogner kirke kl. 18:00
Samtalegudstjeneste
Tranby Kirke kl. 19:00
Samtalegudstjeneste. Kirkeskyss:
98408167.

Lørdag 03.05.2014
Frogner kirke kl. 11:00 Konfirmasjon.
Bjørnar Pedersen (slagverk) og Bjørn

Ervum (saxofon)
Frogner kirke kl. 13:00 Konfirmasjon.
Bjørnar Pedersen (slagverk) og Bjørn
Ervum (saxofon)

Tranby kirke kl. 11:00 Konfirmasjon
Tranby kirke kl. 13:00 Konfirmasjon

Søndag 04.05.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Konfirmasjon.
Bjørnar Pedersen (slagverk) og John
Arne Johansen (klarinett)
Frogner kirke kl. 13:00 Konfirmasjon.
Bjørnar Pedersen (slagverk) og John
Arne Johansen (klarinett)
Sylling Kirke kl. 11:00 Dåp. 
Lierskogen kirke kl. 12:00
Konfirmasjon

Søndag 11.05.2014
Frogner Kirke kl. 11:00 Konfirmasjon 
Frogner kirke kl. 13:00 Konfirmasjon
Tranby Kirke kl. 11:00 Konfirmasjon
Tranby kirke kl. 13:00 Konfirmasjon
Sjåstad Kirke kl. 11:00
Samtalegudstjeneste

Per Arne Dahl ny biskop i Tunsberg. 
Menighetene i Lier har fått det slik de
ville. Alle menighetsrådene i vår kom-
mune hadde Per Arne Dahl som første-
valg i sine innstillinger til ny biskop.
Det er derfor en ønsket biskop som
skal vigsles til tjeneste 21. september i
Tønsberg. Vi ønsker ham og hans fam-
ilie velkommen til tjeneste her hos oss. 

Vi føler på en måte at vi har litt ekstra
aksjer i det nye bispeparet her i Lier.
Kona, Anne Dahl vokste opp på Nøste i
Lier og har gått på skole i distriktet.
Hun har i mange år arbeidet som fam-
ilieterapaut og teolog på Modum bad.
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Slekters
gang

FISKEKAKER  OG MORGEN-
DAGENS  SØSKEN

Et ettermiddagsbesøk, en onsdag på
Tranby menighetshus, byr på mange
hyggelige inntrykk.

FAMILIEMIDDAG og SANG

Klokka fem sitter 30-40 små og store
benka til middagsbordet i storsalen.
Fiskekaker, grønnsaker og pasta blir serv-
ert av Torild Rusås og Berit Mørk. Godt
beregna i dag, ler kokkene som har fire
fiskekaker til overs. En ferdiglaget, rime-
lig middag i sosialt lag ser ut til å friste,
før de små fordeles i
“Småbarntrall”- og
“Minitrall”-grupp-
ene sine.

Sang og latter høres
fra peisestua. Trygt
på fanget til mor, far
eller bestemor sitter
femten småbarn i
ringen, og alle blir i
tur og orden sunget
for. Helge Rotevatn har skjønt det. Han
ser alle.  

Fra Lillesalen kommer nydelige toner:
“Mange barn på samme jord. Det er vi,

det er vi, morgendagens søsken”.
Minitrallgruppa imponerer med mye
tekst og vakre barnestemmer, godt hjulp-
et av Karoline og Knut Ingolf Brenna.
Men siste vers må øves på. Oi! Litt kjede-
ligere! Morsommere under benken!

Klokelig blir det
nå ei lita pause og
lesestund for glade
barn.

Undertegnede
rusler ned i peise-
stua igjen der
Gildespeiderne
skal ha møte. I
første etasje fort-
setter Trabagos og

etter hvert Kantoriet sine øvelser. Et lev-
ende menighetshus fylt av musikk og
gode opplevelser  for små og store. 

Gjertrud Aspelund

Døpte

Frogner
Thèo Benjamin Solander-Tvede,
Ola Klokkerstuen Wangensteen,
Oscar Hestdal Andersen, Vetle
Kristoffer Rusten, Jørgen Goeble
Kragøe, Sondre Indrehus, Brage
Renskaug

Tranby
Theo Mathias Olsen Raanes,
Sander Bryn Lie, Helle
Vilhelmshaugen, Mathias Bakke
Wormdal, Martine Norberg Hvila,
Sylvester Nissen Alberto, Tine
Villemo Knutsen Gulliksrud

Sylling
Jonas Gundersen, Einar Lauritz
Prøis, Julia Myre Transeth

Vigde
Stine Moen og Preben Henrik
Gellein, Monica Wigant Jakobsen
og Anders Klemetsdal

