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Søndag 06.09.15
Frogner kirke kl. 11.00: v/Ellen
Martha Blaasvær og Anne Ma
Flaten. «Sprell levende» - egen
samling for barn.
Lierskogen kirke kl. 11.00: v/Berit
Basmo Kvidaland og Waldemar
Nowak
Sylling kirke kl. 11.00: v/Ole Johan
Stokstad og Jon Martin Høie
Frogner kirke kl. 18.00: Ordinasjon
av Hanne Marie Pedersen-Eriksen

Mandag 07.09.2015
Sjåstad kirke kl. 18:00 v/Ole Johan
Stokstad og Jon Martin Høie

Søndag 13.09.2015
Tranby kirke kl. 11:00 v/Berit

Basmo Kvidaland og Waldemar
Nowak
Frogner kirke kl. 11:00 v/Ragnar
Petersson og Tim Stern
Øverskogen samfunnshus kl. 11:00
v/Ole Johan Stokstad og Jon Martin
Høie  

Søndag 20.09.2015
Lier Bygdetun kl. 11:00
Fellesgudstjeneste i Lier v/Ellen
Martha Blaasvær og
Hennummusikken.

Søndag 27.09.2015
Gullaug kirke kl. 11:00 v/Ellen
Martha Blaasvær og Anne Ma
Flaten
Tranby kirke kl. 11:00 v/Rolf

Sommerseth og Waldemar Nowak
Sylling kirke kl. 11:00 v/Ole Johan
Stokstad og Jon Martin Høie

Søndag 04.10.2015
Frogner kirke kl. 11:00 v/Ragnar
Petersson og Tim Stern. «Sprell lev-
ende – egen samling for barn.
Lierskogen kirke kl. 11:00 v/Rolf
Sommerseth og Jonatan Røed.

Søndag 11.10.2015
Tranby kirke kl. 11:00 Diakoniens
dag v/Berit Basmo Kvidaland og
Anne Ma Flaten. Gladsangen.
Sjåstad kirke kl. 11:00 v/Ole Johan
Stokstad og Tim Stern 
Frogner kirke kl. 18:00
Ungdomsgudstjeneste v/Helge S.
Rotevatn, Anne-Sofie Ramslie og
Tim Stern.
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Lier Menighetsblad

Takk for at du bryr deg!
Ingenting blir slik vi ønsker om vi
ikke sier ifra hvordan vi ønsker å
ha det.

Ingenting er viktigere i de neste
dagene enn å få flest mulig og sær-
lig unge, til å si ifra ved å gå til
stemmeurnene.

Det viser seg at der lokalt engasje-
mentet er tilstede, skapes også
gode resultater.

Noen rygger ut i den mentale
kjedsomheten med himlende øyne
bare ordet kirkevalg kommer opp.
Assosiasjoner til monotone debatt-
er med eldre sneversynte menn
som ikke har fått med seg at verd-
en endres, språket endres og hva
som fenger endres. Men kirkevalg
handler ikke om lange møter

rundt prestens bord. Det handler om
din og min hverdag, om hvordan vi
ønsker at den skal være. Enda viktig-
ere handler det om hverdagen til de
vi er glade i. Det er som medlem i
kirka du blir hørt og kan påvirke de
interne debattene. Engasjer deg!

Viktigere enn rollen som stilltiende
observatør, er at alle bruker stemme-
retten og sier ifra hvordan du vil ha
det. Gjør det i valget om noen dager.

Kirkevalget består av to valg. Et
menighetsrådsvalg og et bispe-
dømmerådsvalg.
Menighetsrådsvalget er et viktig
håndslag til de som har sagt seg
villige til å stille som kandidater på
vegne av oss alle.
Bispedømmerådsvalget har to ulike
lister, Levende folkekirke (nomina-
sjonslisten) og Åpen folkekirke (vil
videreutvikle Den norske kirke som

en åpen, inkluderende og demo-
kratisk folkekirke). På begge lister
har du mulighet til å kumulere,
dvs. sette kryss foran de kandidat-
ene du vil ha inn i bispedømme-
rådet.

Vi har høye ambisjoner for lokal
valgdeltakelse, fordi det gir et mer
rettferdig og verdibasert samfunn.
Hver stemme betyr mer enn vi
kanskje tror.

Ved å bruke stemmeretten din 13.
og 14. september, kan du gjøre noe
lite og enkelt for å bidra til noe
stort og viktig!

Godt valg!

