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19.06.2016
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste .
Kirkekaffe.
Furuhall kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste 

26.06.2016
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

03.07.2016
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

10.07.2016
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

17.07.2016
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

24.07.2016
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

29.07.2016 Olsok
Frogner kirke kl. 19.00: Gudstjeneste
Kirkekaffe fra kl. 18.00

31.07.2016
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

07.08.2016
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

14.08.2016
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

21.08.2016
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

28.08.2016
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Stokstad
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste 
Tranby kirke kl. 19.00: Gudstjeneste
Presentasjon av årets konfirmanter.

04.09.2016
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
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Lier Menighetsblad

Vårens vakreste eventyr
«Vårens vakreste eventyr» er et kjent
begrep. Vi bruker det nok med litt
ulik mening. Meningene er nok også
mange om hva som er vårens
vakreste eventyr. Det er mange ting
som er flott om våren. For meg er
konfirmasjon en vakker våropplev-
else som jeg er så heldig å få oppleve
hver vår. Det har vært mange fest-
dager i kirkene våre denne våren. Vi
får feire ungdommene våre. Og ikke
minst vi får be for dem.

Det er fantastisk at mange ung-
dommer hvert år blir kjent med kirka
og kristen tro. Konfirmasjon er en
lang tradisjon. I Danmark og Norge
ble konfirmasjon påbudt ved lov i
1736. Siden det var vanskelig å få noe
ut av konfirmasjonsundervisningen
uten å kunne lese kom Lov om opp-
rettelse av allmueskoler i 1739. Mye
har endret seg i konfirmasjonsunder-
visningen fra 1736 til 2016. Akkurat
som at mye har endra seg i skolen fra

1739 til 2016. Men selv om mye har
endra seg så handler det fremdeles om
opplæring i kristen tro. De senere årene
har også konfirmasjonsundervisningen
blitt en del av kirkens trosopplærings-
plan. Det er en plan som går fra 0 til 18
år.

Fram til 1912 var konfirmasjon tvung-
en. Dagens unge har flere valg. Dette
utfordrer oss som kirke. Vi må jobbe
for å være aktuelle. Konfirmasjon er
der vi i kirka treffer ungdommene. Når
ungdom velger å bruke tid i kirka for-
tjener de å få et skikkelig opplegg, sam-
tidig som vi har et godt og viktig bud-
skap å formidle til dem.

Vi har hørt historier om pugging og
overhøring i gamle dager. Går vi langt
nok tilbake i tid så var det også noen
som ikke stod på overhøringa og måtte
gå om igjen. De lærte nok kanskje mer
før. I dag legger vi også mer vekt på at
det skal være en god opplevelse. Vi
ønsker at konfirmantene skal få et godt
møte med kirka. Vi ønsker at de skal få
lyst på mer.

Det å bli kjent med nye ungdomskull
er flott. Samtidig er det også utfordr-
ende. Noen ganger føler jeg at vi lykt-
es, og andre ganger føler jeg at vi
mislyktes.

Når selve konfirmasjonsdagen
kommer er det fest. Vi får feire ung-
dommene. Det er flott med en slik
fest i ungdomstida. Så håper jeg de
har fått med seg noe. Både at de har
lært noe om kristen tro og at de har
hatt en god opplevelse.

For meg er det å få oppleve kon-
firmasjonene om våren en vakker
opplevelse. Jeg håper at både kon-
firmasjonsdagen og konfirmasjons-
tida er en god opplevelse for kon-
firmantene.

Ole Johan
Stokstad,
Sokneprest i
Sylling og
Sjåstad
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bord på et skip. Det var rett og slett som om hele
rommet duvet
litt fra side til
side. Barnetegn-
ingene er laget av
kunstnerens egen
datter. De er et
sterkt symbol på
å bevare det
barnlige livet ut, om barnets verdi og om betyd-
ningen av det enkle. Det umiddelbare og impuls-
ive som vi finner mer av hos barn. Barna er ikke
så opptatt av det perfekte, det mulige eller det
riktige. Her kan kaninen sveve med ballonger. 

Med plassering av kunstverket i et kirkerom er det
umulig for meg å ikke gi det en kristen fortolk-
ning. På den siste kisten sto det «reservert for
kapteinen». Det kan være oss selv, eller det kan
være Gud – den vi ønsker skal styre skuta vår. 

