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Lørdag 17.05.2014
Tranby kirkebakken ved togets
ankomst
Lierskogen  kirke kl. 09:45 
Sjåstad kirke kl. 10:00 
Frogner kirke kl. 11:30 
Sylling kirke kl. 12:00
Blomsternedlegging ved krigsgrav-
ene

Søndag 18.05.2014
Tranby kirke eller menighetshus
Søndagsskole.
Gullaug kirke kl. 11:00 

Søndag 25.05.2014
Frogner kirke kl. 11:00
Barnesamling “Sprell levende”
Tranby kirke kl. 11:00

Sjåstad kirke kl. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste.

Torsdag 29.05.2014 - Kristi him-
melfartsdag
Frogner kirke kl. 11:00
Øverskogen samfunnshus kl. 11:00 

Søndag 01.06.2014
Frogner kirke kl. 11:00
Blomstergudstjeneste.
Lierskogen kirke kl. 11:00
Kirkeskyss: 98408167
Sylling kirke kl. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Tranby kirke kl. 19:00 Ord og toner

Søndag 08.06.2014 - Pinsedag
Frogner kirke kl. 11:00 

Tranby kirke kl. 11:00 
Kirkeskyss: 98408167. 
Sjåstad kirke kl. 11:00 

Mandag 09.06.2014 - 2. pinsedag
Tranby amfi kl. 11:00 Felles i Lier
Kirkeskyss: 98408167. 

Søndag 15.06.2014
Gullaug kirke kl. 11:00 
Tranby kirke kl. 11:00 
Søndagskole. Kirkeskyss: 98408167

Søndag 22.06.2014
Furuhall kl. 12:00 Kirkeskyss:
98408167 fra Tranby
Kalkovnene i Mehrenmarka kl.
11:00 

Søndag 29.06.2014
Frogner kirke kl. 11:00 Felles i Lier 
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Lier Menighetsblad

Etter Kirkemøtet.

Det er sjelden Kirkemøtet i Den nor-
ske kirke får så mye oppmerksomhet
som det fikk i april i år. Det som først
og fremst dominerte nyhetsbildet var
spørsmålene knyttet til kirkelig vielse
eller forbønnshandling for likekjønn-
ede ektepar. 

I korthet handler det om følgende: 

Samfunnets lovgivning har valgt å
likestille ekteskap mellom heterofile
og homofile/lesbiske. Dette utfordrer
kirkens syn på ekteskapet som en
ordning for mann og kvinne. 

I løpet av de siste tiårene har det
skjedd en enorm endring i synet på
homofilt/lesbisk samliv, både i sam-
funnet og i kirken. I dag tror jeg
svært mange aksepterer at det er godt
og rett med ordnede samliv for
homofile/lesbiske som ønsker å leve
sammen. 

Skal kirken da også endre sin praksis
og holde vielser også for par av samme
kjønn? 

Flere grunnleggende spørsmål berøres
av dette, blant annet likestilling og like-
verd for alle mennesker og forståelse av
Bibelens ord og kirkens lære. 

Det er Kirkemøtet som fastsetter ordn-
inger for de kirkelige handlingene i
kirken. Disse handlingene er utrykk for
kirkens lære, for det vi som kirke står
for. 

Kirkemøtet i år var delt omtrent på
midten i synet på om kirken skal endre
sin praksis. De fleste er allikevel enige
om at de ulike syn rommes innenfor
kirkefellesskapet og ikke behøver å
splitte kirken. 

Kirken har arbeidet med disse spørs-
målene i mange år. Noen er utålmodige
i forhold til å gå videre mot endret
praksis og vielse, mens andre er urolige

for slike forandringer.  

På Kirkemøtet kom det opp flere for-
slag til vedtak. Ingen av disse samlet
flertall. Resultatet er da at vi fortsatt
er i en situasjon der kirken ikke har
noen ordning for vielse for homo-
file/lesbiske par, og hvor spørsmålet
om forbønn for likekjønnede ektepar
er overlatt til den enkelte prests
skjønn. 

Mange prester vil være imøtekomm-
ende dersom homofile/lesbiske par
henvender seg og ber om en for-
bønnshandling. Jeg vil gjerne opp-
muntre dem som måtte ønske det til
å ta kontakt, gjerne med undertegn-
ede, så skal vi
gjøre vårt beste
for å legge til
rette for dette.  