Mette Sønsteby

Kirkeverge

Lederartikkel
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(tekst og foto v/Elisabeth T
Edvardsen)

Gudstjenesten i Sylling kirke 23.
august ble en vakker vandring i
kunst og liturgi – og menigheten
ønsket ny kirkeverge velkommen.

Glassmalerier berører
oss og beveger oss. De
store katedralene i
Sør-Europa bugner av
kunst og kunstferdig
glass - og vi ser og
tolker og nyter. Den
lille, hvitkalkede kirk-
en hjemme blir liten, unnselig og
hverdagslig! Det klarte Kari Falk
Sirnes å gjøre til skamme på guds-
tjenesten i Sylling kirke 23. august.

Per Vigelands glasskunst
Denne søndagen var det fokus på
kunsten i kirkerommet. Sirnes tok
oss med på vandring gjennom hele
bygget. Inntagende og veldreid pre-
senterte hun glassmaleriene til Per
Vigeland som Sylling kirke er berik-
et med. Vi har sett dem før, mange
ganger, latt oss bedøve av farger og

budskap. Men denne søndagen
ble bildene malt på nytt.
Netthinnen var ikke lenger
blendet av skjønnhet, men
belønnet med kunnskap.
Gjennom Sirnes’ tolkning og
formidling var det som om vi
assisterte i Per Vigelands atelier.
Vi så glassmaleriene bli til og vi
smøg oss inn i tankene til

kunstner-
en. –
Aldri
hele
ansikter,
betrodde
Sirnes
oss, alltid
blikk
vendt
innover i
selve
bildet,
innover i
livet. Nytt

perspektiv for de fleste av oss som
lyttet. Sirnes tok oss med tilbake til
1852 da Sylling kirke ble bygget. –
Per Vigeland utsmykker ikke kirken
deres, han taler. Ydmyke, men

solide og forståelige betraktinger. 
En verden utenfor og en verden innenfor som
møtes i lyset, i farger og i budskap ble mester-
lig formidlet av Kari Falk Sirnes. Sammen
med prost Ellen Martha Blaasvær malte hun

en gudstjeneste som beveget!

Ny kirkeverge
Blaasvær bandt sammen gudstjenesten med
liturgiske tekster som knyttet seg til glassmal-
eriene. Samspillet mellom kunst, liturgi og
musikk sto støtt og beriket det unike i hver-
andre. En gudstjeneste for øyet, for øret og for
sjelen og hjertet med.
Og menigheten ble presentert for ny kirke-
verge i Lier. Mette Sønsteby fikk opplest sitt
innsettelsesbrev fra biskopen i Tunsberg.
Leder i Lier Kirkelige Fellesråd Søren Falch
Zapffe ønsket henne velkommen. 

Til ære for kunsten – til ære for ny kirkeverge
– til ære for livet – så ble det kirkekaffe og
glad stemning i kirkestuen etterpå. – Her er
Guds Hus, du er invitert - som et helt menn-
eske - en tolkning fra Kari Falk Sirnes!

Kunsten i kirkerommet

Ved Kirkevalget 2015 skal det
velges menighetsråd og 3 medlem-
mer til Tunsberg bispedømmeråd.

Valget skal avholdes: 
Søndag 13. september 
kl. 16.00 – 20.00
Mandag 14 september 
kl. 09.00 – 21.00

Valglokaler:
Frogner menighetsråd:
Egge skole, Haugestad, Høvik skole,
Gullhaug skole
Tranby menighetsråd:
Nordal skole, Hennummarka skole,
Tranby skole, Heiahallen
Sylling menighetsråd:
Syllingskole
Sjåstad menighetsråd:
Oddeval skole, Egge skole

Stemmeberettige:
Medlemmer av Den norske kirke

har stemmerett fra det året de fyller
15 år.

Viser til vår hjemmeside med over-
sikt over kandidatene:
www.lier.kirken.no
Ta med valgkortet!

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.



