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Søndag 28.06.2015
Frogner kirke kl. 11:00 Felles gudstjen-
este i Lier 

Søndag 05.07.2015
Tranby kirke kl. 11.00 Felles gudstjen-
este for Frogner og Tranby 
Sylling kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 

Søndag 12.07.15
Frogner kirke kl. 11.00 Felles gudstjen-
este i Lier 

Søndag 19.07.15
Tranby kirke kl. 11.00 Felles gudstjen-
este i Lier 

Søndag 26.07.15
Frogner kirke kl. 11.00 Felles gudstjen-
este i Lier. Besøk fra HimalPartner:
Eldrid Brekke 

Onsdag 29.07.15
Frogner kirke kl. 19.00 OLSOK. Felles
gudstjeneste i Lier. Johanne Eikå
Bergill (trompet). Kaffe fra kl. 18.00

Søndag 02.08.15
Tranby kirke kl. 11.00 Felles gudstjen-
este for Tranby og Frogner 
Sylling kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 

Søndag 09.08.15
Frogner kirke kl. 11:00 Felles gudstjen-
este i Lier 

Søndag 16.08.15
Frogner kirke kl. 11.00 Felles gudstjen-
este for Frogner og Tranby
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 

Søndag 23.08.15
Gullaug kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
Sylling kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Fokus på kunsten. Kari Falk Sirnes
medvirker. 
Tranby kirke kl. 19.00 Gudstjeneste .
Presentasjon av konfirmantene.

Søndag 30.08.15
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
Tverken sportskapell kl. 12.00
Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 18.00 Gudstjeneste
v/Ragnar Petersson og Anne Ma
Flaten. Presentasjon av konfirmantene.

Søndag 06.09.15
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste 
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
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Vi må bidra!

Flertallet på Stortinget har nylig inn-
gått et forlik om hvor mange Syriske
flyktninger Norge skal ta imot. Det er
positivt med tverrpolitisk enighet,
men det er vanskelig for å helt forstå
hva forliket innebærer. Politikere fra
ulike partier tolker dette veldig for-
skjellig. Og i ettertid har det kommet
frem at det dette forliket skal koste i
stor grad skal tas fra andre poster på
bistandsbudsjettet.

At vi som lever i et av verdens rikeste
land ikke skal ha råd til å ta imot
noen ekstra flyktninger i en så stor
humanitær katastrofe er veldig spesi-
elt. Jeg kan forstå at vi får veldig mye
mer igjen for pengene ved å hjelpe i
nærområdet, enn ved å ta imot flykt-
ninger i vårt eget land. Men her bør
det ikke være snakk om enten eller.
Det er fullt mulig å hjelpe flykninger
i deres nærområde og samtidig ta

imot flyktninger her i vårt land.

Det er naturlig at det blir debatt og er
ulike meninger om hvordan vi skal for-
holde oss til en slik katastrofe som det
vi nå opplever. Men jeg tenker det er
umulig å finne gode argumenter for at
vi i verdens rikeste land ikke skal bidra.

Denne situasjonen illustrerer urettferd-
igheten i verden. Vi tilhører en liten del
av verdens befolkningen som er veldig
heldige å rår over det aller meste av res-
surser i verden. Vi ønsker oss alltid litt
mer. Uansett hvor fin bil jeg kjøper
meg, er det mulig å ønske seg en dyrere
og finere bil. Vi er inn i en forbruks-
spiral som stadig går oppover. Jeg må
innrømme at jeg lar meg rive med i
denne spiralen. Men er det de materi-
elle godene som gjør oss virkelig lykke-
lige? Jeg tror mange av oss erkjenner at
det ikke er penger og materielle goder
som gjør oss lykkelige, men samtidig
søker vi stadig mot mer materiell rik-

dom.