Inni
alterringer
var det en
bøye med
tegning av
Kristus –
den jeg
ønsker å for-
tøye livet
mitt til, slik
at jeg makter

livsreisen som begynner nederst med en tann-
børste og et pass og ender ved muligheten for for-
tøyning ved ham som gav oss livets mulighet. 

Tekst og Foto: Hanne Dyrendal
Nettside:  hannedyrendal.no
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Velkommen
til ny kantor
(tekst/foto
Elisabeth T
Edvardsen)

Stephen Sirris er
ansatt som ny
kantor i Frogner
kirke fra august
2016. I tillegg til
organistarbeidet
ønsker han å invit-
ere til sangglede
og opprette et
voksenkor med
plass til alle.

Sirris bor på et lite småbruk i Røyken
med kone og tre barn fra ett til ni år.
De er en familie som er glad i naturen

hele året. Stephen må
jeg raskt få oppklart
uttalen på. – Det uttales
«Steffen» forklarer han.
Greit for flere enn meg
å vite.

Den nye kantoren
vokste opp i Søgne, noe
dialekten røper. Han
har kirkemusikkut-
dannelse fra
Musikkhøgskolen og
holder fortsatt på med
studier i Oslo. Sirris har
tidligere arbeidet som
organist i Bærum og

undervist i kirkelig utdanning. – Etter
mange vikartjenester i kirkene i områd-
et, ser jeg frem til å ha et fast tilholds-
sted ved å arbeide som kantor i Lier fra
høsten av, smiler han. – Jeg har registr-

ert ønske om voksenkor og håper å kunne komme
i gang med et kortilbud for voksne hvor sangglede,
variert repertoar, godt miljø og musikalsk utvikl-
ing står i fokus. Til meg røper han at alle kan lære
og synge i kor, og bedyrer at det vil være lav tersk-
el i korporten hans.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med vakre
Frogner kirke, orgelet der og ikke minst mennesk-
ene, sier Sirris. Jeg forstår at han er spesielt opptatt
av å nå frem til lokale og gjerne unge talenter i
menigheten. – God sommer – og håper vi sees og
høres til høsten, avslutter Sirris.

På vei hjem til Røyken denne vakre maidagen vet
jeg at Stephen Sirris ikke tenker på tangenter og
orgelbrus. Han har betrodd meg at Henning
Sommerro er favorittmusikken i bilen akkurat nå.
Og en altetende musikktilbeder lover godt for
både kor og sangglede i tillegg til orgel og kirke-
musikk. Velkommen til Lier Stephen Sirris.

St. Hallvard dagene
markeres i Lier
I forbindelse med St.Hallvard dagen
15.mai har det vært ulike arrange-
menter i Frogner menighet i regi av
Pilegrimsutvalget. I tillegg til tilstel-
ning på Huseby den 15. og pilegrims-
marsj og konsert, har det mest synlige
vært en utstilling i Frogner kirke i mai
av skulpturer i tre. Hanne Dyrendal
prest, lyriker og for tiden vikar for
prostesekretæren i Lier prosti, har en
egen blogg og har skrevet om utstill-
ingen der. Vi har fått lov å gjengi noe
av den her i menighetsbladet. 

PARADISVANDRINGER

Jeg liker å gå på kunstutstillinger, og
spesielt utstillinger
som innbyr til å ta
og føle på, gå rundt,
betrakte fra for-
skjellige vinkler.
Forrige uke fikk jeg
med meg en spenn-
ende utstilling i
Frogner kirke i Lier
– Paradisvandringer
av Tollef Thorsnes  

Utstillingen kunne
forstås på mange
plan, både reiser i
konkret og overført
betydning. Vandring
fra krybbe til grav
med det mest nød-

vendige: tannbørste og pass, og indre
vandringer eller livets vandringer i
mer overført betydning. 

Thorsnes hadde benyttet kraftige
trestokker som hadde ligget ute i vind
og vær og sprukket på naturlig vis.
Deretter hadde han brukt disse som
illustrasjon på reisekister, med innlagte
symboler. 

Trestokkene minnet både om reisekist-
er slik folk benyttet i gamle dager og
samtidig en påminnelse om at vi reiser
først og fremst med oss selv. Med vårt
eget liv som utsettes for vær og vind,
men som består med
sprekker og tilsynelat-
ende feil. Innimellom

reisekistene
lå det store
frøkapsler –
det vi
trenger for
å komme
videre på
reisen vår
og de spor
vi legger
igjen. 