4 Lier Menighetsblad - nr. 5 2015

Slekters
gang

Døpte
Frogner
Celina Lisether, Leah Sofie
Aalmo Frantzen, Matheo
Hals, Axel Morin Nymoen,
Hannah Kristine Siena
Andresen, Madelaine
Mellesmo, Synnøve Werpen
Skoe (Berg steinkirke), Ynva
Fjeld-Eilertsen, Ludvig
Olafsen Skiaker, Dina Lanata
Eigeland-Laheld, Aleksander
Sørum, Amalie Fossli, Sivert
Johansen England, Sofie
Dølven Strand, Oliver
Hansen Bergeløkken (Frogn
kirke), Vendelin Elise
Didriksen, Aksel Mathias
Bjørhusdal-Hagen

Tranby
John Alexander Hanssen,
Håkon Bøhm Nordahl, Erling
Rustadbakken, Astrid Louise
Nielsen, Anette Katrine
Nielsen, Sunniva Margrethe
Steensen Solvang, Mikael
Fuglerud

Sjåstad
Sander Eliassen Nysæther,
Mia Linnea Ask

Sylling
Theodor Alexsander Fyhn
Odden, Even Larsen Sandnæs
(Heggen kirke), Conrad
Østtun Stangeland (Gand
kirke), Synne Frøysok
Fjeldberg, Nils-Jakob Nyheim
Stønjum

Vielser
Frogner
Linda Garstad og Ole Jacob
Aa. Kollerud, Andrea Kleiv
og Jørn Karl Haagensen,
Kathrine H. Haugland og
Marius Åberg, Inger Aasland
og Per Ivar L. Knudsen,
Emilie Breivik og Ådne
Hardang, Anne Thea Holtan
og Kristoffer Øksenholt, 

Slekters gang fortsettes side 5

Vårt misjonsprosjekt i Bangladesh gir
500 fattige barn undervisning!
Vi fortsetter å støtte de 2 gratisskolene
som Chittagong KFUK driver i to slum-
strøk, der til sammen 500 barn fra
slummen får gå i barnehage, førskole,
og skole i 1.-5. klasse.  I år er det i alt
257 jenter og 243 gutter som går på
disse to skolene

På grunn av den svake norske krona, er
budsjettet i år for 500 elever på 420.000
kroner for 1 år! Og da er alt medregnet:
Skoleuniform til hver av de 500 elevene,
skoleutstyr som ikke staten dekker (=
bøker til de 2 yngste klas-
setrinnene, tegnebøker, skrivebøk-
er, blyanter, viskelær...), husleie,
lønn til 10 lærere, 2 mashier (som
vasker, lager mat...) og 1 vakt/nat-
tevakt, et måltid 3 dager i uka til
alle elevene, deltakelse på en
sportsdag og feiring av nasjon-
aldagen og andre viktige dager,
vedlikehold av inventar o.l.
Sunn mat: 30 kr måneden pr
barn
Skoleutstyr: 30 kr pr barn pr år
Skoleuniform m sko, strømper og
ransel: 110 kr pr barn pr år
Lærerlønning: 600 kroner i måneden i
gjennomsnitt (10 lærere på 500 elever)
Husleien: 3.500 kr pr mnd for begge
skolene

Dette er det konfirmantene samler inn
penger til når de går fra dør til dør. Vi
ber dere alle om å hjelpe konfirmantene
våre å hjelpe de 500 slumbarna i
Bangladesh, og da er det viktig å ha
kontanter tilgjengelig. Konfirmantene
lærer noe viktig om nestekjærlighet
denne søndagen - noe som aldri kan
læres ved bare å sitte passiv på en stol og
lese om det!
‘Utdanning er det viktigste vi kan støtte
for at folk skal komme seg ut av fattig-
dommen, og jeg kan garantere at 100%
av det du gir kommer frem til disse sko-
lene! Jeg er på jevnlige besøk her og ser
hvor mye de får ut av de pengene vi
sender herfra’, sier Turid Werrum, som
også jobber for KFUK-KFUM Global
med ansvar for oppfølging av Bangladesh
KFUK, og derfor reiser for Norad-
penger. 

‘Kanskje konfirmantene kan ha en ny vri
på dette misjonsprosjektet i år’, fortsetter
Turid.
‘Kanskje de kan foreslå for lærerne på
ungdomsskolen og barneskolen og kan-
skje også barnehagen de gikk på at alle
lærerne ved 1 skole kunne støtte lønn til
1 lærer på en gratisskole i Bangladesh!
Det hadde vært fantastisk moro! Så kan
de få besøk av noen fra Lier Ten Sing
som har vært der som kan fortelle fra det
de har sett og opplevd...!’ 
Kontonummeret er 3000.19.87433.
Beløpet kan merkes Banglagave, og hva
du vil støtte. 

På bildet over ser man 5 lærere på
Patenga Free School sammen med 1
lærer på betaltskolen der (hun med rød,
hvit og sort sari ca i midten). På etter-
middags-skiftet er det bare gratisskole i
Patenga, men på morgen-skiftet brukes 1
av klasserommene til betaltskole. 
KFUK har nylig startet med betaltskole i
Patenga for de som kan betale litt for å gå
på skole, men som ikke kan gå helt til
den kommunale skolen, som også har
over 100 elever i hver klasse. Noen av
elevene følger nysgjerrig mer – de er som
oss!

