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I denne utgave:

Underet i julegata
(tekst Elisabeth T Edvardsen/foto Svein I Edvardsen)

Maria og Josef er i trøbbel. Kaoset er komplett for
engelen Gabriel. Ho ho ho kauker nissefar.
Midtgangen i Sylling kirke er omgjort til en travel
julegate. Historien formidles med salige sangstemmer,
drivende dans, magisk musikk og sanselig skuespill.

Kirkemusiker Eli Nesse berørte Sylling med julemusikal-
en Hjertegaven i fjor. Mersmaken fikk vinger og gode
medarbeidere fra fjorårets suksess takket ja til årets opp-
setning. Mari Holmin Bye har fått med seg små skue-
spillere. Vi møter en gatemusikant og en baker som blir
viktige julemedmennesker – og julegaten ellers yrer i
skjønn forening av stress og stemning.

Stine M Edvardsen skal opptre selv, men først og fremst
lar hun små dansere skinne med hopp og sprett i både
naturlig og innstudert eleganse. Vi har hørt rykter om
engler og støveldansere!

Så kommer Mari Hajem med julerøsten sin. Tone I
Røssum bidrar på saksofon. Sylling sangkor – ingen
julemusikal uten dem – uhørt. I tillegg skal både Tetris
og kulturskolens strykeorkester lokke både øreganger,
sjel og hjerter – og selveste Eli skal traktere tangenter så
klart. Alle satser på å berøre årets publikum!

Underet i julegata skjer søndag 14. desember kl 18.00 i
Sylling kirke. Sylling menighetsråd står som arrangør
og ønsker alle julehjerter hjertelig velkomne. 

Julevandring til Øvre Val gård
Søndag 14. desember kl 16 arrangerer igjen diakoniutvalget jule-
vandring med fakler og prosesjon fra Frogner kirke og til låven
på Øvre Val gård. Dette er blitt et årvisst tradisjonelt innslag i
adventstiden hvor barn og voksne går sammen opp til Val gård,
nabogården til Frogner kirke, med fakler igjennom kveldsmørket
fram til låven. der er det tablå med englene på marken og
Jesusbarnet og Den hellige familie og avsynging av julesanger.
Etterpå er det varm saft og pepperkaker. Vel møtt til et stem-
ningsfullt adventsarrangement.



Søndag 14.12.2014
Gullaug kirke kl. 11:00.  Nattverd. Dåp.
Lysgudstjeneste. Bofellesskap medvirk-
er. Kirkekaffe.
Frogner kirke ved kirkestua kl. 16:00.
Julevandring til Øvre Hval
Tranby Kirke kl. 18:00.  Vi synger julen
inn.  Menighetens kor deltar.
Kirkeskyss: 98 40 81 67
Sylling Kirke kl. 18:00.  Julemusikal
med profesjonelle og amatører.

Søndag 21.12.2014
Frogner Kirke kl. 11:00.
Sanggudstjeneste etter engelsk tradi-
sjon. Henrik Falang trompet. Ingeborg
Soot, sang. 

Onsdag 24.12.2014 - Julaften
Frogner kirke kl. 13:00
Familiegudstjeneste.  Frogner

minigospel deltar
Tranby Kirke kl. 14:30
Familiegudstjeneste.
Sjåstad Kirke kl. 14:00
Familiegudstjeneste.  Sjåbagos synger.
Frogner Kirke kl. 14:30
Familiegudstjeneste.  Kari Isene
Bodnar, sang. Hanne Marie Skogen,
fløyte.
Gullaug kirke kl. 15:00
Familiegudstjeneste.  Bjørg Ødegaard
med fiolin-elever Line Høvik og
Cathrine Lund, sang
Lierskogen kirke kl. 15:00.
Familiegudstjeneste.
Tranby Kirke kl. 16:00.
Familiegudstjeneste.
Sylling Kirke kl. 16:00.
Familiegudstjeneste.  Tone Irene
Røssum, saxofon.
Frogner kirke kl. 16:00.

Familiegudstjeneste. 

Torsdag 25.12.2014
Frogner Kirke kl. 11:00. Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp. Henrik Falang spiller
trompet
Tranby Kirke kl. 11:00. Gudstjeneste.
Dåp. Kirkeskyss: 98 40 81 67
Sylling kirke kl. 11:00. Gudstjeneste.
Dåp. 