På sidene kirkerommet var
det fendere, bøyer og pull-
ere, alle med innlagte
barnetegninger. Med kister
i midtgangen og fendere på
siden nettopp i kirke-
rommets «skip», kjente jeg
helt fysisk at jeg var om



RESPEKT

Våre vakre vårsanger runget i full-
satt sal. Det er ” ÅPENT HUS” på
Tranby menighetshus denne 4.
mai. Og mens vi ventet på hoved-
talerne, spiste alle seg gode og
mette av den smakfulle maten.

Det er all grunn til å gi en stor
applaus til presten fra Fjell kirke,
Ivar Flaten og Noor Ahmad Noor,
født i Pakistan, nå imam i moske-
en på Fjell som heter Minjah OL
Quran Intl. Disse to utfører et nitidig
og svært viktig arbeid for forståelse og
respekt for andres religion og kultur.
Noor hadde før han kom til Drammen
samarbeid med Sunniva Gylver gjenn-
om gjensidige besøk i kirke og moske.

Det var skolerte karer vi hadde på
besøk, men budskapet de formidlet
var enkelt: Snakk sammen og prøv å
forstå hverandre selv om dere er teo-
logisk uenige. Snakk godt om hver-
andre!

Ivar Flaten og Noor Ahmad har hatt
samarbeid på mange plan i flere år. De
har besøkt hverandre i kirke og moske,
hatt trosopplæringsprosjekt sammen

og laget musikal. I et tros- og livssyns-
forum drøfter de viktige tema.
”Gjestebud” kaller de samlinger der
mennesker fra mange religioner og
politiske retninger møtes til samtale,
måltid og drøfting av ulike tema. Det
var viktig for Ahmad å få fram at
muslimer er ikke terrorister. Det er
ytterliggående grupper som kan være
terrorister, og det fra hvilken som helst
religion.

” Jeg blir ikke en dårligere kristen
om jeg er venn med en muslim. Vi er
uenige i teologi, men gode venner.
Vis respekt for andre mennesker. Vis
respekt for livet som er Guds eien-
dom,” sluttet Ivar Flaten.   

Gjertrud Aspelund
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Slekters
gang

Døpte
Frogner
Nele Larsen Hjelle, Jens Fjellkleiv
Wilson, Leah Finstad Hanssen
(Tanum kirke), Emil Vaule Dewyndt
(Asker kirke)

Tranby og Lierskogen
Magnus Kruse, Mina Sophie
Nooshabadi Laache

Sylling
Solveig Hegna Brevik

Sjåstad
Ellioth Mortenssøn Astrup

Vielser
Frogner
Linn Mari Luley Holm Andersen og
Audun Indrehus, Kjerstin Bjørk og
Nils Petter Fasting Bjørge

Tranby
Marte Ramby Johannesen og Kristian
Nordahl Grøstad, Silje Myrset
Gulhaugen og Joachim Peter Solheim
Leithaug, Maria Lindland og Jon
Korvald, Kjersti Matre og Thorstein
Opsahl, Lisa Christin Axman og Jon
Asbjørn Amundsen

Sylling
Stine Merethe Moen og Mads
Høgberget

Gravferd
Frogner
Leif Bjarne Syvertsen, Kari Rue
Jansen, Odd Arne Eritsland, Einar
Iversen, Einar Langum, Marion
Henriksen

Tranby og Lierskogen
Rolf Kristian Bjørnstad, Tore Kristian
Jansen

Sjåstad
Karen Haug, Lise Gran, Andreas
Østengen, Gerd Helgerud

Bibelselskapets 200 års
jubileum i Oslo Konserthus.

Den siste helga i
mai, 28. -29. mai
ble Sjåbagos
Tweens invitert
med av
Lommedalen
Tweenstars, til å
synge i Oslo
Konserthus
under fest-
forestillingen til
Bibelselskapets 200 års jubileum.
Under kyndig ledelse av Frida Hegge
Larssen, som til tross for sin unge
alder, har mange års erfaring med å
lede de eldste i Sjåbagos, ble sanger
innøvd og pugget.  Lørdag formiddag
ble 13 spente 5.-7. klassinger og ung-
domsledere, to voksne hjelpeledere og
en energisk dirigent hentet.
Lommedalen kirke var base under
oppholdet. Sammen med 20 barn fra
Lommedalen Tweenstars med  vok-
senledere, gikk turen videre til Oslo

Konserthus. Spente på hva som ventet
dem, men veldig klare for å vise hva de
kunne. Sjåbagos Tweens leverte! 