Det nærmer seg valg. Kommunevalg
handler mer om lokale utfordringer,
enn om global urettferdighet. Men
det er grunn til å tro at de politiske
partiene vil krangle om å gi de beste
løftene. Det er mye enklere for polit-
ikerne å love oss økonomiske goder,
enten det er skatteletter eller velferds-
tilbud, enn å snakke om hva vi kan
gjøre for å løse problemer med verd-
ens urettferdighet.

Vi trenger en samtale om hva vi som
et av verdens rikeste land kan gjøre
for å bidra til en mer rettferdig verd-
en. Vi trenger politikere og leder,
både i Norge og internasjonalt, som
våger å gå inn i vanskelig spørsmål.
Vi må bidra! Det
handler om våre
medmennesker!

Ole Johan Stokstad

Lederartikkel
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(tekst og foto Elisabeth t Edvardsen)

-Det er små marginer i livet, og jeg
har vært heldig. Med disse ordene
avsluttet Alf Kristian Hol sitt virke
i Lier Kirkelige Fellesråd. Torsdag
4. juni var Frogner Menighetshus
fylt opp av mennesker som hyllet
den avtroppende kirkesjefen. 

23 var tallet på taleføre kolleger og
samarbeidspartnere som alle roste
Alf Kristian for gode samarbeidsevn-
er og hjerte for kirke og menighet.
Leder for Lier kirkelige fellesråd
Søren Falch Zapffe reflekterte over
alle årene de hadde holdt ut sammen. 

Takketaler på løpende bånd
– Vi er ulike av natur vi to, og du har
som regel gjort ting som du selv ville,
smilte Søren. Men han roste kirkesjef-
en for usedvanlig gode resultater og
poengterte hans evne til nytenkning.
Kirketjener Hans Nordal fikk ordet og
serverte en omskrevet salme – «tett
ved sida mi går Søren» som gjen-
speilte samarbeidet mellom kirkesjef
og leder av fellesrådet. Og sånt blir det
latter av.
Kirkeverger fra naboområder pekte på
Liers kirkevelstand og applauderte
kirkesjefen for å holde orden i boet
sitt.
Kolleger snakket om mellommenn-
eskelighet og varme og forståelse –
tålmodighet og klemmer. Det ble også
beskrevet distre opptreden med
påfølgende plystring – det ble under
disse påstandene observert lavmeldt
latter fra Alf Kristians kone.

En kirkesjef med mange prosjekter
Menighetsbladet ber Alf Kristian
fremheve prosjekter han spesielt husk-
er. - Det er vanskelig å trekke frem
enkelte prosjekter, fordi alle prosjekt-

ene har for meg vært spesielle, svarer
han. 

Kirkesjefen vil heller si noe om helhet-
en og nevner at restaurering av kirker
og kapeller med ny elektrisk oppvarm-
ing har vært et stort og viktig arbeid. 
Ellers trekker han frem dugnaden
rundt Lierskogen kirke, inkludert jord-
varmeprosjektet, restaurering av orgl-
ene i Frogner kirke og Tranby kirke og
bestilling av nytt orgel i Sylling kirke.

Utvidelsen av kirkegårdene på Frogner,
Tranby og Sylling har pågått i mange år
og digitalisering av alle kirkegårdene
har vært et omfattende arbeid. –
Utarbeidelse og gjennomføring av
«navnet minnelund» på våre fire kirke-
gårder har vært inspirerende og jeg må
få trekke frem kontakten med Asmund
Lyhus, smiler kirkesjefen. – Også
restaurering av steingjerdet rundt
Frogner kirkegård blir stående som et
spesielt prosjekt. Så mener kirkesjefen
at både dugnadsarbeidet i forbindelse
med påbyggingen av Frogner menig-
hetshus og Gullaug kirkeforening som
følger opp Gullaug kirke må fremheves.

Et helt annerledes prosjekt var det
kirkemusikalskeverket ”St. Hallvard”

som Lier kirkelige fellesråd og Kulturkontoret tok
initiativ til i forbindelse med tusenårsskiftet.
Urfremførelse i Frogner kirke. Tekst: Eivind Skeie.
Komponist: Trond Kverno.