Ellen Martha
Blaasvær

Lederartikkel

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Mørk Sveaas, 
Mob: 95 17 02 59
Lier Menighetsblad v/Sveaas
Postboks 215, 3401 Lier
E-post: ksveaas@gmail.com
Layout: Kjetil Mørk Sveaas

Henvendelser vedr. distribusjon:
kirkens.servicekontor@lier.kommune.no
eller tlf. 32 22 02 70
Forsidebilde: Vår over Holsfjorden,
med Sylling og Altanåsen bak. Foto:
Svein Edvardsen
Gavekontonr. 2260 20 05058 

Annonseansvarlig: Kjetil M Sveaas

Trykk: LKT Digital AS

Lier Menighetsblad eies av
menighetsrådene i Lier kommune
og utgis gratis til alle husstander.

Søndag er kirkedag

Lier menighetsblad er også å finne på:  
http://lier.kirken.no



St.Hallvards dag i Lier 2014

Torsdag 15.mai kl 18.00 

Markering ved brønnen på Huseby.

•   Musikk ved Tor Anders Trelease Eriksen og opplesning av 
Wildenveys dikt om St.Hallvard. Grete Bergersen leser. 

•   Kl. 18.20: Vandring til Gullaug kirke. Bevertning.
•   Kl.19.30: Foredrag ved Knut Andersen fra Lier 
Historielag om St.Hallvard og hans betydning for inn
føringen av kristendommen i Norge.

•   Kl.20.30: Avslutning med kveldsbønn.

Velkommen!

Arr. Frogner Menighet, Lier kommune ved kultur & fritid
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eren øverst i bygda var
ensidige formuleringer på
lojalitet, profesjonalitet og
taleførhet. – Takk for den
flotte måten du har fung-
ert på som min forlengede
arm her oppe i Sylling, sa
Alf Kristian Hol rørt. Han
overrakte Ingrid et nydelig
fotografi av kirken med
Hørtekollen som bakteppe
(bildet til høyre)
Leder i Sylling menighets-
råd overrakte et vakkert
keramikkfat laget av Tårån
Østbye Røed. Det sym-
boliserte Ingrids sans for
estetikk og omtenksomhet. 
Så vanket det gode ord fra Marit Mørk
Enger - som altså beskrev Ingrid som
Ingrid, den ordentlige – selvsagt med
henblikk på hennes overordentlige sans
for orden og system. 

Og Ole Johan prest takket Ingrid med
gaver fra staben og han brukte ord som
vemod, pensjonisttid, engasjement –
men han takket henne mest for hennes
innsats for å fremme Sylling kirke som
en kulturplass i bygda og for at han selv
og familien hans fikk være en naturlig
del mellom alle Myhrene.

(tekst og foto Elisabeth T Edvardsen)

Kirketjener Ingrid Horn Myhrene
går av med pensjon 17. mai i år. Men
søndag 27. april ble det holdt
avskjed for henne i Sylling kirkestue.
Mange nydelig ord ble frembrakt
med smil om munnen og vemod i
stemmen. Marit Mørk Enger takket
Ingrid på vegne av den vanlige
kirkegjenger og kalte henne Ingrid,
den ordentlige.

Det hvilte et vemod over Sylling kirke
denne søndagen. To dåpsbarn, sam-
talegudstjeneste med konfirmantene
og Ingeborg Soot med sin stemme-
prakt løftet kirkeopplevelsen til en
særdeles vakker happening – men bak
i kirken – i sin Lierdrakt sto Ingrid –
hun som gjennom 19 år har stelt i og
rundt kirken vår med en presisjon
som det kommer til å gå gjetord om. 

Etter gudstjenesten var det gjestebud i
kirkestuen – og hvilken ramme det
ble for Ingrid. Her har hun gjennom
19 år pisket inn til dugnader, vasket
og ordnet og fikset og stelt.
Kirkesjefens avskjedstale til kirketjen-

Marsipankake, kaffe og fullstappa
kirkestue – og nyskrevet sang – ikke
rart Ingrid ble litt rørt hun også.
Oppsummeringen hennes etter 19 år
var et hav av oppgaver og utfordringer.
Men som Ingrid selv avsluttet – Alt har
sin tid. Trøstende ord for henne og
kloke ord til oss alle.