Gravferd

Frogner
Bjørg Falck-Pedersen, Kjell Ottar
Schauerud, Leif Arild Falck-
Pedersen, Hjørdis Bråthen,
Gunnar Skjetne, Hjørdis Hauge,
Lasse Pedersen, Gerd Eva
Korneliussen, Finn Bråthen,
Magnor Alf Sundal, Steinar
Jahren, Magnor Alf Sundal,
Solveig Østenfor Sørum, Magnhild
Fossbæk

Tranby
Svein Ketil Eknes, Trygve
Bjerknes, Jan Einar Larsen, Åse
Ruud, Henriette Hornkjøl Bø,
Ottar Andersen, Alf Bentsen,
Svein Liavaag

Sylling
Tora Sørli, Gunvor Wamstad,

Sjåstad
Sverre Ringstad, Erik Enger

Fredagskveld = Tacokveld

Fredag 14.mars var det duket for taco-
kveld i Sjåstad kirkestue. 

Det var lederne i Sjåbagos som nok en
gang inviterte menighetsråd, kirke-
tjener, prest, lederne for kor og
babysang på taco.  Dette har etter
hvert blitt en hyggelig tradisjon,
som gjør oss bedre kjent med
hverandre. Her kan vi drodle og
orientere hverandre om aktuelle
ting – behov og planer. En nyttig
og uformelt sammenkomst som
samtidig er sosial og hyggelig.                                

Vi fikk også være med på Sjåbagos sin
årlige vintertur til Blestølen i ord og bild-
er.

Tusen takk til initiativtakerne i
Sjåbagos for en hyggelig kveld
– og taco smaker enten man er
7 eller 70.

Jorun Fuglerud

Lierskogen kulturkirke 
Fredag 9. mai kl. 19: Young Stars

Kveldens program er satt sammen av Liers unge,
lovende stjerner. Vi får blant annet høre vinner
av Bandwagon i Lier og Buskerud AnnPrincess,
Simen Bredesen Hørthe, Rasmus Wøien Olsen,
Rudi Remme. Det blir en kveld med noe av det
aller beste innen sjangerne pop-rock i Lier. Kom
å bli imponert og stolt over Liers store talenter!
Cover 100



Lier Menighetsblad - nr. 2 2014   5

Påske

Det nærmer seg påske. Jeg er spent på
hvordan budskapet treffer meg denne
gangen. Fortellingene som hører påsk-
en til, er velkjent stoff.  Allikevel opp-
dager jeg hvert år nye detaljer. Hver
gang jeg går inn i denne store fortell-
ingen blir jeg oppmerksom på en ny
side ved dette dramaet, noe jeg ikke
har sett så klart før eller tenkt over tid-
ligere. Det handler sikkert om at jeg
selv er blitt et år eldre og er på et annet
sted i livet enn bare for ett år siden.
Påsken er en levende fortelling som
speiler tilværelsen og det som skjer her
og nå.  

Påskens drama rommer mye av det
menneskelige. Her blir forholdet mell-
om mennesker satt på spissen, her
finner vi vennskap og trofasthet, for-
ræderi og svik. Vi finner kjærlighet,
lengsel, ensomhet, fellesskap og håp. Vi
møter mennesker som går gjennom
nederlag, fortvilelse, oppgjør, tilgivelse
og som får ny start. Påskedramaet
lodder dypt i forhold til hva lidelse er.
Vi erfarer at Guds egen sønn blir utlev-
ert i maktens hender og er like sårbar
som andre mennesker. Han blir ikke

spart for det
onde. Han
lider, kjenner seg forferdelig forlatt og
dør en foraktet død. Han omgis av sorg
og mørke og av mennesker som ikke
lenger vet ut og inn etter å ha mistet
sin dyrebare venn. Så går de inn i den
nye dagen, påskemorgen, og møter
historiens største overraskelse: Lyset
som seirer over mørket, håpet som står
fast mot alle odds, Jesus Kristus som er
oppstanden og lever!  

Jeg er spent på hva i alt dette som treff-
er meg mest denne gangen. Hvor i
påskefortellingen finner jeg gjenklang
fra mitt eget liv og den samtiden jeg
lever i? Hvor finner jeg trøst, håp og
utfordringer? 

Jeg gleder meg. For jeg tror at Gud
møter oss og taler til oss gjennom det
store dramaet om natt og død, sorg og
mørke, lys og
glede, fremtid og
håp. 

God påske!

Ellen Martha
Blaasvær

Andakt

Hva kan 5.klassinger?
På søndag 16. februar ble gjenn-
omsnittsalderen på kirkegjengerne
på gudstjenesten i Tranby kirke
dratt kraftig ned!