Fredag 26.12.2014
Sjåstad kirke kl. 11:00. Gudstjeneste.
Tone Irene Røssum, saxofon.
Brattromvn. kl. 11:15.  Gudstjeneste.
Liertun Sykehjem kl. 12:00.
Gudstjeneste. 

Søndag 28.12.2014
Nøstehagen kl. 12:30.  Gudstjeneste 
Frogner menighetshus kl. 17:00.
Juletrefest

Søndag er kirkedag fortsetter side 3
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Lier Menighetsblad

Gjestfrihet

Biskop Per Arne Dahl besøker alle
prostiene i bispedømmet vårt
denne høsten. Tirsdag 18.11 var
han hos oss, og hadde en hel dag i
Slemmestad kirke med møte med
de kirkelig ansatte og rådslederne.
Om kvelden var det åpen kirke- og
kulturkveld for alle med fullt hus
og mange gode lokale krefter som
viste biskopen litt av hva som rører
seg i Lier, Røyken og Hurum prosti. 

Biskopen har satt Gjestfrihet som
en overskrift over det han har på
hjertet når han reiser rundt for å bli
kjent i bispedømmet. Han er opp-
tatt av at vi tar godt imot hver-
andre, er rause og ikke minst bygg-
er ned tersklene i forhold til menn-
esker vi ikke kjenner fra før, både
som medmennesker og som kirke

og menighet. Det er ikke vanskelig å
finne bibelsk begrunnelse for dette,
for Bibelen er full av fortellinger om
gjestebud og invitasjoner som spreng-
er de grensene vi mennesker ofte
omgir oss med.

Biskopen var opptatt av at gjestfrihet-
en har fått trangere kår blant oss i vår
tid fordi vi stiller så store krav til
hvordan det skal være hvis vi inviter-
er noen. Før var det lettere å komme
innom hverandre og få en kopp kaffe
i all enkelhet, mente han. Nå for
tiden er det så mye oppmerksomhet
rundt ekstra god mat og drikke at det
kan bli både krevende og dyrt å
skulle være gjestfrie. 

Desember måned er den tiden i året
da vi er mest selskapelige. I mange
sammenhenger skal vi møtes og
hygge oss, både på arbeidsplasser, i

kirke og menighet og hjemme med
venner og familie. Jeg vil opp-
muntre oss alle til å ta med oss bis-
kopens anliggende som en påminn-
else om at det ikke trenger å være
så vanskelig å være gjestfri. Til Lier
er det stor tilflytting i vår tid.
Kanskje vi har fått noen nye i nabo-
laget som vi kunne invitere innen-
for? La oss senke skuldrene litt og
gjøre det så enkelt når vi møtes at
det er mulig å treffes oftere. 

God desember!

Ellen
Martha
Blaasvær

Lederartikkel
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For en Prøysenkveld!

Varme vafler, kaffe, gratis adgang, full
kirke og store forventninger i
Lierskogen 9.november.
Hovedattraksjonen var nok Hilde
Hummelvold. Med sin flotte hede-
marksdialekt og store skuespiller-
tallent, var det lett å leve seg inn i de
nære, folkelige Prøysenstubbene hun
delte med oss. Prøysen skrev ofte om
jinter og kjerringer. Den eminente
pianisten James Dickenson, som bor i

Brummundal, gjorde
Prøysenmelodiene til en opplevelse ,
ikke minst med sitt fantastiske jazzpot-
pouri. 

Kvelden ble svært variert med flere
innslag av dyktige lokalsangere og mus-
ikere. Lierskog-sangfuglen, fjorten år
gamle Martine Rønning, åpnet
Prøysenkvelden med Sønnavindsvalsen
og Spilldåsen, med pappa Dag på
piano. Burmann på By og Genservisa
sang Ellen Berger-Nilsen med stor inn-
levelse. John Tharaldsen svinga seg
med mor Margit i “Kom no då kjerring
så tek vi ein dans!”  Runar Gravdahl og

gitarist Christian
Brusdal lot oss
møte Jørgen
Hattemaker  og
stemningen gikk
i taket da John
tok hele forsaml-
inger med på
Hamarmart`n.