Tusen takk kjære kjære Ingrid for din
oppofrende tjeneste i Sylling. For alle
oss som kjenner deg vil du alltid være
kirketjeneren i Sylling – så bare gå og
pensjoner deg du! Lykke til.

Ingrid – den ordentlige

Møteplass for kreftrammede og pårørende

Sted: Lier Frisklivssentral v/Lier stadion, hver tirsdag fra
kl. 13-15

Enkel bevertning.

Dette er en møteplass hvor man på dagtid kan møte
andre i samme situasjon. Her kan man få tips og råd til å
hjelpe seg selv og å finne gode måter å leve på i hverdag-
en under og etter kreftsykdom.

En møteplass hvor det er mulighet for fysisk aktivitet og
avspenning. Kreftrammede og pårørende kan komme
med innspill på hva de ønsker av ulike temaer.
Helsepersonell er tilgjengelig for å svare på spørsmål, gi
veiledning og komme med råd.

Møteplassen har som mål å være et fristed og et avbrekk
fra hverdagen - hvor humor og glede er viktige elementer.

Har du spørsmål eller lurer på noe, kontakt Lisbeth
Olsbye, 95729600 eller Tammy Mach, kreftkoordinator,
91853734.

Møteplassen er etablert i samarbeid med Per Morten
Holmen, repr. Prostataforeningen, Marjon Oppen, fysio-
terapeut, Tammy Mach, kreftkoordinator, Lisbeth Olsbye
og Lier Frisklivssentral.
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Slektersgang
Døpte

Frogner
Vilma Næsland Haugen, Emma
Teksum Aune, Hermine Berntsen
Veum, Markus Espensson Andresen,
Sigurd Martin Løveid Saur, Amalie
Fossnes, Mathias Gausdal Nilsen,
Jakob Kransberg

Tranby
Alfred Hagen Devold, Colin Foss-
Opsahl, Johanna Hagen Devold, Julie
Hennum, Sander Miguel Hovet,
Charlotte Weidemann Erke, Silje
Moen Lærum, Thomas Nguyen,
Tobias Espedal Wikerholmen,
Torhild Hauan-Doksrød, Astrid
Flem, Josefine Rødseth-Paulsen,
Mads Tandberg Bakke, Isabella
Mørk-Skogland, Nikolai Torgersen

Sylling
Nikolai Torgersen, Theodor
Kristiansen-Røed

Vigde
Maria Angelica Bjørnstad og Jan Ove
Bråten, Silje Cathrine Nymoen og
Martin Haukås

Gravferd

Frogner
Halvard Reiersgård, Tarjei
Drangsland, Ellen Norebø, Knut-
Morten Ødegård, Lillian Aagot
Grevstad, Erik Bakko, Arne
Mikarlsen, Kjell Sundbye, Tore
Halmrast, Liv Eli Nestande, Ove
Jonny Ellingsen, Solveig Therese
Sjulsen

Tranby
Tadeusz Bobrowski, Aagot Jakobine
Irgens Qvigstad, Kristin Lindskog,
Kirsten Sørum, Willy Torbjørn
Larsen, Jorunn Bergheim
Egil Solsted, Frøydis Sandseter

Sylling
Berit Fossum

Sjåstad
Kjell Greger Gundersen

INSPIRASJONSSAMLING PÅ
TRANBY 24.april

VI ØNSKER AT KIRKEN SKAL
VÆRE

SYNLIG - INKLUDERENDE - LEV-
ENDE - NÆR.

Rundt fint pynta bord med vakre roser,
gikk praten livlig. En menighet har
mange trofaste, frivillige arbeidere, slik
også på Tranby. Øyvind Mørk ledet
kvelden og startet med å presisere hvor
viktig DU er,  ALLE er. Takk til den
enkelte for god innsats!

Kveldens fokus var BARN OG
UNGE. 
Noen skal fylle kirkebenkene
etter oss, sa Øyvind. Hva vil vi
at barna skal tro på? På hvilket
grunnlag skal barna kunne
velge?