Misjonsprosjekt - Tranby menighet

De har tavle & kritt, og sitter 5-6 
sammen på hver benk



SjåKK (Sjåstad kirkekor)
ønsker gamle og nye medlemmer
hjertelig velkommen til et nytt semest-
er. SjåKK er et voksengospelkor med
en uhøytidelig atmosfære og høy
trivselsfaktor . Repertoaret består av
gospellåter og andre sanger fra de
siste tiårene. Dette semesteret øves det
mot en julekonsert i samarbeid med
Landfaldøen Blæseensemble . Et
spennende seminar med ekstern
instruktør er også på trappene i høst.
SjåKK er åpent for alle sangglade
voksne. Øvelsene er i Sjåstad kirkestue

mandager kl 19-21. Vil du vite mer?
Kontakt styreleder Tina Stenbro
Menne, tlf 90959652, eller musikalsk
leder Eli Nesse, tlf 94179877.

Foto: Benedikte Håkonsen / Lierposten
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I Vårt Land er det en enquête hvor
ett av spørsmålene er «Gir du til
tiggerne?». Svarene er absolutt ulike.
En fortalte i en lignende sammen-
heng; En dag jeg handlet i butikken i
sommer kjøpte jeg bladet «Folk er
folk» av en rumener på veien inn.
Litt senere sto han plutselig foran
meg i kassakøen. På grunn av varm-
en hadde han bevilget seg selv en
liten ispinne. «Den isen kan vi godt
betale for deg sammen med alt vårt»
sa jeg til ham. Det var ikke det brede
smilet hans som forundret meg mest.
Det var gutten i kassa som så på meg
med blanke øyne og sa: «Det er fan-
tastisk å oppleve noen som behandl-
er dem med sånn respekt!»

En mann utfordret seg selv til å
prøve å samle alt Jesus gjorde på en
setning. Etter masse forsøk, landet
han på: Jesus gikk aldri forbi noe
menneske. 

Jesus kunne sin bibel hvor det bl. a
står i 5. Mosebok 10: «For Herren
deres Gud gjør ikke forskjell! Han
elsker innflytterne i landet, så han
gir dem mat og klær. Dere skal
elske innflytterne, for dere var selv
innflyttere i Egypt!»  

Jeg har i sommer lest Edward Hoems
bok «Slåttekar i himmelen» som
omhandler de enkle kår mange
hadde her i landet for 150 år siden.
Og svært mange nordmenn reiste
over havet til Amerika for å skaffe
mat og klær til familien. For 100 år
siden var vi Europas tredje fattigste
land – avhengig av andres hjelp og

støtte. I dag er
vi det som er
det rikeste.  

Søndag 23. august ble vi utfordret i
kirkene til å være en tro og klok
tjener som girmat i rette tid. Hva
slags mat? Hva trengs? Det er bare å
se i avisene det. Eller følge med i
Dagsnyttsendinger. Det er nok av
utfordringer hvor mat og hjelp treng-
es. Det er ikke så lite pinlig å følge
debatten om å gi plass / eller ikke gi
plass til 8000 syriske flyktninger.
Parallelt med at vi skal åpne for enda
mer varehandel på søndag… Slik at
vi kan få mer av det vi trenger
mindre. Og mindre tid til det vi
trenger mer.

Dere kjenner utrykket der det er
hjerterom er det husrom. Jeg kunne
tenke meg å omforme utsagnet til:
der det er hjerterom er det alltid opp-
tatt. Ja, det er opptatt fordi det alltid
er noen mennesker på plass der. Men
det er plass til en til. Kanskje ikke ti
til eller hundre. Men en eller noen.
Som Gud sender i din vei. Han send-
er ikke all verden til deg. Du eller jeg
kan ikke frelse hele verden. Men
bruk øyne, øre og hjerte på hvem
som sendes i din vei. 

Og glem ikke gutten i kassa som sa:
«Det er fantastisk å oppleve noen
som behandler
dem med sånn
respekt!»