Berit B
Kvidaland ledet
kvelden og ga
oss glimt fra
Prøysens liv.

Gjertrud Aspelund

“Men graset er grønt 
for æille”

Fortsettelse Søndag er kirkedag:
Mandag 29.12.2014
Frogner Bofellesskap kl. 11:15.
Gudstjeneste 
Frogner Sykehjem kl. 12:00.
Gudstjeneste. 

Onsdag 31.12.2014
Tranby Kirke kl. 17:00.  Gudstjeneste.
Felles i Lier.

Torsdag 01.01.2015
Frogner kirke kl. 16:00.
Nyttårsgudstjeneste.  Nattverd.  Felles i
Lier.

Søndag 04.01.2015
Gullaug kirke kl. 11:00. Juletregang.
Kirkekaffe
Lierskogen kirke kl. 11:00.
Juletrefestgudstjeneste.  Dåp.
Sylling skole kl. 16:00.  Juletrefest på
barneskolen

Søndag 11.01.2015
Frogner kirke kl. 11:00
Avskjedsgudstjeneste for sokneprest
Solveig Aass Kristiansen og diakon
Lisbeth Olsbye.  Nattverd.  Kirkekaffe.
Frogner minigospel. Kari Tomine Isene
Bodnar, sang. Forsangergruppe.
Kirkekaffe.
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp. 
Sjåstad kirke kl. 11:00.  Gudstjeneste.

Søndag 18.01.2015
Frogner kirke kl. 11:00. Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp. Barnesamling "Sprell
levende"
Tranby kirke kl. 11:00.  Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp. 
Sylling kirke kl. 11:00.  Gudstjeneste. 

Søndag 25.01.2015
Sjåstad kirke kl. 11:00.  Gudstjeneste.
Lys Våken.
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Dåp. Tårnagenter
Frogner kirke kl. 18:00.
Ungdomsgudstjeneste.  Nattverd.

Søndag 01.02.2015
Frogner kirke kl. 11:00.  Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp. Tårnagenter
Lierskogen kirke kl. 11:00.
Gudstjeneste. Dåp. Tårnagenter.
Sylling kirke kl. 11:00.  Gudstjeneste.

Søndag 08.02.2015
Frogner kirke kl. 11:00. Gudstjeneste.
Diakoniens-dag. Nattverd. Dåp.
Innsetting av organist Tim Stern og
sokneprest Ragnar Petersson.
Kirkekaffe
Tranby kirke kl. 11:00.  Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp. 

Hilde Hummelvold

Ny sokneprest i Frogner
Menighet

Tunsberg bispe-
dømmeråd har tilsatt
Ragnar Ringen
Petersson som sokne-
prest i Frogner men-
ighet. Han er 58 år
gammel, har lang
erfaring som menig-
hetsprest i Finnmark,
Oslo og Eidskog og
har også vært prost i Solør 4 år. Han etterfølger
Solveig Aass Kristiansen når hun blir pensjonist
på nyåret. Menighetsbladet kommer tilbake
med et intervju i første nummer 2015. 

Vi ønsker ham hjertelig velkommen!

Vennefest på junior-
klubben

Onsdag 29.oktober var det venne-
fest på juniorklubben i Frogner
menighetshus i anledning marker-
ingen av Halloween.  . Menyen
besto i pølser og grønn-
potetstappe, samt muffins og

annet digg. Godt
over 50 4.klassinger,
noen konfirmanter
og ledere var samlet
for å skjære gresskar-
lykter,  spise og
hygge seg. Alt i alt en
gjeng på over 60
stykker.



LIVSKVALITET ER
GLØD GANGE GLØD

“NATURVITENSKAP OG
KRISTENDOM”

Vårt første møte med Johan
Moan på “Åpent hus” den
5.november, var en herlig
deklamasjon av Jakob
Sande sitt epos om musa i
orgelet. Han kan alle
Sande-dikt utenat! 