19 stk 5.-klassinger hadde vært
sammen på arrangementet «LYS
VÅKEN» fra lørdag til søndag, og
selv om de hadde sovet på nokså
hardt gulv i sovepose i kirkeromm-
et om natten, så var det en lysvåk-
en og sprudlende gjeng som gjorde
de siste forberedelsene til gudstjen-
esten. På spørsmål om hvordan de
hadde hatt det, boblet det fram svar:
«Det var sjukt kult å være oppe i kirke-
tårnet!», «Har du sett DEN bratte
trappa?» «Jeg fikk litt latterkrampe og
var litt overtrøtt!» «Jeg frøs litt, men
jeg fikk sove!» «Vi har spist masse god
mat, men det var litt lite pizza, da»

Og hva kan 5.klassinger?

-De kan gå i høytidelig prosesjon, lese
selvlagede bønner og tekster, klart og
tydelig

-De kan lage spennende og effektfullt
drama av fortellingen om Jesus som
renser tempelet

-De kan tenne lys i globen, og de kan
samle inn offer

-De kan synge i kor, med stor trøkk og
fremføre dans med vanskelig koreo-
grafi

-De kan til og med preke! «Kirken er
Guds og freden hus», var det siste vi
fikk høre.

Og alt dette har de lært seg fra lørdag
ettermiddag til søndag morgen!

Lønnen de fikk for dette store opp-
draget, var «Den levende boka».

Så svaret på spørsmålet i overskriften
er: ALT!

Så ble denne innsatsen toppet av at
Tranby skolekorps JUNIORKORPS
deltok. De spilte både egne stykker
(Dyrene i Afrika, Samba for meg) og
de spilte til en av salmene og avsluttet
med 3C Rock som postludium. Det er
ikke ofte det er SÅ stor applaus i kirk-
en!

Alle var invitert til kirkekaffe, og da ble
det servert mengder av ferske, varme
boller av de driftige damene i Tranby
Sanitetsforening.

Det kunne blitt en grå og nokså trist
søndag, men dette ble et skikkelig
påfyll av energi. Tusen takk!

Torbjørg Storli Jensen

En God Tone på Ord og Toner

Sanggruppa, En God Tone,  besøkte
Ord og Toner på Tranby
Menighetshus igjen. De har vært her
før og de kjenner sitt publikum. En
gruppe på seks personer som synger
det meste men de begrensa seg noe
denne kvelden.

Av lokale prestasjoner spilte Sondre
og Håvard Ringsevjen vakkert. Hva
mer kan vi vente her?

Åpent hus i Lierskogen kirke

Onsdag 2.april blir det Åpent Hus i
Lierskogen kirke kl.11.00
Gjest denne dagen er Terje
Kolbjørnsen fra Hokksund. Han skal
fortelle om sin aller lengste sykkeltur
som gikk fra Krokstadelva via bla
Moskva, Kina og Laos til Bangkok i
Thailand. Med ord og bilder vil han
dra oss over fjell og gjennom varme
og tropisk klima. 
Som vanlig på Åpent Hus blir det god
servering og loddsalg. De som trenger
skyss til Lierskogen kirke fra Tranby
kan møte opp ved Tranby menighets-
hus kl.10.30.



6 Lier Menighetsblad - nr. 2 2014

KONFIRMASJONSGUDS-
TJENESTER FROGNER
KIRKE 

3. mai kl. 11.00 
Berger, Maria Isabel
Bergmann, Henrik Tobias
Birkeland, William 
Brandt, Magnus Juven
Foss, Caroline Brunsell
Hamarsland, Lone Andersen
Hansen, Emilie Høybråten
Holmen, Lisa Camilla
Karlsen, Hedda Kristine Wium
Smith, Magnus Kristofer
Stenvik,  Frida 
Sørum, Iselinn Johansen
Thune, Martine Holt
Wang, Ludwig Tobias
Øxseth, Hedda Ingeborg Brenna
Åsheim, Martin Ek

3. mai kl. 13.00 
Aasland, Fredrik
Berggren, Jonas
Bergland, Pernille Sæther
Børresen, Ola Ødelien
Erlandsen, Jenny Aasland
Folkestadås, Torkel Haraldsen
Fredheim, Katrine Weilin
Johansen, Ida Eide
Muggerud, Haakon

Røed, Randi Ask
Semb, Jonas Nævra
Skogmo, Thea
Trollerud, Renate
Tøftemo, Celina Johanne
Tøftemo, John Alexander
Ølberg, Kaja Christiansen

4. mai kl. 11.00 
Bergan, Stian
Fjellsøy, Julia Vivianne
Hansen, Fride Vist
Kransberg, Jakob
Lauritzen, Anja Christina