Rolf H.
Sommerseth

AndaktSlekters
gang

Charlotte R. Lien og Bjørn Marius F.
Wold, May-Liss Øverlier og Tim
Andreas Skuggen, Bente Marcussen
og Jarle Håvard Fløtterud

Tranby
Hilde-Kristin Mannerud og Stian P.
Kjenner, Tine Therese Haug og
Thomas Andre Fritzsø,
Kristine Næss og Emil Moen, Julia
Marie Kolberg og Roy Andrè Mamen-
Olsen, Linn Beate Woll og Stian D.
Våge, Trine S. Funnesdal og Thomas
Rønning, Monica J. Følstad og
Øyvind O. Digranes

Sylling
Kathrine H. Bødker og Thomas
Bødker, Linda Ellevog og Tim
Andreas Skuggen

Sjåstad
Camilla Røberg og Tommy
Danielsen, Gunn Listøen og Rune
Owsinski

Gravferd
Frogner
Aud Iversen, Bjørn Olsen, Hege S.
Bergmann, Gerd Elisabeth Mikkelsen,
Grethe Marie Opsal, Liv Huseby, Lars
Lien, Solveig Larsen, Ole Opsal, Anne
Palmberg, Lilly Olaug  Johannessen,
Solveig Avdal, Kjell Olsen, Thore Sven
Arnesen, Berte Jagland, Kåre
Kløvtveit, Bodil Synøve Creasy, Kåre
Allum, Rønnaug Drag, Tore Morten
Solvang, Anne Lise Lilloe Salvesen,
Bjørg Gudrun Berg, Hildegard Erna
Løken

Tranby
Per Arvohr Granum, Ionnakis
Koutsimanis, Harald Rolf Jørgensen,
Anne Lise Kleven, Roar Larsen, Frank
Hugo D. Kristiansen, Ragnhild Astrid
E. Helgerud, Torlaug Synnøve
Buttedal, Torgeir Skjellerud, Lena
Synnøve Kristine Lunde

Sylling
Bjørg Stockinger, Marit Helgesen
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Presentasjon av kandidatene i Tranby
1. Kjell Håkon Brurberg, 

Alder: 72
Yrke: Pensjonist
3409 Tranby
Satsningsområder:
- Forsøke å videreføre det 
arbeidet sittende menighets

råd har igangsatt med hensyn til strategi og synlig-
het i nærmiljøet.

2. Torbjørn Storli Jensen, 
Alder: 55
Personlig assistent/lærer
0756 Oslo
Satsningsområder:
- At alle på Tranby og Lier- 
skogen vet at Tranby menig

het er helt NILS! Med andre ord; videreføre den
flotte visjonen «å gi troen en sjanse» og målene i
verdidokumentet som er utarbeidet i inneværende
periode. (NILS: Nær, Inkluderende, Levende,
Synlig) Det er mange kort i folkekirken som er i
spill de neste fire årene, så dette blir spennende!

3. Knut Erik Øyri, Alder: 59
Yrke: Økonomirådgiver
3409 Tranby
Satsningsområder:
- Fokus på økonomi. Tror 
dette blir viktig med organ
isasjons-endringene som nå

gjennomføres i Kirken.

4. Kathrine Hestnes Kvamme, 
Alder: 45
Yrke: Assistent/Lærervikar
3420 Lierskogen
Satsningsområder:
- Mer aktivitet i Lierskogen 
kirke

5. Katharina Markhus, 
Alder: 35
Yrke: Jurist
3406 Tranby
Satsningsområder: 
- Barne- og ungdomsarbeid i

menigheten, informasjonsarbeid, trosopplæring. 

6. Sigurd Lein, Alder 69
Yrke: Lærer
3408 Tranby
Satsningsområder:
- I forbindelse mede skillet

mellom kirken og staten er det viktig
at kirken er klar på sine verdier om

menneskeverdet som ukrenkelig. Vi må hjelpe de
som trenger hjelp. Vi må ta imot mennesker som
trenger å bli tatt imot. I den forbindelse må vi fra-
melske en flerkulturell dialog. Kirkens medansvar i
klima- og miljøspørsmål er å ta ansvar for å dempe
framtidige konflikter.

7. Elisabeth Lie Nordgaren, 
Alder: 58
Yrke: Daglig leder
3409 Tranby
Satsningsområder:
-  Drift og utvikling

8. Karin Solberg, Alder: 66
Pensjonist
3409 Tranby
Satsningsområder:
-Generelt samfunnsinter
essert. Ser på overgangen fra
Statskirke til Folkekirke som

spennende utfordring for menighetene. Hvordan
skape engasjement i befolkningen for endringen?

9. Sigmund Rusås, Alder: 74
Pensjonist
3408 Tranby
Satsningsområder:
-Ønsker å være med å bidra 
til at flest mulig får del i

menighetslivet i Tranby. At gudstjenesten oppleves
som viktig for folk flest.