Forestillingen ble avsluttet av en liten
kar på fem og et halvt år som sang
"Kjære Gud jeg har det godt".
På søndagen avsluttet vi besøket med
felles konsert i Lommedalen kirke.
Begge korene fikk vist seg fram med
sine egne innøvde sanger, men hadde
også noen felles sanger. De som over-
var konserten fikk oppleve alt fra
rolige, vakre sanger til gospelsanger
som fikk taket til å løfte seg, en fan-
tasktis konsert med ekte sangglede!

Agnethe Sørum-Ellingsen
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Vis at du tror

Jeg har det siste halve året, som så
mange andre på min alder blitt hektet
på NRK P3 serien «Skam.» I serien
følger vi 5. jenter, Eva, Chris, Vilde,
Nora og Sana. De går i førsteklasse på
vgs. Vi får dele deres frustrasjon og
refleksjon over livets små og store
spørsmål. 

Jeg ønsker å dvele litt ved ei av jentene.
Sana. Hun er muslim. Hun er limet i
vennegjengen og den de andre spør
om råd. Avisen Vårt Land skriver at
«troen gir henne tyngde og trygghet. I
møte med resten av jentegjengen har
Sana en ballast de mangler.» Hun har
troen sin, og er ikke redd for å vise
den. Hvordan kan vi som unge kristne
lære noe av henne?  Da jeg selv var på
deres alder kjente jeg ofte på at troen
min kunne stå i veien for hvordan
vennegjengen oppfattet meg. Jeg ble
ofte satt i bås om at jeg var «sånn sup-
erkristen» Etter hvert som jeg ble eldre
endret dette seg, men jeg tror mange
unge i dag kan kjenne på den samme
følelsen. Sana viser at det er greit å vise

sin tro selv om
du er ung- du
trenger ikke være utenfor av den
grunn.  

Å bære Jesus med seg i hverdagen kan
være utforende- men samtidig trygt.
Troen gjør deg til en sterkere person,
og gir tygde kanskje de du møter ikke
har? En å komme til i møte med hver-
dagen. I salme 37,5 står det « Legg din
vei i Herrens hånd, stol på han, så
griper han inn.» Sana fremstår som
den trygge bjelken i vennegjengen.
Troen er tydelig. For oss er det viktig å
la Jesus vise veien slik at troen blir syn-
lig i hverdagen vår også. Paulus skriver
«Dere må bare bli stående i troen,
grunnfestet og stødige, uten å la dere
rive bort fra håpet som evangeliet gir.»
Denne tryggheten og påminnelsen
trenger vi alle
sammen. 

Anne-Sofie
Ramslie
Trosopplærer i
Frogner 

AndaktOrgelnytt fra Sylling

Som det fremgår av bildet over er det
nye orgelet under oppføring. En flott
dugnadsgjeng losset traileren mandag
18. mai. Flotte damer lagde deilig
lunsj.

Fire orgelbyggere har nå holdt på i 14
dager med monteringen av orgelet i
Sylling.  6. juni kommer to håndverk-
ere som skal male alt treverket.
Så da sier vi bare: Gled dere til vigsl-
ingen av orgelet søndag 18. september
kl. 11.  

Loppedugnad vel blåst!
(tekst Elisabeth T Edvardsen/foto Svein
Edvardsen)

Siste helgen i mai bruste det loppe-
blod og dugnadsvilje i Syllinghallen.
Menighetsrådets årlige loppemarked
ble en suksess med
et overskudd på
125.000 kroner.

Loppegeneralen i
Sylling Anne Marie
Hørthe og leder i
menighetsrådet
Hanne Myhre
Gravdal konkluder-
er med at den fri-
villige innsatsen
øverst i bygda lever
i beste velgående.
Omkring 60 per-
soner har vært
involvert. Noen har
bidratt under selve
arrangementet, bakt kaker og stått for
servering, tilbudt lagerplass og oppbe-
varing av lopper gjennom hele året –
og de to svært fornøyde damene takker
hjertelig og inderlig for alle loppene

som ble forært. – Nei makan til dere
alle finnes ikke, skriver Gravdal til
menighetsbladet. Så er det nok to som
de ønsker å fremheve spesielt og som
gjør en ualminnelig innsats for at
loppemarkedet i Sylling har blitt tradi-
sjon og velrennomert. Berit Myhre og

Tårån Østbye
Røed fortjener
herved heder og
ære. 
Så er Hørthe
allerede i gang
med neste års
loppemarked og
ønsker seg både
flere leker og
mer sportsut-
styr. Herved er
beskjeden gitt –
sjekk loft og
kjeller og ta
kontakt!