Opprettelsen av Kirkens service-kontor og saml-
ingen av de administrative tjenestene har også
vært et omfattende arbeid. – Jeg har en faglig
dyktig stab som har gitt meg tid til å planlegge og
lede organisasjonen, sier kirkesjefen. Så nevner
han jobben med å bygge opp og administrere en
ny Kirkelov etter 1997.

Tanker på tampen
Alf Kristian kommer til å savne arbeidskollegaene,
sier han og legger til at det å være med og lede og
utvikle kirken i lokalsamfunnet, blir rart å forlate.
Men det er ikke akkurat en pensjonist vi hyller. -
Etter planen skal jeg begynne i Castor
Kompetanse a.s., et firma som prosjekterer restau-
rering av kirkebygg, smiler kirkesjefen entusiast-
isk.

Med tanke på etterfølgeren sin, sier Alf Kristian at
Mette Sønsteby har de aller beste forutsetningene
for å gjøre en god jobb. - De ukene vi har hatt
sammen etter påske har vært svært nyttige, og vi
har fått til et veldig fint samspill. Det er moro å se
entusiasmen og pågangsmotet hos yngre ledere,
reflekterer den avtroppende kirkesjefen.

Tankene vandrer og Alf Kristian tenker at han er
svært takknemlig for de 20 årene han har vært
daglig leder for Lier kirkelige fellesråd. - Kirkens
service-kontor har vært en fantastisk arbeidsplass
der jeg har hatt et utmerket samarbeid med
ansatte og rådsstrukturen, sier han. - Jeg vil sam-
tidig understreke det gode samarbeidet jeg har
hatt med kommunens administrasjon og folke-
valgte og til slutt en spesiell takk til Søren Falch
Zapffe (leder av Lier kirkelige fellesråd) og prost
Ellen Martha Blaasvær (leder av prestetjenesten)
for samarbeidet vi har hatt.

Alf Kristian Hol senker blikket over salen i
Frogner Menighetshus – ute skinner solen – og
han avslutter stillfarende: «Jeg står her i stille
undring i takknemmelighet.»

Kirkesjefens sorti

MUSIKKVANDRING  FRA BOL-
ERO TIL SWING

Med feiende trompetspill og orgelmusikk
ble vi satt i skikkelig konsertstemning.
Her var både Händel,  Haydn og Mozart
representert. Martine og Andrea med sine
ulike, unge, vakre stemmer sang både solo
og sammen med Kantoriet. Trompetist
Magnus Oseth kan sin musikk og Herman
Støa Sannes og Håvard Ringsevjen briljerte

på saksofon og klaver. 

Skulle gjerne vist deg en videosnutt i stedet
for ord. Det ble stående applaus og jubel
etter den flotte framføringen av  Maurice
Ravels  Bolero. Stor ære til  Waldemar
som hadde trommet sammen  et ”tjue-
manns” orkester ( mange jenter!) og
Kantoriet. Spenningen steg etter hvert som
nye instrumenter kastet seg inn i musikk-
en og stundevis trallet sangerne  med.

Hyllest til dere alle både dirigent, musik-
ere, sangere og ikke minst til trommeslag-
eren, Fredrik Mathiassen. 

” Ord og toner på Tranby er så bra! Det
var slik en vakker opplevelse,  jeg fikk helt
tårer i øynene,” sa ei jeg snakka med etter-
på. ”Jeg syns så synd på alle jeg kjenner
som ikke fikk oppleve denne flotte mus-
ikken!”