Menighetsrådet har satt opp
visjon og handlingsmål for
videre arbeid. Leder Ann
Helene Skyberg viste med entusiasme
og glød noe av det de har tenkt. Sitat
fra kona til vår nye biskop, Per Arna
Dahl: “ Kristendommen er en altfor
godt bevart hemmelighet!” Gled deg til
å følge med på hvordan Tranbys inspi-
rasjons- tre (logo) skal se ut.
Presenteres senere.

Det ble en tankevekkende, hyggelig og
litt annerledes medarbeiderfest til
inspirasjon for oss. 

Her er det viktigste vi opplevde:
SANGGRUPPE med Waldemar ved
pianoet. Flerstemt “Med Jesus vil eg
fara.”
TEN SING: Vakre jenter med nydelige
stemmer gledet oss med sang . (Bildet)
MINITRALL:  Karoline Brenna ble
intervjuet om seg og om koret .
SØNDAGSSKOLE: Gunnar Skotte
delte tanker om søndagsskolen som nå
er i gang igjen og  stilte spørsmålet :
Hva med tilbudet for de litt større
barna?  En KLUBB?  Er du en voksen,
kanskje en bestemor eller bestefar, som
har lyst til å være med å lære barn å sy,
snekre, gå i skogen eller kanskje du har
en hobby du kan dele? Ta gjerne kon-
takt. Flere meldte seg der og da.
SANG: Imponerende  duett.
MAT: Innherredssodden til Sigmund
og kaffe med Twist smakte fortreffelig. 
QUIZ:  Astrid og Wenche hadde laget

spørsmål som vi gruppevis ved bordene
løste så godt vi kunne! HVEM VIL
VÆRE MED PÅ QUIZKVELDER?  På
Tranby eller Lierskogen?
TROSOPPLÆRING: Helge Rotevatn
og Joar Flatland delte tanker med oss.
Arbeidet på dette området trappes
kraftig opp. Trosopplæringssplanen skal
være ferdig neste år. Dåpsopplæring
blir viktig framover. For å få gjennom-
ført de forskjellige oppgaver og
arrangement for barn og unge, er det

ønskelig med frivillig hjelp. Ikke bind-
ing for år, men hjelp en kveld eller en
weekend? Meld deg gjerne hos Joar
eller Helge.
ANDAKT. Magnus Angeltveit stilte
spørsmålet: Har du hatt noen gode
påskeopplevelser?
Påskens budskap: Gripe eller begripe! 
Til avslutning var det kraft og glede i
sangen “Navnet Jesus blekner aldri”  og
Berit lyste velsignelsen.

Gjertrud Aspelund

Sommertur til Vigelandsparken,
Operaen og Frognerseteren restaurant,
torsdag 12. juni, « Buss og Reiseservice
A/S»

Avreise fra Lierbyen (v/Kiwi), kl. 10.00,
m/»opplukk» Tranby, Hallingstadtunet ,
kl. 10.15.

Vi får omvisning med lokalguide i
Vigelandsmuseet, så svinger vi innom
Operaen for en «kafferast» før vi setter
kursen til Frognerseteren restaurant.
Her får vi servert karbonadesmørbrød,
varm eplekake m/krem og kaffe.

Pris pr person kr 500.- (alt inkl.)

Påmelding innen 2. juni, Lisbeth
Olsbye, 95729600Arr: Lierbyen senior-
senter, Tranby seniorsenter, diakoniut-
valgene i Frogner og Tranby menighet-
er
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Kostbare perler

Her forleden hørte jeg en andakt
som jeg ønsker å dele med dere. 

Noen turister hadde vært på en
rundreise i Asia og de hadde blitt
så fascinert av de vakre, eksklusive
smykkene av kulturperler som ble
produsert der. Man kan jo undre
seg over denne fascinasjonen av
disse perlene – for de var jo verk-
en helt hvite, blankslipte eller
symmetriske. Hvorfor var de så
eksklusive? Svaret var at perlenes
forskjellighet og særpreg, var
nettopp det som gjorde dem så
verdifulle.

Ikke så ulikt deg og meg. Hver og
en av oss er en perle, uansett
hvordan livet vårt er - vi har en
verdi som ingen kan ta fra oss.