4. mai kl. 13.00 
Bille, Håvard
Bruerberg, Fredrik
Dahl, Dennis Overdulve
Dukefos, Ingrid
Feyling, Silje
Hennum, Aleksander Hummel
Heslien, Fredrik
Muldbakken, Madeleine
Solheim, Fredrik
Sørnes, Karoline
Tanyan, Sebastian Raoul
Ugstad, Anell
Viskum, Karoline
Wøien, Kristoffer Adrian
Østvold, Sander Gjertsen

11. mai kl. 11.00 
Ayala-Trujillo, Valerie
Berthinussen, Emilie
Drag, Kristine
Eikeland, Ingeborg Malmer
Engum, Kaja
Fælth, Nikoline
Gulbrandsen, Maren
Hennum, Kristina Sandum
Høie, Signe Ramson
Kristiansen, Oliver Hansen
Kruger, Jonas York
Markussen, Eivind Johannes Hushovd
Norup, Sara
Penk, Bjørn William
Roll-Lund, Carl Christian
Skandsen, Håkon Andreas
Wike, Arild André

11. mai kl. 13.00 
Aarvik-Hansen, Håvard
Brandt, Jonas
Leirset, Bjørnar
Meland, Henrik Olav
Nes, Syver Verlo
Oseberg, Lotte Hannevold
Reiersen, Cecilie Blomberg
Skaane, Markus
Sønsteby, Emil
Sørnes, Kristoffer
Vatne, Nina Kristoffersen
Vestgård, Gustav Hovde
Yggeseth, Silje Aksnes

KONFIRMASJONS-
GUDSTJENESTE
SJÅSTAD KIRKE 

25. mai kl. 11.00:
Simen Hennum
Marina Andersen
Jørgen Sveaas
Robin Sagbråten
Erlend Bjelkarøy
Maren Østengen
Tomasz Owczarczyk
Juni Holst Holst Gundersen
Markus Fuglesang Kentsrud
Cornelia Cook Tansøy
Johannes Øien
Kaja Elisabeth Flesjø Kværner
Andrea Giæver Tøfte
Jon Inge Gustavsen

KONFIRMASJONS-
GUDSTJENESTE
SYLLING KIRKE 

1. juni kl. 11.00:
Camilla Copeland Gromsrud
Nora Høgeli Hjertaas
Jonas Skogsberg Koskinen
Mathias Helgesen
Rikke Olafsen Solberg
Sandra Eikeland Brix
Miriam Hvatum
Fredrik Simonsen Frossdal
Anna Martine Garder
Oliver Frederick Skjegstad Nicholls

Inspirasjonssamling

Torsdag 24. april kl. 19.00, på Tranby
menighetshus, 
feires og inspireres våre frivillige
medarbeidere i Tranby menighet.
Æres den som æres bør – alle inklud-
ert!
Hva har vi fått til - hva har vi lyktes
med – hva skal vi jobbe videre med?
Spesielt fokus; Hvem og hvordan tar
vi ansvar for «neste kirkegenera-
sjon»?
Foreldregenerasjonen, besteforeldre-
generasjonen eller «idealistene»?
Trosopplæring for barn og unge –
oppgave for frivillige eller fagperson-
er?
Søndagsskole, kor, speider, TenSing,
klubb, eller finnes andre/flere mulig-
heter??

Variert underholdning og enkel serv-
ering.
Se lokal informasjon

Givertjenesten til
nytt orgel i Sylling:    
1503.20.17360

Konsert og salmekveld
Frogner kirke

onsdag 7.mai kl.19.00

Katrine Gilje Kolbjørnsen, fløyte
Kari Tomine Isene Bodnar, sang

forsangergruppe
Anne Ma Flaten, orgel

Kollekt
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KONFIRMASJONSGUDS-
TJENESTER
TRANBY/LIERSKOGEN 

Tranby kirke 3. Mai Kl. 11:00
Brurberg, Mari
Buttedahl,Oskar Thorsnes
Erke, Charlotte Weidemann
Fortun, Aleksander
Fossum, Markus Hoksmo
Gjertsen, Jardar
Granås, Christina Mørch
Johnsen, Lisa Ek
Juvelid, Andrea
Jølberg, Magnus, Thorsby
Klemetsdal, Håkon
Pettersen, Andreas Ødegård
Rusås, Vetle Thollefsen
Solberg, Lars-Magnus Fælth
Thougaard, Nikolai
Thun, Theodor Johan

Tranby kirke3. Mai Kl. 13:00
Digernes, Ådne Røed
Digregrind, Thomas
Døssland, Haakon Melaaen
Eriksen, Simen
Grevstad, Henrik