Berit Kvidaland losa oss
trygt gjennom programmet og praten gikk
livlig rundt bordene. Takk til den dyktige
kjøkkengjengen for et rikholdig lunsjbord!
Den svært så allsidige professor og forsker i
biofysikk, Johan Moan, har arbeidet på
mange felt:  D-vitamin, sol og behandling av
hudkreft. Han var med og la grunnlaget for
at en og en halv million mennesker er
behandlet med “Fotocure,” en viktig salve.
47 år på samme kontor på
Radiumhospitalet. Han ser på Bibelen som
svært viktig for naturvitenskapen. De 70
frammøtte på Tranby menighetshus fulgte
spent med på tanker og kunnskap han delte.
Vi fikk en god forståelse av at naturvitenskap
og kristendom er to sider av samme sak.
Med kristendommen kom et nytt menneske-
syn, sa Moen, som trakk linjer fra Det
Gamle Testamente, Jesu tid via kjente filo-

sofer og vitenskapsmenn fram til Einstein.
Copernicus, Kepler, Galilei og Newton var
alle dypt kristne mennesker. Og hva har ikke
disse betydd for naturvitenskapen?

Det er ikke tilfeldig at noen forskere innen
naturvitenskap bygget på et kristent verdens-
bilde, sier Moan. Takket være Bibelen står vi
der vi gjør i dag og han avsluttet med å lese
fra salmenes bok.

Og for egen regning et sitat av Ivar Aasen:”
Nei, vesle vitet
det rekk ikkje
til, ei tru må
stydja
uppunder.” 

Gjertrud

Endringer i Frogner menighet 2015
Avslutningsgudstjeneste i Frogner andre

søndag i januar:  11.01.2015
Søndag 11. januar blir det avskjed med to
av Frogner kirkes medarbeidere: 

Sokneprest Solveig Aass Kristiansen slutter
etter seksten års tjeneste for å bli pensjonist.
Hun blir boende i menigheten siden hun har
kjøpt bolig i nærmiljøet, men fra slutten av
januar blir det som pensjonist.  - Frogner
menighet  har vært en god menighet å være
prest i. Det er mange mennesker og mye å
mye å gjøre, men med mange frivillige og
gode kolleger, gir tjenesten mye glede.
Hennes siste formelle oppgave er å forrette
bryllup på Sportskapellet i januar, så formen
er fremdeles god. 

Diakon Lisbeth Olsbye , slutter etter sju år i
Frogner etter eget ønske. Hun går tilbake
som sykepleier i Asker, hvor hun bor.
Diakon Lisbeth har hatt ansvar for menig-
hetens kontakt med alders og sosialinstitu-
sjoner og har vært det faste holdepunkt for

formiddagstreffene på Menighetshuset.
Hennes store styrke har vært kontakten med
det kommunale sosiale arbeidet i Lier kom-
mune. Mange er blitt glade i Lisbeth i de
årene hun har gjort tjeneste her. For de som
trenger henne, har hun alltid vært tydelig til
stede. Deres vitnesbyrd er entydig: Vi
kommer til å savne Lisbeth. 

Presentasjon av nye medarbeidere i Frogner 

8.februar blir det innsettelse av ny kantor
Tim Stern og ny sokneprest Ragnar R.
Petersson.

Andre søndag i februar blir to nye medar-
beidere formelt presentert og innsatt i tjen-
este i menighetene i Lier. Frogners nye
sokneprest Ragnar Ringen Petersson får sitt
tilsettingsbrev fra biskopen ved prosten. Det
samme får den nye kantoren Tim Stern. Han
har vært kantor i Bodin i Bodø, men
begynner nå i en nyopprettet stilling  ved
siden av kantor Anne Ma (Margrethe) Flaten
som fortsetter i sin tjeneste.  
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Slekters
gang

Døpte
Frogner
Iver Trovåg Salte, Helea
Haug, Sigrid Bjørgen-
Bjørmark, Magnus
Movald Thorrud, Ea
Madikken Ulsbøl
Hjelmstedt, Eivør
Elisabeth Omland
Cropley

Tranby
Henriette Vilhelmshaugen
Dørre, Kristian Kicka
Uggerud, Leah Othilie
Langehaug, Amund
Storegjerde, Agnes Eline
Mørk, Jakob Wetterstad

Sylling
Kristian Austrheim
Kornerud

Gravferd
Frogner
Ellen Marie Stedding, 
Reidun Marie Jensen, 
Sigrid Hennum, 
Cato Henning Andersen, 
Inger Johanne
Kristoffersen, Henry
Gørsmeyer Carlsen, Rune
Ingvald Johansen, Kjell
Johan Paulsen