Med vår unike verdi som utgangs-
punkt kan vi lete etter andre perl-
er i livet. Noen ganger finner vi
kostbare perler, - hendelser eller
mennesker, som gir en dypere
glede og mening.

Jesus fortalte en gang en historie
om en som leita og fant:
«Himmelriket kan også lignes
med en kjøpmann som lette etter
fine perler. Da han kom over en

meget ver-
difull
perle, gikk han bort og solgte alt
han eide, og kjøpte den».

Det ligger en stor perle gjemt i
den kristne tro. Den kan virke
utilgjengelig og kanskje underlig,
men mennesker har funnet den
igjennom 2000 år. De har funnet
perlen ved å se seg funnet.
Fortellingen om Jesus er fortell-
ingen om Gud som leter etter sine
perler. Han ville finne oss. Gjøre
seg synlig slik at vi skulle slippe å
lete etter Ham.

Jesus reiste gjennom liv og død
for å lete etter sine kostbare perler.
Løse oss fra det som binder og
vinne oss tilbake til et liv i frihet.
Gjennom sitt liv viste Jesus at
mennesket er gitt en unik verdi.
Vi er skapt og ønsket. Å være
funnet gir hvile. Vi vil fortsatt lete
etter glede og mening, men hos
Gud kan vår dypeste lengsel finne
ro. 

Å leve er å lete
etter kostbare
perler, og selv
vite at en er
funnet.

Lisbeth Olsbye

AndaktMenighet med lopper i blodet
(Elisabeth T Edvardsen)

Lørdag 24. (11-15) og søndag 25. mai
(13-16) er det duket for årets loppe-
marked i Sylling. Anne Marie Hørthe
trommer sammen en diger dugnads-
gjeng – for tredje året på rad – og hun
lover mange høydepunkter for
loppeelskere. Og selvsagt er kaféen
åpen under hele arrangementet. 

Det er med stor entusiasme og et enormt
pågangsmot loppegeneralen i Sylling inviterer
bygdefolk og fremmedfolk til to markedsdager
fulle av gjenstander som ønsker seg nye eiere.
Anne Marie Hørthe bedyrer at det er mye fint
og fjongt å investere i dette året også.

Det legges ikke skjul på at det er et vanvittig løft
for en liten menighet. Det skal hentes og bring-
es og bæres og prises og ryddes og arrangeres –
puh – og logistikken skal helst fungere. – Men
det er jo bare så moro, smiler Anne Marie, og
folk er jo så på tilbudssiden når det gjelder å
hjelpe til.

Sylling menighetsråd har uten tvil fått varige
lopper i blodet. Loppemarkedet har blitt en
tradisjon nå – og snart er det Jordbæreventyr
og mer dugnad – ja og jazzkonsert med dertil
hørende servering. Og det hele resulterer i
klingene mynt - sånn at menighetsrådet både
kan bidra til nytt orgel og aktiviteter for barn og
ungdom i bygda.

Min beste kirkeopplevelse
(Elisabeth T Edvardsen)

I Sylling er det antagelig mange jeg
kunne oppfordret til å for-
telle om en usedvanlig kirke-
opplevelse som har satt spor
både i sjel og sinn. Men –
etter søndagens gudstjeneste
(27/4 red.anm) kan jeg like
godt kvittere med en historie
selv.

Jeg vet på forhånd at det
kommer mange denne søn-
dagen fordi det skal holdes
avskjedsgudstjeneste for
Ingrid kirketjener. Jeg sitter bevæpnet
med notisblokk og kamera for å fore-
vige pensjonistens offisielle avgang. Så
toger det jammen meg inn to dåpsfølg-
er – bunader og nypressa bukser
skinner i vårsolen - og alle de ung-

dommene til høyre for meg da?
Akkurat – samtalegudstjeneste for
konfirmantene skal det også bli. (Bilde)

Og som om ikke det var nok å bli takk-
nemlig av, glitrer vår lokale stjerne
Ingeborg Soot med sitt nærvær. Jeg
sitter i benken og vet at jeg skal grøsse
litt positiv gåsehud i dag.