Hauan-Doksrød, Torhild
Jacobsson, Terje
Langberg, Sondre Bjørkhaug
Lærum, Silje Moen
Mølkjær, Henrik
Nygård, Ane
Nymark, Sondre Johan, Langeteig
Ovesen, Kristin
Sagen, Kasper
Sekwat, Poni Emma
Selbo, Sondre
Skaug, Peder Eggen
Solvang, Nora
Strøm, Mathilde Sofie
Torgersen, Morgan

Lierskogen Kirke 4. Mai Kl. 12:00
Berge, Isabel Svendsen
Danielsen, Håvard Frivoll
Groth, Reinert Robin
Heibo, Bernard Simenstad
Helno, Snorre Brastad
Oftebro, Eirik
Ringstad, Jonas
Røed, Sander
Søderberg, Sebastian Ekholdt
Sønstebø, Carine Johanne

Tranby Kirke 11. Mai Kl. 11:00
Aasen, Mia

Andersen, Magnus
Finsrud, Jenny Marie Wamstad
Flåten, Hans Petter
Granerud, Sondre Ferdinand
Halden, Karoline Pettersen
Hansen, Karoline Brastad
Iversen, Emilie Rossing
Jarlev, Sebastian Hellumbråten
Lindtveit, Grethe-Lill Livingston
Nguyen, Thomas
Ruhs, Rikke Rønningen
Seneviratne, Niklas Øvensen
Strand, Synne
Sæterdal, Håvard
Wikerholmen, Tobias

Tranby Kirke 11. Mai Kl. 13:00
Ask, Petter Fuglerud
Bakke, Tiril Mordal
Berg, Henriette
Bjørnstad, Eline
Eine, Simen Løcka
Johansen, Madeleine
Jordbakke, Henning
Kristiansen, Therese
Nilsen, Johanne Østvand
Nilsson, Erik
Opsal, Evelyn Johansen
Stenberg, Adrian
Ølberg, Elise Bryhn

Tårnagentene og
kalkens mysterium.

Det er tidlig lørdag morg-
en, tung og våt snø laver
ned over Lierdalen. Veien
opp til Frogner kirke er
glatt og det er vanskelig å
komme fram. Ute, rundt
kirken er det stille. Inne i
kirken imot er det liv og
spenning. 24 unge tårnag-
enter samlet seg i det store kirkeromm-
et. Man føler spenningen som ligger i
lufta. Tårnagentene skal løse mange
oppdrag i dag. 
Sikkerhet har stor prioritet. Alle agent-
ene har et eget agentnummer. For å
komme inn i kirken må det nevnes et
passord. Totalt fire oppgaver må løses
før egentlige oppgaven er avklart:
«Kalkens mysterium». 
Og alle tårnagentene klarer de første
fire oppgaver. Så klart, her er det tøffe
og våkene agentene som samlet seg for
å løse mysteriet. Sansene er viktig for å
følge spor og løse et mysterium. Selv
om det kom veldig overaskende, var
det nok så klar at akkurat en ekte poli-

timann kommer hit i dag for å forklare
og vise hvordan man finner spor,
fingeravtrykk for eksempel. Og tyvene
pleier å legge igjen fingeravtrykk, de
meste i hvert fall, sier politimannen.
Så lenge de ikke bruker hanske, er en
tårnagentenes innspill.
Og så er tårnagentene klar til å løse
oppgavene. Det gjelder å følge spor. Og
de må helt opp i tårnet og ned i kjeller-
en for å finne ut hva mysteriet egentlig
er: Kalken er forsvunnet og den treng-
es jo til nattverd i morgen.
Alle tårnagenter mestret oppgavene
uten tvil eller å nøle. Uansett om de må
opp de bratte stigene til kirkens høy-
este punkt eller om de må helt ned i
kjelleren til graven. Og til slutt er kalk-

en funnet igjen. Gjemt i en kiste bak
alteret. «Kalkens mysterium» er løst.
Og siden de brukes så mye krefter, er
pølse, saft og kos med film en god
anledning å samle kreftene igjen.
Jeg spør Sokneprest Solveig Aass
Kristiansen om tårnagentene. Hva
tårnagentene er og hvem som står bak:
Solvei sier; Tårnagentene er ett tilbud
for tredje klassinger i Lier og del av
trosopplæringen i regi av Frogner
Menighet. Ideen er fra selve TV serien
«Tårnagentene». Hvert år samles tredje
klassinger i forskjellige kirkene rund i
Lier og i dag for fjerde gang. Målet er å
ble kjent med kirkene, nyte felleskap og
ikke minst få kunnskap om kristen-
dommen. Og det er bygget inn i et
opplegg av kunnskap, lek og spenning.
Solveig fortalte at Frogner Menighet
har vart så heldig å få Trosopplærer
Merete Fossli som fast ansatt. Og
Merete har hovedansvar for opplegget
og er også moderator gjennom hele
programmet. Og Meretes arrangement
og innsats speiles jo igjen i tårnagent-
enes iver og glede i dag. Tårnagenten
er med i gudstjenesten i morgen og det
er siste del av programmet for i år.
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MENIGHETENE I LIER GÅR
MED BØSSER FOR KIRKENS
NØDHJELP 8. APRIL 2014