Tranby
Olaug Bråten Olsen, Kjell
Gunnar Muggerud, Rolf
Wilhelm Runge

Sjåstad
Willy Rudolf Stensen

Sylling
Arvid Evju, Ole Vidar
Olsen

Støtte   Selvtillit   Suksess

Samtaleterapi - Coaching
Bakerikvartalet, Lierbyen

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

JULEBE-
TRAKTNING
AV BISKOP
PER ARNE

DAHL

Julen forsterker livets gleder, og gir
ekstra tyngde til livets sorger.
Juletiden er et forstørrelsesglass som
intensiverer både livsopplevelser og
troserfaringer. Derfor blir vi enga-
sjerte og følsomme. 

Noen og enhver av oss tenk-
er også særlig på mennesker som er
gått bort innunder jul. Av en eller
annen grunn har jeg denne førjuls-
tiden tenkt på en god venn fra
Gjøvik, som døde for noen år siden,
bokhandler Stein Landmark. Han
var en av flere gode ledere i Norges
KFUM/KFUK på Gjøvik. Og jule-
festen på deres forsamlingshus,
Ynglingen, er ett av mange gylne
minner fra oppvekstårene i
Mjøsbyen. Jeg husker særlig en fest
der Stein var møteleder og intervjuet
en Totning som hadde opplevd at
hans største drøm i livet hadde gått i
oppfyllelse det året; en Amerikatur
til slekt og venner ”over there”. Og
det var ikke måte på hvor mye han
hadde opplevd, selv om han ”itte
kunne ett ord engelsk”, Derfor spurte
intervjueren om ”han itte hadde
språkproblem?” Og svaret kom kon-
tant: ”Itte je, men dom!” 

I tider med terror, overgrep
og umenneskelighet i Syria, Midt-
Østen og Afrika. I en verden med
urett, dødelige epidemier og krenk-
elser svært så tett på oss, og i en
verden som venter i spenning på

neste katastrofe, stiller vi det samme
spørsmålet til Gud: ”Har du ikke
språkproblemer Gud, når så mange
ikke forstår deg? Kunne du ikke talt
litt klarere om din allmakt og god-
het, tross alt?” Eller som Gabriel
Scott sukker i Jernbyrden: ”Ville du
tapt noe på det, Gud?” 

Det er som om Gud hvisker
til oss: Det var derfor jeg kom. Det
var derfor jeg måtte bli en av dere og
dele deres kår. I den kristne kirke
bekjenner vi troen på at vår Gud er
den eneste Gud med sår. Han ble
utsatt for umenneskelighet og over-
grep, slik den tyske presten Dietrich
Bonhoeffer ropte fra sin natt i
Buchenwald: ”Bare en lidende Gud
kan hjelpe lidende mennesker”.  Det
er dette som er innholdet i den jule-
sangen som berører så mange over
hele kloden: ” O helga natt”. Det var i
denne hellige natten at Gud lot und-
eret skje: ”Ordet ble menneske og tok
bolig i blant oss, og vi så hans herlig-
het, den herlighet som den enbårne
Sønn har fra sin Far, full av nåde og
sannhet”.  

Dette er det helt avgjørende
orienteringspunkt for den kristne
tro. At Jesus kom til oss som sann
Gud og sant menneske. Det er dette
kristendom handler om; å tale sant
om Gud og sant om mennesket. Hvis
du undrer deg over hvem Gud er, se
hvordan Jesus møtte kvinner og
menn med oppreisning og nytt liv.
Hvis du vil vite hva det er å være lev-
ende: Gjør som Gud. Bli sant menn-
eske! Julen gir landingsstripe til
dette avgjørende budskap i verden,
slik en av den første kristne kirkes
veivisere, ørkenfaderen Efraim
Syreren, sa det på 300-tallet: 

Om han ikke var menneske, 
hvem var det da som lå i krybben?

Om han ikke
var Gud,

til hvem var det englene sang lov-
sanger?

Om han ikke var menneske,
Hvem var det da som ble innbudt til

bryllup i Kana?
Om han ikke var Gud,

Hvem forvandlet vann til vin?
Om han ikke var menneske,

Hvem var det som gråt ved Lasarus
sin grav?

Om han ikke var Gud,
Hvem var det som kalte ut han som

hadde vært død i fire dager?