Gjertrud Aspelund
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Slekters
gang

Døpte
Frogner
Kristopher Lloyd Sørum,
Ask Bugør Henriksen,
Theodor Hustadnes
Fredriksson, Nora Holm
Hammer, Celina Lisether,
Leah Sofie Aalmo Frantzen,
Matheo Hals, Axel Morin
Nymoen, Ole Mateo
Røksund Singstad
(Storsalen)

Tranby
Henrik Hatletveit Nilsen,
Willy Stabæk, Mikkel
Linskov, Eleah Kolsrud
(Nes), Felix Heimdal-Haug,
Ellinor Annabelle
Nooshabadi Laache, Håkon
Bøhm Nordahl

Sjåstad
Magnus Skarpmoen
Berntsen

Sylling
Jonas Helgesen Heslien,
Vetle Trøen-Samuelsen,
Sofia Wiig Wiger, Una Sofie
Hansen, Thor William
Holmen (Bragernes), Chris
Alexander Holmen
(Bragernes)

Vielser
Frogner
Laila Korslund og Jan Børge
Nilsen, Ane Wam Grønborg
og Kjetil Olsen, Marthe
Christoffersen og Marius
Madsgård

Tranby
Inger Karin Hogstad og
Torgeir Skjellerud, Heidi
Saksen Arntsen og Stian
Tørnby, Eva Anita Olesen
og Aksel Tharaldsen 

Navn Stilling  Alder Bosatt
Tranby
Kjell Håkon Brurberg Pensjonist 72 Tranby
Torbjørg Storli Jensen Personlig ass/lærer 55 Tranby
Knut Erik Øyri Økonomirådgiver 59 Tranby
Kathrine Hestnes Kvamme Assistent/Lærervikar 45 Lierskogen 
Katharina Markhus Jurist 35 Tranby
Sigurd Lein Lærer 69 Tranby
Elisabeth Lie Nordgaren Daglig leder 58 Tranby
Karin Solberg Pensjonist 66 Tranby
Sigmund Rusås Pensjonist 74 Tranby
Nina Kristin Elmung Sentralbordoperatør 54 Tranby
Solveig Irene Olsen Gaasø Adjunkt 36 Tranby
Ruth Ingeborg Opsahl Sykepleier 66 Tranby
Dag Rønning Selger 42 Lierskogen

Frogner
Stian Fossli Kirketjener 30 Frogner
Inger Fjeldal Bjørshol Fostermor 48 Frogner
Knut Olaf Haveråen Kals Selvstendig 54 Frogner
Solveig Aass Kristiansen Pensjonist 68 Frogner
Odd Arne Eritsland Pensjonist 71 Frogner
Kari Johanne Tønnesen Virksomhetsleder 48 Frogner
Helene Bartnes Andersson Pensjonist 70 Frogner
Michel Nookhao Bredesen Student 22 Frogner
Matthias Krüger Prosjektleder selvstendig 45 Drammen
Solveig Opsahl Wilhelmsen Pensjonist 65 Frogner

Sjåstad
Odd Treffen Markedssjef 49 Frogner
Anne Kristine Hole Rådgiver 49 Sjåstad
Helge Dammen Veileder 55 Sjåstad
Jorunn Elisabeth Fuglerud Pensjonist./selvst.nær.dr. 70 Sjåstad
Ellen Merethe Øien Barnehageassistent 45 Sjåstad
Birgit Marte Lyngås Sykepleier 70 Sjåstad
Inger Johanne Stensen Kont.fullm/pensjonist 66 Frogner

Sylling
Hanne Myhre Gravdal Bankfunksjonær 51 Sylling
Sten Yngve Solberg Avdelingsdirektør 52 Sylling
Unni Kornrud Sykepleier 65 Sylling
Birgit Sigrid Moseng Bellen Pensjonist 71 Sylling
Odd Christer Hansen Miljøarbeider 41 Sylling
Turid Mørk Ask Seniorrådgiver 47 Sylling
Hilde Andrea Nysether Lektor 30 Sylling
Olaug Nævestad Østvold Frisør 56 Sylling
Lars Kornerud Vaktmester 44 Sylling
Geir Harald Caspersen Konsulent IT 58 Sylling
Anne Marie Hørthe Massør 65 Sylling

Kandidatlister

FORHÅNDSSTEMMING

10. august – 11. september kl. 08.00 –
15.00.  Rådhuset, servicetorget,
Vestsideveien 2, 3403  Lier
Forhåndsstemming ved institusjoner
skjer ved henvendelse til Kirkens
Servicekontor,  tlf. 32 22 02 70.