Ta godt imot
bøssebærerne
på aksjons-
dagen tirsdag.
Da går kon-
firmanter og
voksne fra
alle menig-
hetene i Lier
rundt til alle
husstander og
samler inn
penger til
Kirkens
Nødhjelps arbeid rundt i hele verden. I
år er det flyktningearbeid og humani-
tær assistanse til krigsofre som særlig
er i fokus. Men tyfonen på Fillipinene
og gjenoppbyggingen etter jordskjelvet
på Haiti krever ennå innsats. 

Kirkens Nødhjelp er der i katastrofen
og trenger deg!

Slik skriver Kirkens Nødhjelp om
arbeidet sitt. Vi jobber for at flest mulig
skal få sjansen til å overleve katastrofer.
Krigsflyktninger fra Syria er noen av
dem du støtter
ved å delta i
fasteaksjonen.
Da står du
sammen med
Wejdan Jarrah
i hennes arbeid
med å gi
syriske flykt-
ninger håp i en
desperat situa-
sjon. Wejdan
er spesialist på å møte folk som har
opplevd grusomme ting:

- Her i Zataari har alt for mange opp-
levd å se søsken og foreldre bli drept
på bestialsk vis foran øynene deres.

Men hvis jeg kan bidra til at de i det
minste ser håp om en bedre fremtid,
har jeg verdens mest meningsfulle
jobb, sier 32-åringen som er fra byen
Ibrid i Jordan, og har master i psyko-

sosialt arbeid.  

- Innen mitt fag-
felt kaller vi
arbeidet vi utfør-
er for psykosos-
ial førstehjelp.
Det er akkurat
hva det er;
mange har behov
for nødhjelp
også psykisk.
Mange hadde

trengt individuell hjelp videre, men vi
har ikke mer kapasitet enn det vi har,
sier Wejdan. Selv om hun har den rette
utdanningen og erfaringen, er det
virkelig hardt arbeid:

- Det er klart det går inn på meg.
Jeg møter så mange skjebner at jeg ofte
må jobbe med egne tanker etter lange
arbeidsdager, og bearbeide for å ruste
meg opp til en ny dag i leiren, sier hun. 

Godt å gjøre noe
Fasteaksjonen gir en mulighet til at vi i
Norge kan gjøre noe konkret med alt

det vonde vi hører
om i nyhetene. Vi
kan bidra. Hva vi
gjør teller for at
hjelpen skal nå flest
mulig.

- Noe av det
beste med fasteak-
sjonen, som
kommer hvert år,

er at vi kan gi menigheten en konkret
oppgave som respons på lidelsen vi ser
i verden. Det er sunt for alle alders-
grupper, og gjør oss som kirke troverd-
ig. Vi sier ikke bare hvor ille det er,
men vi gir anledning til å handle, sier

Elisabeth Kristiansen fra Lørenskog,
som har vært prest i Den norske kirke i
18 år, og deltatt på like mange
aksjoner.   

Pengene vi samler inn til årets aksjon,
går som vanlig til hele Kirkens
Nødhjelps arbeid. Akkurat nå pågår et
stort arbeid for syriske flyktninger, der
de leverer rent vann og trygge sanitære
forhold, i tillegg til annet nødhjelpsar-
beid, i samarbeid med kirkelige
partnere som blant annet Det
Lutherske Verdensforbund.

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
Anne-Marie Helland som er vokst opp
i prestegården på Frogner, ønsker å
rette en stor takk til alle menigheter
landet rundt som deltar, alle frivillige
som går med bøsse og alle som gir
penger: 

- Dere betyr en forskjell, og jeg er stolt
og imponert over at så mange blir med
på denne dugnaden for rettferdighet.
Deres innsats gjør det mulig for oss å
være tilstede i katastrofen, sier Anne-
Marie.

Damer i Blues

For den som var så heldig å få sitte på første rad i Lierskogen kulturkirke
denne søndagskvelden ble dette en stor opplevelse. Damer i Blues med
Rita Engedalen og Margit Bakken ble ekte og sterkt. De fikk god hjelp av
Heidi og Knut Nyheim. Improvisert, men det forringet ingen men frem-
hevet alle. Gospel, jass, blues og folkemusikk, i starten hvert sitt ståsted
men musikkform, tid og flinke utøvere binder dette sammen så komm-
ende generasjoner kan nyte det, bruke det og utvikle det videre. 