Loppegeneral og
menighetsrådsleder bejubler det sosiale
aspektet på denne storstilte dugnaden.
– God stemning, smiler de begge. –
Det gir oss sosialt samvær og energi,
bedyrer generalen her self.

Og overskuddet da, 125.000 kroner? –
Det skal gå til forskjellige typer arbeid
innen menigheten, forteller Gravdal.
Hun ønsker innspill fra bygdefolket. –
Vi mottar ideer med takk, sier hun.
Hørthe nevner også en storstilt fest
som går av stabelen 18. september. Da
skal det nye orgelet innvies. – Noe av
overskuddet går nok til festivitas rundt
det nye orgelet, røper hun.

Vel blåst loppemarked og vel blåst
dugnad – menighetsbygging in reeal
life!

Er du glad i å lage mat?
På Frogner menighetshus har vi flere
aktiviteter hvor vi serverer mat.
Kunne du tenke deg å hjelpe til med
å forberede dette?
Superonsdag (for barnefamilier) én
onsdag i måneden fra kl. 15:30 –
18:30
Musikktreff én torsdag i måneden fra
kl. 10:00 – 14:30

Ta kontakt med diakon Solveig
Thoen
Tlf. 32220737/48006698



Bli med og møt St. Hallvard på

bygdetunet!
Slik blir dagen: Du vil bli
godt kjent med St.
Hallvard og den dra-
matiske historien. Kanskje
får du lyst til å være med
å lage et skuespill om St.
Hallvard som kan vises
mot slutten av dagen
også? Eller kanskje har du
mer lyst til å bake middel-
alderbrød i en stor,
gammel bakerovn. Eller
frister det mer å lære å
bruke pil og bue? Er du
interessert i håndarbeid
vil det være gruppe for det
også. Spill og konkurranser
fra gamle dager vil det også
bli mulig å være med på.

Skal du begynne i 7. klasse til høsten kan du bli med på alt
dette (født i 2004). 
Tirsdag 16. august
Kl. 09:30-15:00
Lier bygdetun
Påmelding sendes på mail til: 
anne.sofie.ramslie@lier.kommune.no
Frist for påmelding: 20. juni
Kontaktperson: Ellen Martha Blaasvær

Velkommen! 

Hilsen oss i Frogner og Tranby og Lierskogen menigheter

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

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.

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
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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

Kantor
Anne Ma Flaten
(Frogner)
mobil: 90 08 01 03

Kirkemusiker
Andreas Harket
(Sjåstad/Sylling)
mobil: 452 47 442

Kantor
Waldemar Nowak
(Tranby)
mobil: 92 66 46 42

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

Diakon Solveig Thoen
(Frogner og Tranby)
telefon: 48 00 66 98

Kirketjener
Henrik Aasland
(Frogner)
mobil: 93 28 87 88

Kirketjener
Hans Nordal
(Tranby)
mobil: 99 61 87 11

Kirketjener
Paul Chr. Justad
(Sylling/Sjåstad)
mobil: 98 62 86 44

Den norske Kirke i Lier 
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

INTERNETT
http://www.kirken.no/lier

FACEBOOK

Frogner Menighet:
www.facebook.com/frognermenighet
Tranby og Lierskogen menighet:
www.facebook.com/menighettranby
Sylling menighet:
www.facebook.com/syllingkirke
Sjåstad menighet:
www.facebook.com/sjastadkirke

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

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad



Bibel- 
selskapet
feirer 200 år.
Dag
Kullerud har skrevet en interessant
bok om Bibelen. Med personlig til-
snitt. Han forteller dette om Fader
vår. Mor kom alltid inn på sove-
rommet og ba med oss guttene. En
gang da vinduet var åpent og mor
kom inn for å be, og vi kom til «Led
oss ikke» ba hun, tankefullt: «Og led
oss ikke ut av vinduet!»

Orgelet i Sylling er snart på plass.
Etter en stor og variert innsamlings-
dugnad. Vet ikke om soknepresten
prøvde denne: «Jeg
har en stor og en
dårlig nyhet. Den
gode er at vi nå har
innen rekkevidde
nok penger til å
betale for det nye
orgelet. Den dår-
lige nyheten er at
pengene fortsatt
befinner seg i deres lommer». 