Denne skjønne forening av ungdomm-
er som formidler bibelhistorie – på
ungdommers vis, litt sjenerte, litt for-
siktige, men akk så troverdige – dåps-
gutter med følge som beviser at «la de
små barn komme til meg» og «lite barn
i kirken første gang» lever i beste velgå-
ende – Ingrid som styrer der bak med
klokker og lys og salmebøker – og
Ingeborg du Ingeborg – «Bred dine
vida vingar» uten svulstig tonestæsj,
bare fulgt av Eli på pianoet – så vakk-
ert kan det bare låte i kirken min –
tenker jeg - og jeg skjønner ikke hvor-
for NRK ikke har oppdaget Sylling som
åsted for opptak en søndag klokken 11.

En god kirkeopplevelse har selvsagt et
individuelt aspekt. Men jeg tror mange
med meg ønsker seg sin kirke, fylt til
siste sete, full av liv, engasjement og
elementer knyttet til tro – håp og kjær-
lighet – det fikk jeg denne søndagen. 



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
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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



Enhver
prest har
levd for-
gjeves om
han ikke er kommet med i duste-
forbundet, het det en gang. Det er i
år 100 år siden stifteren Fredrik
Stabel ble født. Her en noen gull-
korn:
«I og for seg har jeg ingen ting mot
å stå opp. Det er det at man skal
begynne dagen med det – som jeg
synes er så urimelig».
«Man kan si hva man vil om
Napoleon – men bake kaker – det
kunne han».
«Jeg vet jeg er paranoid – men jeg
forstår ikke hvor-
for folk på død og
liv skal forfølge
meg at den
grunn»

Våren er her og
Høgdabakkene
har lenge vært blå
av blåveis, og snart overtar hvit-
veisen helt. Jeg jogger ofte en tur
der, men ennå har jeg litt å gå på i
forhold til denne: «Jeg har jo kon-
dis som en østers. Jeg kan gå, men
jeg kan ikke løpe. Hvis jeg løper 12
meter, så slår pumpa som bare
det.» «Hva tenker du om det?» «Jeg
tenker at jeg må kutte ut den løp-
inga».

Og med våren kommer bryllupene.
Her noe fra barnemunn: «Når man
gifter seg, gir man hverandre et
taushetsløfte. Hvis man ikke holder
det, blir man skilt, og da må man
dele på lampene og knivene, og
som regel blir man ikke enige om
hvem som skal ha barna. De som
ikke blir enige om det, må gå til en
børsmegler. Han bestemmer at den
ene skal ha barna, så får heller den
andre et spisebord ekstra.»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 10. juni
I din postkasse: 23. juni

!

Prestens 
beste...

         

INFORMASJON OM KONFIR-
MASJON I LIER VÅREN 2015.

Det blir informasjonsmøter for neste års kon-
firmanter og foresatte
Tranby menighet:  tirsdag 3.juni kl. 18 på
Tranby menighetshus  v/ Tranby kirke
Frogner menighet: tirsdag 3.juni kl. 19 på
Frogner menighetshus, Lierbyen ( Klokkersvingen 1)
Sjåstad menighet: onsdag 4.juni kl. 18  i Sjåstad kirkestue v/ Sjåstad kirke
Sylling menighet: onsdag 4. juni kl. 20 i Sylling kirkestue   v/ Sylling kirke

Påmelding  gjøres  på kirkens hjemmeside www.lier.kirken.no

Nærmere opplysninger  
Tranby: kateket Joar Flatland tlf. 32 24 21 21  
Frogner: kateket Helge S. Rotevatn  tlf. 32 24 21 23       
Sjåstad og Sylling: sokneprest Ole Johan Stokstad  tlf. 95 111 62

Julemesseforberedelser !

Selv om vi bare nærmer oss sommeren, har Julemesseforberedelsene på Tranby
allerede vært godt i gang i flere måneder. Vi møtes annenhver torsdag på Tranby
menighetshus. Her er det sosiale fellesskapet viktigst. Vi spiser en god lunsj
sammen. Praten går livlig og latteren sitter løst. Har du lyst til å være med kontakt
Margrete Elvsveen, tlf. 32852128

Alle med luer strikket av restegarn

Sylling Menighetsråd og 

Orgelkomiteen takker 

Spar Holsfjorden v/Vangen 

for nok et sjenerøst bidrag 

på kr 5000, til nytt orgel 

i Sylling kirke 