Da Jesus kom, var det som
sann Gud og sant menneske. Sånn
sett er julen et forstørrelsesglass som
også gjør Jesus større som sann Gud
og sant menneske. Den kristne tro
handler om himmel og jord, ja om
Jesus Kristus som den dype samm-
enheng i vår tilværelse. Julens bud-
skap skildrer Guds drøm, presist
uttrykt i salmestrofen: ”Der Jesus er
der møtes jord og himmel”. Det kost-
et noe for Gud å la drømmen bli
virkelighet, og det krever noe av oss
å følge ham etter. I tilbedelse av Gud
trer vår sanne menneskelighet fram
og i solidaritet med medmennesker
bryter det sant guddommelige gjenn-
om til et samstemt GLORIA: ”Ære
være Gud i det høyeste, og fred på
jorden blant mennesker som Gud har
sin glede i”.

Ikke merkelig at Kjell
Aukrust i «Ludvigs jul» er takknem-
lig for at Gud til og med har tatt
turen til Alvdal: «Gud velsigne Vår
Herre, mumlet Ludvig i målløs
beundring for Skaperens verk».  Ja,
Gud velsigne dere alle, sier biskopen
deres i den samme undring over
Skaperens verk innunder julen 2014.

Andakt

Min skattkiste:

Søndag 9.november var
det utdeling av «min
skattkiste» på Frogner
menighetshus. I alt 20
barn med foreldre og
søsken var samlet til
lek, sang og utdeling av
kiste.

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

Velkommen til
Supersprell
i kirkestua i Sylling.

Supersprell
er en «søndagsskole» på
torsdager. Her lærer vi
mange flotte sanger, hører
spennende fortellinger fra
Bibelen, leker sammen, lager
ting, utforsker kirka
med mer.

Opplegget er tilrettelagt for
barn fra 4-8 år, men både
yngre og eldre barn er selv-
sagt velkomne! Barn yngre
enn  4 år må ha med seg en
voksen.

Datoer våren 2015
15. januar
29. januar
12. februar
12. mars
26. mars
9. april

23. april
7. mai

Pilegrimskveld i
adventstida
Onsdag 17. desember
kl.19 forteller Sidsel
Mamen fra Røyken om
sin vandring fra
Nasaret til Betlehem
tidligere i høst. Det
serveres gløgg og
pepperkaker. Sted:
Frogner menighetshus.
Velkommen til en kveld
med svært relevant
juleforberedelse!

Lier Kammerkor
Tradisjonen tro vil Frogner Kirke
også i år få besøk av Lier
Kammerkor siste lørdag før jul.
20. desember kl 1700 håper vi å
fylle kirken til en stemningsfull
julekonsert. Som de fleste i Lier har
fått med seg har korets mangeårige
dirigent  Petter Bjaarstad  takket av
etter 40 års vike. Dette blir da den
første konserten hvor koret blir
ledet av sin nye dirigent Rolf
Nykmark. Et spennende samarbeid
som koret ser fram til. Velkommen
til julekonsert.
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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/Sjåstad: Paul Chr. Justad: 98 62 86 44



Vår nye bis-
kop Per
Arne Dahl
inviterte til
åpent møte i Slemmestad forleden.
Han er også aktuell med en ny bok.
Diskusjonen om en god overskrift i
pressemelding endte med: «Biskopen
kommer til å ligge under mange jule-
trær i år». Men så kom en på at flere
har kommet med nye bøker.
Overskriften ble derfor endret til:
«Biskopen kommer ikke til å ligge
alene under mange juletrær i år». 

I den overfylte Slemmestad kirke
drysset det med smil. Her er noen. En
kar spør på reise-
byrået:
«Hvor mye koster
to uker på Gran
Kanari»? «Det
kommer jo an på
hvor du bor», svar-
es det. «Ja, jeg bor i
Mjøndalen!» 

«Om det står i Det gamle testamentet
eller Det nye, vet jeg ikke, men det er
i alle fall Paulus som har skrevet det:
«Du skal få en dag i morrå»! (Hvis
noen ikke skjønner smilet, tilbyr jeg
et bibellynkurs.)

Sjåbagos var med og sang med vanlig
trøkk og glede. Barnegospelkoret i
Sjåstad teller 80 deltakere! – og bis-
kopen kaller dette for «det største
underet siden oppvekkelsen av
Lasarus!».