Sikring av gravminner
Fester er ansvarlig for at gravminnet er for-
skriftsmessig sikret mot velting. Årlig ettersyn
nødvendig p.g.a. telehiv og nedbør selv om
gravminnet er boltet. Gravminner som står
ustøtt blir lagt ned for å unngå eventuelle per-
sonskader. Har du spørsmål, ta kontakt med
Lier kirkelige fellesråd  tlf.  32 22 02 72     
Kirkesjefen
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«Å ta seg tid»

Har du noen gang opplevd følelsen
av at tiden bare glir forbi? Følelsen av
å ha så mye å gjøre at du ikke føler
du strekker til i hverdagen? Følelsen
av utilstrekkelighet, ikke å oppleve
seg bra nok for den man er og det
man gjør? Dette er følelser jeg tror
mange har fra tid til annen. I dagens
samfunn er det mange idealer; fra
TV, fra nett og overalt hvor man går
får man beskjed om at man skal være
sånn eller slik. For mange er dette
vanskelig, eller nærmest umulig å
leve opp til, og følelsen av mislykket-
het kan ofte komme snikende.  

Idealer er som stjerner: 
Du kommer aldri til å 
Nå dem med hendene. 
Men lik den som reiser over vann
Eller gjennom ørkenen 
Kan du velge dem som guide. 
Og hvis du følger dem, 
Vil du nå målet ditt.

(C. Schurz)  

Jeg tror det er
viktig å ta seg
tid til å ta et skritt tilbake, senke
skuldrene. Ta seg tid til å tenke «hva
er viktig for meg» Tiden er dyrebar
og plutselig har den forsvunnet uten
at vi egentlig forstår hvor den er blitt
av. Jesus var tydelig i sitt budskap da
han ikke sa hva vi skulle gjøre for
han, men spurte hva han kunne gjøre
for oss. Vi trenger ikke være sånn
eller slik, vi trenger bare å tro.
Nettopp dette enkle, men samtidig så
viktige budskapet er viktig i en travel
hverdag. Ved å følge Jesus, tro på
ham- å ha han som ideal vil du nå
målet ditt- uansett hvor stort eller lite
det er uten å oppleve følelsen av mis-
lykkethet på veien. 

Anne-Sofie
Ramslie 

AndaktSlekters
gang

Gravferd
Frogner
Gunnar Haldorsen, Hans Erik
Ramstad, Solfrid Hagen Wamstad,
Wenche Stenslie Isaksen, Anders
Fjellbu, Wenche Stenseth, Sonja
Røhne, Margit Smebye, Per Lunde,
Leif Gunnheim, Kari Bjørnstad,
Torben Hummelshøj, Johnny Nordby

Tranby
Elsa Eriksen, Johan Trondsen, Nikolai
Prestegård, Rinna-Maaria Nygård,
Esther Borghild Magnussen, Håvard
Sørum Andersen

Sjåstad
Torbjørg Braaten, Solveig Bjerknes

Sylling
Per Udnæs, Karl Kristoffer Mathisen,
Sverre Gunstein Simensen

Guds- 
tjeneste 
med fokus
på kunsten i
Sylling
kirke.

23.august feirer
vi gudstjeneste
i Sylling kirke
med særlig
fokus på kunsten i kirkerommet, sær-
lig glassmaleriene av Per Vigeland.
Ellen Martha Blaasvær leder guds-
tjenesten og Kari Falk Sirnes med-
virker. 

Velkommen!

Sommerkonserter i Frogner
kirke 2015
Fire onsdager i sommer ønsker vi vel-
kommen til konserter i Frogner kirke
kl 19:30. Dette er et nytt tiltak som vi
håper folk vil slutte opp om. I tillegg er
olsok 29. juli også en onsdag med mye
musikk.