Bjørn Tovsrud



Lierskogen kulturkirke

Flotte kulturopplevelser kjennetegner
Lierskogen kultukirke. Søndagskvelden
9.februar ble en epoke med Rolf
Sommerseth som leder i en aktiv
kommite avsluttet. Rolf ble pensjonist
fra 1.mars, men skal framover jobbe
deltid. Men dyktige artister med vakker
musikk og berikende foredrag vil fort-
sette i “KJERKA”. Sett av datoene:

30. mars kl 19.00 : Konsert med
Helene Bøksle

9. mai: Young Stars. Liers unge og
lovende stjerner.

Fylkesmannen vår, kjent organisasjons-
leder og topp-politiker Helen Bjørnøy
fortalte engasjert om “Mennesker jeg
har møtt.” Hun startet med Rolf som
hun har kjent lenge. Mange samtaler
og diskusjoner hadde det blitt. Et stort
tema for 35 år siden var hvor etisk rikt-
ig det var å kjøpe FARGE- tv. Tidene
forandrer seg ! Helen Bjørnøy la stor
vekt på menneskenes egenverdi og
respekt for hverandre. “ Alle mennesk-
er er innvevd i hverandres liv.” og “
Alltid et annet hjerte som får oss til å

forstå vårt eget hjerte.”
Foredragsholderen lot oss møte menn-
esker som har satt sterke spor i hennes
liv: Fattige jenter fra Rwanda, et spesi-
elt møte på Oslo sentralbanestasjon og
nære venner som alltid utstråler varme,
ro og godhet. Vi er avhengige av hver-
andre, må hjelpe hverandre og
fremelske det vakre i menneskene vi
møter. Takk til Helen Bjørnøy for
tankevekkende tale!

Siste del av kveldens program var viet
takk til Rolf for trofasthet, humor og
engasjert arbeid i menigheten. De siste
årene mye på Lierskogen og som seni-

orprest. Prost Ellen Martha Blaasvær
ga oss innblikk i Rolfs forskjellige tjen-

ester og takket varmt for
samarbeid i mange år.
Blomsterhilsner og takk-
ens ord fra Tunsberg
bispekontor, fra kommite-
en for Lierskogen kultur-
kirke og Tranby menig-
hetsråd. Ordet:” Det står
alltid  kvinner bak” passet
godt. Ragne Sommerseth
fikk velfortjent hyllest for
stor innsats ved de fleste
arrangement  i “kjerka” og
som leder i utsmykning-
kommiteen.

Takk for stor innsats for Guds rike i
Tranby menighet, Ragne og Rolf!

Gjertrud Aspelund
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MISJONSFORENINGEN
MANAKARA I FROGNER MENIG-
HET 40 ÅR.

Lørdag 15.mars var det jubileumsfest
på Frogner menighetshus. Alle tidlig-
ere medlemmer av foreningen var
invitert, og det var flere utflyttede
liunger som tok turen tilbake til gamle
trakter. Noen av deltagerne på festen
var med på å stifte foreningen og er
med fremdeles. 

Regionleder Reidun Andersen Weberg
fra NMS talte, og misjonær Gerd
Aasvang som har arbeidet  på
Madagaskar og i Mali,  fortalte og viste
bilder fra Madagaskar. Det var allsang
med Marit Bøe ved flygelet, diktles-
ning v/ Kari Johannessen og Ingrid
Heen leste et stykke om hva bønn kan
utrette. Det var   jubileumshilsener og
god bevertning. Det ble samlet inn
6200 kr. til NMS.

Vi fikk forklaring på jubilantens
sjeldne navn også. Det norske
misjonsselskap har drevet arbeid på
Madagskar siden 1867. For 40 år siden

så hjemmeværende misjonær Anne
Marie  Reimers det som sin oppgave å
starte misjonsforeninger, og de fikk
navn etter ulike steder  der misjonen
arbeidet. Manakara er en by på øst-
kysten av Madagaskar. Vi fikk også
vite at   Manakara i Lier  ble stiftet
samme år som  Hellas ble republikk,
«Fremtiden i våre hender»stiftet  og da
«Skeid» ble Norgesmester i fotball. Og
at  Manakara  på møtene har lest fra
starten av Bibelen og nå er kommet til
Galaterbrevet! 

Misjonsarbeidets mål både hjemme og
i samarbeid med kirker i andre land er
å gi mennesker verdiget og varig håp.
Og det er plass til flere i foreningen. Er
du interessert kontakt Ruth Netland
tlf. 47028677

S. Aa. Kr.

JO WESTLY PÅ “ÅPENT HUS”

Full storsal på Tranby menighetshus
5.mars. Ekstra bord må dekkes før
alle koser seg med smakfull lunsj.
Frisk sang med tonefølge av Helge på
gitar, åresalg og livlig prat rundt
bordene. 