Og siden vi snart skal få feire det
veldige under at Gud ble menneske,
tar jeg med gamleprosten som med
stor innlevelse og julestjerner i brille-
glassene, lener seg utover prekestolen:
«Og i krybben, barn: hvem ligger i
krybben… jo, der ligger BASUS-
JERNET».
God advent ønskes dere av

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 27. januar
I din postkasse: 9. februar

!

Prestens 
beste...

Julekonsert med Ingeborg Soot
Det skjer altså nok et under i Sylling
kirke.  Mandag 22. desember ønsker

Sylling menighetsråd igjen velkommen
til en musikalsk aften. 

Denne kvelden inviterer Ingeborg Soot
til mer julestemning. 

Sammen med andre musikkvenner skal
hun strø av sitt repertoar og følge oss inn
i julehøytiden med toner fylt av glød og

nerve.

Barnas juletrefest
Tranby menighetshus søndag 4. januar
2015 kl. 16:30-18:30. Kaker og drikke,
leker, gang rundt juletreet og poser til
barna.  
Velkommen !

JULEFEST FOR VOKSNE 

Tranby menighets tradisjonelle julefest for
voksne er mandag 5.januar kl.19 på Tranby
menighetshus. Variert program, juletre-
gang, smørbrød og kaker. Hjertelig vel-
kommen!

Nyttårsaften 2014

Den tradisjonelle gudstjenesten ved
midnatt er flyttet til kl 18:00. Etterpå
innbys det til åpent arrangement på
Tranby Menighetshus.

Vi ser «kongens tale» på storskjerm kl
19:30. Deretter hygger vi oss med god
mat og drikke, sang, gang rundt juletre-
et, eller andre innslag. Har du tanker du
har lyst til å dele, et dikt, en konkurr-
anse, o.l., er det også hyggelig.

Alle deltagere tar med seg mat til felles
koldtbord (etter avtale med arrange-
mentskomiteen). Drikke kjøpes inn av
komiteen.

Inngangspenger kr. 100,-  pr. pers. Barn
under konfirmasjonsalder gratis.

Påmelding innen 15. desember til
arrangementskomiteen v/ Torild og
Sigmund Rusås, tlf. 41901300 /
97146917. Ring disse numrene også for
skyss. 

Alle er hjertelig velkommen. 

“Loppelager“
Har noen en plass på låven eller et
annet egnet lager, til å lagre møbler
og andre større ting til loppemarkedet
til Frogner menighetshus? Til nå har
Loppemarkedet fått låne plass på
låven på Kjellstad gård, men den skal
snart rives og loppemarkedet trenger
et nytt lagerlokale. Er det noen som
kan hjelpe oss, så meld fra til Frogner
menighet tlf 32 22 20 70 eller Asle
Kristiansen 922 94 263

ARBEIDSGLEDE OG GIVERGLEDE 

Tranbyværingenes glede over å ha et
fint og funksjonelt menighetshus er
stort. Gjennom hele året har flere titalls
trofaste damer møttes til sosialt samvær
med ett for øyet: Sy, strikke og brodere
til julemessa. I kjelleretasjen rydder
Gildespeiderne lopper til de store dag-
ene i november. Og nå er enda et
marked over.

Loppesalget ga 160 000 kroner og 95
000 kroner til de som solgte juleting,

masse “årer,” kaffe og kaker. Gelekake
MÅ mange ha!

Menighetshuset var fylt til randen i alle
rom. Overflodssamfunn!
Velstandssamfunn!  Ja! Men flott med
gjenbruk og at alt som blir til overs
kommer til mennesker som trenger det.
I år sendes det til Estland og bøker til
Maritastiftelsen.

Sosialt, moro og penger i kassa! Stor
takk til kjøpere og selgere! 

Gjertrud

Prøysenkveld i Sjåstad kirke

De som tok turen til Sjåstad kirke
søndag 16. nov. fikk en uforglemme-
lig Prøysenkveld. Frøydis Granlien
og Torgeir Hanssen fra “prøysen på
Fossesholm” underholdt med kjente
og ukjente Prøysenviser. Torgeir
bandt det hele sammen med å for-
telle fra Prøysens liv. 