10. Nina Kristin Elmung, 
Alder: 54
Sentralbordoperatør
3408 Tranby
Satsningsområder: 
- Tranby og Lierskogen 
Menighet gir troen en 
sjanse. 

Fortsettes neste side
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Presentasjon av kandidatene i Tranby

Presentasjon av kandidatene i Sjåstad

Ønsker arbeide for at menigheten skal 
være utdypelsen av det: nær, inkluderende, 
levende og synlig. Kortversjon: "NILS"
- Fortsette i musikkutvalget fordi musikk er
en av flere måter å være "NILS"

11. Solveig Irene Olsen Gaasø, 
Alder: 36
Yrke: Adjunkt
3409 Tranby
Satsningsområder:
- Barn og unge

12. Ruth Ingeborg Opsahl, 
Alder: 66
Yrke: Sykepleier
3406 Tranby
Satsningsområder:

- Jobbe for en åpen og inklud
erende kirke hvor mennesk

er kan komme med sin tro og tvil

13. Dag Rønning, 
Alder: 42
Yrke: Selger
3420 Lierskogen

1. Odd Treffen, 
Alder: 49
Yrke: Markedssjef
3405 Lier
Satsningsområder:
- Kirken er en kultur og 
tradisjonsbærer i nær-

miljøet. Ønsker å bidra til at dette fortsetter og vid-
ereutvikles. Jeg mener det er viktig at kirken opp-
trer åpen og inkluderende overfor alle.

2. Anne Kristine Hole, 
Alder: 49
Yrke: Rådgiver
3405 Lier 
Satsingsområder: 
- Barn og unge i menigheten
- Bruk av kirkerommet for 
alle
- Sang og musikk

3. Helge Dammen, Alder 55
Yrke: Veileder
3405 Lier
Satsningsområder: 
- Kirken er for meg en kult-
urinstitusjon og formidler av

grunnleggende verdier som blant annet skjer
gjennom det gode barne- og ungdomsarbeidet i
Sjåstad kirke. Kirken er et viktig bidrag i et godt

lokalmiljø og skal være et møtested for alle med sin
tro og tvil.

4. Jorun Elisabeth Fuglerud, 
Alder: 70
Pensjonist/Selvstendig 
næringsdrivende
3405 Lier

5. Ellen Merethe Øien, 
Alder: 45
Yrke: Barnehage assistent
3405 Lier

6. Birgit Marte Lyngås, 
Alder: 70
Yrke: Sykepleier
3405 Lier

7. Inger Johanne Stensen, 
Alder: 66
Kontorfullmektig/Pensjonist
3404 Lier
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Presentasjon av kandidatene i Frogner
1.  Stian Fossli, 

Alder: 30
Yrke: Kirketjener
3400 Lier

2. Inger Fjeldal Bjørshol, 
Alder: 48, 
Yrke: Fostermor
3404 Lier
Satsningsområder:
- Barn og unge i menigheten
- Aktiviteter der folk møtes
- Samarbeid på tvers av alder

3. Knut Olaf Haveråen Kals, 
Alder: 54
Yrke: Selvstendig
3402 Lier
Satsningsområder:
- Bruken av kirkerommet
- Menighetsråd/ Fellesråd
- En aktiv dialog med 
kirkerommet 

4. Solveig Aass Kristiansen, 
Alder: 68
Yrke: Pensjonist
3402 Lier
Satsningsområder:
- Fellesskapsbyggende arbeid
- Gudstjeneste
- Trosopplæring

5. Odd Arne Eritsland, 
Alder: 71
Yrke: Pensjonist
3402 Lier
Satsningsområder:
- Pilegrimsleden gjennom 
Lier
- Gudstjenesten
- Musikk

6. Kari Johanne Tønnesen, 
Alder: 48
Yrke: Virksomhetsleder
3414 Lierstranda
Satsningsområder:
- Sosialt og diakonalt arbeid
- Menighetshuset
- Barn og ungdom
- Gudstjeneste

7. Helene Bartnes Andersson, 
Alder: 70
Yrke: Pensjonist
3404 Lier
Satsningsområder:
-Jeg stiller med blanke ark…

8. Michel Nookhao Bredesen, 
Alder: 22
Yrke: Student
3403 Lier
Satsningsområder:
- Barne- og ungdomsarbeid

9. Matthias Krüger, Alder: 45
Yrke: Prosjektleder selvs
tendig
3034 Drammen
Satsningsområder:
- Ungdomsarbeid
- Familiearbeid
- Hjelpe menesker
- Vedlikehold lokaler
- Verdiskapning