Onsdag 1.juli kl. 19.30 spiller kirkens
egen kantor Tim Stern.

Onsdag 15.juli kl.19.30. Kantor Anne
Ma Flaten og saxofonist Bjørn Ervum.

Olsok onsdag 29.juli kl.19.00 (Merk
tiden!) har vi tradisjonen tro olsok-
gudstjeneste. Også her med mye mus-
ikk. Denne kvelden Johanne Eikå
Bergill med på trompet sammen med

kantor Anne Ma Flaten. Legg også
merke til at det blir kirkekaffe fra
kl.18.00:).

Onsdag 5.august kl.19.30 er to unge
orgeltalenter i sving. John Martin Høie
går på St. Halvard og vår faste organ-
istvikar i Lier. Ellinor Grimnes
begynner på Norges Musikkhøyskole i
høst. Hun har alt spilt egne konserter
og mye brukt organistvikar mange
steder.

Onsdag 19.august kl.19.30 kommer
kantor Guy Poupart. Han er freelance’-
er og en anerkjent konsert-organist

Konsertene har gratis inngang. Kollekt.

Velkommen!

VICE VERSA er et stort og dyktig
kor som har sine  øvelser i Lierskogen
Kulturkirke.  Onsdag 3. juni gledet de
mange med sin vakre og morsomme
sommerkonsert. I tillegg var det en nyt-
else å høre Knut Andreas Kvidaland på
piano. Dyktige Turid Mathisen dirigerte
med iver og glød.

Gjertrud Aspelund
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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.

Byrå med lokalkunnskap

adresse
H�g�b��v�i�� 38 , li��b���

24 T 32 84 00 32

www �i��b�g�	v����.��

1968

Lier

Buskerud
BEGRAVELSESBYRÅ

Svein H. Sveinsson:
Tlf: 32 84 74 70
Truls Moen:
Tlf:32 84 60 52

Gravstener
Stor utstilling

Gode priser hele året
Omsliping,

navntilføyelser og bolting.
Generasjoners erfaring.

Tlf. 32 84 00 48
Husebysletta 39, 3400 Lier

www.sigvartsen.no

Bragernes Torg 4, 3017 Drammen - Tlf. 32 83 97 40

Sølv til Lierbunaden
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Kirkesjef Alf Kristian Hol
mobil: 913 83 678 

Prost Ellen Martha 
Blaasvær 
mobil: 922 84 822

Sokneprest Ragnar Ringen
Petersson (Frogner)
mobil: 415 19 679

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

Menighetspedagog Irene Wiik
Halle (Sylling og Sjåstad)
mobil: 480 74 058

Kateket Helge S Rotevatn
(Frogner)
telefon: 32 24 21 23

Trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie
(Frogner)
telefon:  32 22 07 35

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

Tim Stern: 977 36 503
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



Kirketjener-
en var ny og
kom inn på
lunsjromm-
et. Han var ikke vant til at ting iblant
går fort og hadde vel en begravelse i
bakhodet. For da kateketen sa at nå
var det tid for å skrive inn nye kon-
firmanter, kom det: «Hæ, nye kon-
firmanter… de gamle er jo ikke
kalde ennå»

Læreren ville at elevene skulle tegne
en lignelse fra bibelen. En gutt tegn-
et en mann som saget på vinterved-
en. «Men dette er da ingen lignelse»
fra Bibelen, sa læreren. «Joda» sier
gutten: «Det heter
jo Milde Jesus, du
som sagde». 
I en annen time
ville læreren vite
hvor mange sønn-
er Jacob hadde.
«12» svar en elev.
«Vet du hva de
heter?» «Ja» svarer
han: «Brødrene Jacobsen».