Hele forsamlingen gledet seg til å
høre Jo Westly fortelle om foreldrene
sine, Anne Cath og Johan Westly. Ole
Alexsander, mormor, Knerten, Guro
og mange flere ga oss gode minner.
Kjent og kjært!  Jo Westly ga oss et
ærlig, morsomt og spennende inn-
blikk i sin kunstnerfamilies liv.

Berit prest ledet oss trygt gjennom en
innholdsrik formiddag, og hun ønsk-
er vel møtt igjen 2.april i Lierskogen
kulturkirke til “Sykkeltur Norge -
Thailand.” Det er Terje Kolbjørnsen
som har vært på tur.

Gjertrud Aspelund



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

Støtte   Selvtillit   Suksess

Samtaleterapi - Coaching
Bakerikvartalet, Lierbyen

Timebestilling: Tlf/sms 930 06 486
hege@liergestaltsenter.no
www.liergestaltsenter.no

Prestestudenter i Lier

Fra 24.mars til
27.april skal to
studenter fra
Menighetsfakultetet
ha praksis i kirkene
her i Lier. De er
snart ferdig med
presteutdannelsen
og er klare til å ta
gudstjenester, konfirmantarbeid og begravelser i praksistid-
en. Ta godt imot dem! De heter (fra venstre) Maja Leonora
Skålvold og Ingrid Nyhus.
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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

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



En søndag
var prek-
enteksten
om skapels-
ens 6. dag. «Dette tallet må ikke
taes bokstavelig» sa jeg. «Guds
skaperverk er en lang utviklings-
historie». Vikarorganisten må ha
fulgt godt med. For i en salme
etter prekenen hadde jeg satt opp
6 vers. Det kan ikke være bok-
stavelig ment, tenkte organisten og
spilte likegodt alle 11 versene.

På prestenes festkveld i
Kongsberg, fortalte domprosten
om ei lita jente som hadde hatt
mange gode
stunder på sin
fromme beste-
mors fang. På
spørsmålet om
hvor gammel hun
var, svarte hun:
«Jo, hvis Gud vil
og jeg får beholde
helsa, blir jeg 7 år neste uke!»

Jeg tror domprosten også er kilden
bak de neste historiene. Banker
det noen hyggelige mormonere på
døra, anbefaler jeg denne metoden
for å avslutte samtalen: «Ja, dere er
jo for flerkoneri». «Nei» vil
antagelig svaret bli: «Det var for
lenge siden». «Å, er det ikke aktu-
elt: Ja, da er jeg ikke interessert i å
snakke mer». Etterpå ønsker jeg
lykke til med samtalen med kona!

Paven skal ha uttalt flg. om fotball:
«Av alle uviktige ting, er fotball
det viktigste». Dermed slår jeg til
med dette: Et fotballag sleit med å
skaffe sponsor til draktene sine.
Men fikk tilslutt napp hos det lok-
ale begravelsesbyrået. På draktene
sto det: «Vi tar dem til slutt».

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 29. april
I din postkasse: 12. mai

!

Prestens 
beste...

Tusen takk for alle økonomiske bidrag i 2013!

Styret og redaksjonen i Lier Menighetsblad takker alle sjenerøse givere for all
økonomisk støtte i året som gikk. 

Og hvis du kunne tenke deg å hjelpe oss med et bidrag i år igjen, lover vi å gjøre
så godt vi kan for å forbedre form og innhold i den lille avisen vår.

Vi er så heldige – og takknemlige for en stabil og trygg givergruppe som gjør
det mulig å utgi menighetsbladet på det 67. året. Men vi er avhengige av nye

givere også - for å møte fremtiden. 
Vi håper jo at vi både har inspirert og formidlet i året som gikk, og hvis du

ønsker å støtte oss med noen kroner i vårt frivillige arbeid, ville det skape ny
entusiasme både i styret og redaksjonen.

Lier er snart grønn igjen, vårsolen lokker oss ut og livet er lysere, lettere og mer
lekent. Og kanskje det gode humøret kan smitte litt over på små og store bank-
kontoer også - og velsigne oss med et lite bidrag i 2014! På forhånd tusen takk

for at du velger å støtte oss.

En vennlig og vårlig hilsen fra
Ole Andreas Myhrene 

styreleder i Lier Menighetsblad

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 
 
 
 

Sylling sangkor - 40 år.

Sylling sangkor feirer i år 40 års jubileum. I den forbindelse arrangeres det
jubileumskonsert i Sylling kirke 10. april kl 19.00.  
Lier kammerkor, som også er 40 år i år, skal være med som gjestekor.