10. Solveig Opsahl Wilhelmsen, 
Alder: 65
Yrke:Pensjonist
3426 Gullaug
Satsningsområder:
- Ingen spesielle
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Presentasjon av kandidatene i Sylling
1. Hanne Myhre Gravdal, 

Alder: 51
Yrke: Bankfunksjonær
3410 Sylling

Satsningsområder:
-Styrke samarbeider med 
skoler og barnehager
- Få de unge til å føle seg 
som en del av fellesskapet

2. Sten Yngve Solberg, 
Alder: 52
Avdelingsdirektør
3410 Sylling
Satsningsområder:
- Kirken som en viktig del av
lokalsamfunnet

3. Unni Kornerud, Alder 65
Sykepleier
3410 Sylling 
Satsningsområder:
- Dugnadsarbeid:

o Jordbæreventyret
o Loppemarked

- Arbeid med barn og ung-
dom

4. Birgit Sigrid Moseng Bellen, 
Alder: 71
Pensjonist
3410 Sylling
Satsningsområder:
- Er et dugnadsmenneske

5. Odd Christer Hansen, 
Alder: 41
Miljøarbeider
3410 Sylling
Satsningsområder:
- Kristne budskap
- Moderne kirke
- Tradisjoner
- Attraktiv kirke for alle

6. Turid Mørk Ask, 
Alder: 47
Seniorrådgiver
3410 Sylling

7. Hilde Andrea Nysether, 
Alder: 30
Lektor
3410 Sylling
Satsningsområder:
- Barne og ungdomsarbeid
- Synlighet i lokalsamfunnet
- Videreutvikle gudstjen
esten

8. Olaug Nævestad Østvold, 
Alder: 56
Frisør
3410 Sylling
Satsningsområder:
- Spre budskapet
- Gudstjenesten
- Trosopplæring
- Kirkemusikk/kultur
- Fristilling fra staten

9. Lars Kornerud, Alder: 44
Vaktmester
3410 Sylling
Satsningsområder:
- Opprettholde kirkens 
arbeid
- Kirken skal være åpen for 
alle
- Tradisjoner
- Kirkens ve og vel

10. Geir Harald Caspersen, 
Alder 58
IT Konsulent
3410 Sylling
Satsningsområder:
- Kirkens bidrag til barn og 
ungdoms oppvekstsvilkår

11. Anne Marie Hørthe, 
Alder: 65
Massør
3410 Sylling
Satsningsområder:
- Menighetsarbeidet
- Kultur i kirken
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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

AKTIVITETER I MENIGHETENE

FROGNER

Tekstmeditasjon
Onsdag 9. september kl. 19.00 i Gullaug kirke

Bibelgruppe ved Audun Tveide
Torsdag 17. september kl. 10.00 – kl. 11.00 på Frogner men-
ighetshus

Stille Time
Mandag 5. oktober kl. 20.00 i Frogner kirke ved Per Egil
Hovland. Gjest: Jan Bertelsen (obo)

Stille Time
Mandag 12. oktober kl. 20.00 i Frogner kirke ved Per Egil
Hovland. Gjest: Birgitt Stærnes (fiolin)

Tekstmeditasjon 
Onsdag 14. oktober kl. 19.00 i Gullaug kirke

Bibelgruppe ved Audun Tveide
Torsdag 15. oktober kl. 10.00 – kl. 11.00 på Frogner menig-
hetshus

TRANBY

Bokmarked
Onsdag 9. sept. og torsdag 10. sept. på Tranby menighets-
hus.
Åpent begge dager kl. 16.00-20.00

Sangtimen
Torsdag 10. sept. kl. 19.30 på Tranby menighetshus.
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Kirkeverge Mette Sønsteby
mobil: 482 89 588

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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postkort_fuglerud.qxd:Layout 2  30-07-09  10:15  Side 1

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

Kirketjenere:
Frogner: Henrik Aasland: 93 28 87 88
Tranby: Hans Nordal: 99 61 87 11
Sylling/Sjåstad:  Paul Chr. Justad: 98 62 86 44



Fotball
hører med
under
prestens
beste: særlig når en prest som var
ivrig Branntilhenger ble stoppet
utenfor puben. Vedkommende
som stoppet han, var ikke særlig
Brannvennlig og sa: «Du som er
prest, har vel lært å vende det
andre kinnet til». «Riktig», sa
presten og mannen slo til han.
Presten vendte det andre kinnet til,
og mannen slo igjen. «Men nå» sa
presten som var av den røslige
typen: «Nå står det heller ikke
mer» og brettet ermene opp.