Eller denne (fra Tysnes) «Til slutt vil
eg be dykk vera så gild å gi ei god
gåve til det verdifulle arbeidet menig-
hetsrådet gjer i kyrkjebøssen.»

Skolegudstjeneste for barneskolen.
Andreklassingen som sitter ved siden
av læreren følger interessert med.
Presten kommer ruslende nedover
midtgangen mens han holder preken-
en sin. Da kommer det høylytt fra
eleven: «Du lærer, er hu religiøs
eller»?

På siste skoledagen før jul leste lærer-
en litt i juleevangeliet for 1 klassing-
ene. De satt storøyde og lytet intenst.
Siden det ikke var plass til dem i her-
berget, måtte Josef og Maria ta inn i
en stall og legge Jesus i krybba der,
forklarte læreren. Da ropte lille
Petrine: «Det der var Josef sin skyld.
Han skulle jo ha gått inn på nettet og
bestilt på forhånd».

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 23. august
I din postkasse: 2.-9. sept

!

Prestens 
beste...

 Lopper 
Frogner  menighetshus 

Lier 

Vi tar imot rene lopper 
første mandag hver måned 

kl. 17.00  19.00. 
Ikke i juli. 

Møbler og lignende kontakt 
Asle Kristiansen 

92294263 
Ikke hvitevarer, bøker og TV 

Sommerkonserter i Frogner
kirke:

Jon Martin Høie, orgel/piano
«Unge talenter» Torsdag 30.juni
kl.19.30 

Kantor  Anne Ma Flaten, orgel
Torsdag 7.juli kl 19.30 

Ellinor Grimnes,orgel. Sunniva
Fevang,sang.
Frida Lund-Larsen,sang
«Unge talenter» Torsdag 14.juli
kl.19.30 

Arrangør Frogner menighetsåd.  

 

 JAZZKONSERT 
    I SYLLING KIRKE 
MANDAG 22. AUGUST KL 18 
 
     MAGNOLIA JAZZBAND 
    MAJKEN CHRISTIANSEN 
      INGEBORG SOOT 

Billetter fås kjøpt hos: 
Spar Holsfjorden 
Anne Kari Røed 478 72 280 
Ingrid Myhrne 992 77 219 

Arr.: Jazzkomiteen og Sylling Menighetsråd 

Magnolia, Majken og Ingeborg   
dette vil du ikke gå glipp av! 

 

 

 

 

Bli med på Menighetstur til
Bangladesh!

3 av Lier-
menighetene,
Tranby &
Lierskogen,
Sjåstad og
Sylling menig-
heter har Bangladesh YWCA som sitt
misjonsprosjekt. https://kirken.no/nb-
NO/fellesrad/lier/menigheter/tranby/virk
somhet-ny/misjon-og-internasjonalt-
arbeid/misjonsprosjektet/ Nå inviteres de
som er interessert i å være med og se
hvordan penger som er samlet inn har
blitt forvaltet!  

Turen vil foregå fra 18.-26. februar
2017. Dette for å få med feiringen av
FNs Morsmålsdag 21. februar, som
Bangladesh har æren for. Det blir også
1-2 forberedelseskvelder i forkant av
turen. Plassbegrensning!

Pris: Kr 14.000 i 2mannsrom (kr 2.000
mer hvis enerom). Prisen dekker fly-
reisa tur/retur Bangladesh, med kost,
losji og all reising i Bangladesh. 
Det som ikke dekkes, er reise t/r
Gardermoen, vaksiner, forsikring og
visum til Bangladesh (50$). Alle må ha
gyldig pass til minst september 2017.

Påmelding innen 1. september 2016 til
turid.werrum@kfuk-kfum.no med
navn, fødselsdato, mobil, e-post
adresse, postadresse, passnummer, evt
spes. behov/diett/sykdom, pårørendes
navn, e-post og mobil. Begrenset antall
deltakere. For program og andre spørs-
mål: Kontakt Turid på 93030485 eller
på mail. 

Sorggrupper for barn og
voksne

Ønsker du eller noen av dine et sted
å samtale om sorg og savn?
Til høsten startes det opp en ny sorg-
gruppe for voksne.
Sammen med helsesøster startes det
også opp sorggruppe for barn (9 år
og oppover) som har mistet foreld-
er/foreldre.

Ta kontakt med diakon Solveig
Thoen for mer en samtale og/eller
mer informasjon.
Tlf. 32220737/48006698