Fra Vårt Lands humorspale Hugin
og Munin, sakser jeg:
Solveig Horne, de blåblå’s egen
minister for fødsler og alt det fører
med seg, ble sendt ut for å svare på
Anniken Huitfeldts spørsmål i
spørretimen: «Hva vil statsminister-
en gjøre for å øke fødselstallet i
Norge?» Horne svarte lenge og vel på
spørsmålet og kom etter hvert til
poenget: «Jeg vil også nevne at
regjeringen er i ferd med å sette ned
et offentlig utvalg».

Jeg får assosiasjoner til Fyresdals
røde ordfører. 17 mai sa han i sin
tale utenfor bygdas gamlehjem
(aldersgjennomsnitt ca 80 år):
«Bygda sliter med fallende innbygg-
ertall. Dette må me alle gjera noko
med»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 25. august
I din postkasse: 7. september

!

Prestens 
beste...

Konsert med Frogner minigospel
Mandag 8. juni var det klart for konsert med Frogner minigospel. På programmet
sto sanger de hadde lært i løpet av året, mange av dem med et tydelig rettferdig-
hetsbudskap og en klar miljøoppfordring om å ta vare på jorda vår. De hadde også
med seg et band fra 2. klasse på musikklinja på St. Halvard. En ekstra takk til led-
erne Nina
Oldebråten og Ellen
Katrine Trelease
Eriksen for god inn-
sats gjennom mange
år. Vi er glade for
innsatsen dere har
gjort, og lei oss for
at dere skal slutte. Vi
vet at koret kommer
til å få det like bra
med nye ledere
neste år.

Årets loppeeventyr i Sylling
(tekst Elisabeth T Edvardsen/foto Svein I Edvardsen)

Lørdag 30. og søndag 31. mai sto dugnaden igjen i
taket i Syllinghallen. Anne Marie Hørthe kan melde
om 130.00,- friske kroner i menighetskassa. Hun
berømmer dugnadsgjengen, givergleden og
kjøpegleden som resulterte i et vellykket arrangement
med høy stemning. – Vi har et ryddig loppemarked,
og flere kommer fra Oslokanten og allerede nå spør
de om neste års loppemarked, smiler initiativtaker og
primus motor Anne Marie. Hun er spesielt glad for at
utgiftene er små og få. – Snille låveeiere sørger for
gratis lagring, forteller hun og transport er også
dugnadsbasert. Til kafeen stiller folk med flotte, hjemmebakte kaker – så da er vel
alt som det skal i Sylling. Lenge leve dugnad og entusiasme for kirke og menighet.

Stor pilegrimsmarkering på St.Hallvards dag 15. mai
To grupper på til sammen 90 personer dro ut fra Vardåsen kirke i Asker og Sande
kirke i Sande i Vestfold den 14. mai, for å gå i to dager fram til Huseby gård og
Gullaug kikre i Lier. Askergruppa overnattet i Røyken kirke på veien og
Sandegruppa overnattet i Fjell kirke i Drammen. På stille
veier fulgte de to gruppene de opp-
merkede pilegrimsledene med stopp
underveis både for hvile og medita-
sjon. Det er forunderlig hvor fort
roen brer seg både på det indre og
ytre plan når marsjen startet.
Distansene var på snaut fire mil for-
delt på to dagsetappene.  Været var
topp. Det hjalp på humøret, men alle
var enige om at det var forunderlig lett å gå når en hadde dagen for seg. 

De to gruppene møttes ved gravhaugene på
Huseby gård med felles program. Deretter bar det til Gullaug kirke på
Linnesstranda  til felles mat og kåseri  av biskop Per Arne Dahl.

Fellesskapskveld Frogner
Tirsdag 25. august kl. 19.30 Kaffe og
litt å bite i fra kl. 19.00
Gjest: Ragnar Petersson. Tema:
Arbeidet i vingården.

Åpent Hus 
Onsdag 2. sept. kl. 11.00 Tranby
Menighetshus.
Gjest: Per Sveaas
Formiddagsmat og utlodning.