Jeg fikk med meg
noen fine bibel-
timer som vår
tidligere biskop
Laila holdt på
Knattholmen i
sommer. Under
overskriften
«Spor av Gud» siterte hun bl. a.
Bergprekenen hvor det står: «Salig
er de rene av hjertet, for de skal se
Gud». Og så var det Gagarin, den
første i verdensrommet som kom
med sitt triumferende: «Men jeg så
ingen spor av Gud der». Da er det
ei lita jente sier: «Men var han ren
av hjertet»

Apropos kommende kommune-
valg: En hadde bestemt seg for å la
valget være i Guds hender. Derfor
samlet hun alle valgsedlene og
kastet dem opp i lufta. Den som
landet øverst måtte være det riktige
valg. Men innvendte en: «Tenk om
– og så nevnte hun navnet på et
spesielt parti – tenk om de kom
øverst. Du vil vel ikke stemme
dem»? «Å nei», var svaret. «De
hadde jeg luka ut på forhånd».
Lykke til med kommune- og kirke-
valg 

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 29. september
I din postkasse: 12. oktober

!

Prestens 
beste...

Velkommen til Eplefestivalen 2015
Familiedag med lange tradisjoner. Friluftsgudtjeneste og annen spennende
underholdning for store og små!
Frukt og grøntsalg, boder og demonstrasjoner. Selvplukk av eple og mye
mer! Sett av dagen og bli med
på Liers store markering og
feiring av markens grøde!
Inngang voksne kr.100,-. Barn
gratis. Parkering og gratis
skyttelbuss fra Lierbyen skole.

Arrangør: Lier Bygdetun i
samarbeid med Lier Øst
Rotary Klubb, Lier
historielag  og Lier kommune,
kultur og fritid

Bibelkvelder

Bibelkvelder i Gullaug kirke onsdagene
9/9, 14/10, 11/11 og 9/12 kl.19-2030. Vi
møtes over en kaffekopp, leser søndag-
ens tekst sammen, dveler over den i
stillhet og deler deretter inntrykk og
tanker med hverandre. Kvelden avslutt-
es med kveldsbønn. Kontaktperson:
Ellen Martha Blaasvær, tlf. 92 28 48 22.
Velkommen!

 

 
 

 
   

  
  

 

 

 

 

 
 

 
   

  
  

 

 

 

 

 
 

 
   

  
  

 

 

 

 

 
 

 
   

  
  

 

 

 

 

 
 

 
   

  
  

 

 

 

 

 
 

 
   

  
  

 

 

 

 

 
 

 
   

  
  

 

 

 

 

 
 

 
   

  
  

 

 

 

 

 
 

 
   

  
  

 

 

 

FELLESSKAPSKVELD PÅ FROGNER
MENIGHETSHUS  HØSTEN 2015
Møtet begynner kl. 19.30. Kaffe og litt
å bite i fra kl. 19.00

Tirsdag 22.september                                                                                                       

Tore Seierstad. ( Emne oppgis senere) .  

Tore  Seierstad er  tidligere rektor ved
Danvik folkehøyskole og direktør for
Normisjon i Aserbadjan, kretssekretær
i Santalmisjonen og folkehøyskolelærer.
Seierstad har en rekke styreverv i
organisasjoner og institusjoner.

Supersprell i Sylling

Nå starter Supersprell opp igjen i
Sylling.Første samling er torsdag
3.september.
Vi samles annenhver torsdag i
kirkestua i Sylling kl.18-19. De som
ønsker kan komme kl.1730 til en enkel
middag.

Her er det barn i mange aldere. Vi
lærer flotte sanger, hører spennende
fortellinger fra Bibelen, leker sammen,
lager ting, spiser og løser oppdrag.

Velkommen enten du er fra Sylling,
Sjåstad eller andre steder!

Samlinger høsten 2015:
3.september
17.september
15.oktober
29.oktober
12.november
26.november 

Håper vi ser DEG! 

Trylleskole
med
trylleshow
med Ruben
Gazki fra Norske talenter, arrangeres i
Sjåstad kirke for 10, 11 og 12 åringer.
Lørdag 19. september kl 12-16
Trylleshowet starter kl. 15.

Mer info på www.lier.kirken.no
Påmelding til: 
anne.sofie.ramslie@lier.kommune.no 


