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4.12.2016
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste m/kirkekaffe 
Øverskogen Samfunnshus kl. 11.00:
Gudstjeneste,Kirkekaffe.
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Sylling kirke kl. 18.00: Lysmesse 

11.12.2016
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

18.12.2016
Frogner kirke kl. 11.00: «Lessons and
carols» 
Tranby kirke kl. 18.00: Vi synger jula
inn. Menighetens kor deltar.

24.12.2016
Frogner kirke kl. 13.00: Gudstjeneste
Bjørg Ødegård og elever fra kulturskol-
en (fioliner)
Sjåstad kirke kl. 14.00: Gudstjeneste 
Frogner kirke kl. 14.30: Gudstjeneste
Lier og Høvik skolekorps.
Tranby kirke kl. 14.30: Gudstjeneste 
Gullaug kirke kl. 14.30: Gudstjeneste
Elise Fredriksen (sang)
Frogner kirke kl. 16.00: Gudstjeneste
Lier og Høvik skolekorps.
Lierskogen kirke kl. 16.00:
Gudstjeneste 
Sylling kirke kl. 16.00: Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 16.00: Gudstjeneste 

25.12.2016
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Kristoffer Wøien (trompet)
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

26.12.2016
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Ingeborg Soot (sang)

31.12.2016
Tranby kirke kl. 18.00: Gudstjeneste 

01.01.2017
Frogner kirke kl. 16.00: Gudstjeneste 

08.01.2017
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

15.01.2017
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
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Lier Menighetsblad

Kommer du i kirken på julaften?

I kirken forbereder vi julen i god tid.
Gudstjenestene på julaften er plan-
lagt for lenge siden. Organistene
jobber med musikalske arrangement-
er og øver med solister. Kirketjeneren
pusser støv av lysekronene og prek-
enen ligger til modning i bakhodet
hos presten. Desember er en spesielt
travel og hyggelig tid for oss som
jobber i kirken, med julevandringer,
skolegudstjenester, konserter og de
faste oppgavene som ruller og går
hele året. Julaften er selve høyde-
punktet. Fra kl.13 til 17 denne dagen
har vi årets store sjanse til å gi svært
mange mennesker en god kirkeopp-
levelse som også gir lyst til å komme
tilbake. 

- Jeg er så glad i kirken, sa en godt
voksen dame til meg. - Jeg gikk alltid
i kirken på julaften da jeg var barn. 

Tilhørigheten til kirken har for henne
og mange andre en lang historie, og
den stikker dypt, selv om hun er av
dem som ikke oppsøker kirken så
ofte. Når hun kanskje finner ut at

hun igjen skal gå i kirken på julaften,
ønsker jeg at det skal bli en god erfar-
inger for henne. Hun vil nok merke at
kirken har endret seg en del siden hun
var barn. Men forhåpentligvis kjenner
hun seg igjen og hører det samme gode
budskapet formidlet med dagens ord.
Fortsatt synger vi noen av de samme
salmene som hun lærte i barndommen.
Og vi synger noen andre som har
kommet til og blitt kjente og kjære i
løpet av de siste tiårene, og som kanskje
høres i radio og på TV.  

1.januar 2017 blir kirken så fri fra stat-
en som det er bestemt at den skal være.
Kirken blir herre i eget hus med
arbeidsgiveransvar for prestene, og med
ansvar for egen økonomi. Dette skiftet
er ønsket både av stat og kirke og godt
forberedt gjennom mange år. 

Kirken blir fri fra staten – men ikke fra
folket! Staten er for all innbyggere i
riket, mens kirken er for dem som
ønsker å være med. I høst fikk vi en
nettbasert løsning for inn- og utmeld-
inger som gjør det lettere å ordne sitt
medlemskap i kirken slik den enkelte
ønsker. Mange meldte seg ut, og noen

inn. For tiden er ca. 3,7 millioner
nordmenn medlemmer i kirken. 

Stortinget har gitt Den norske kirke i
oppdrag å «forblive Norges folke-
kirke» (Grunnlovens §16). Det betyr
at kirken skal være tilstede med et til-
bud om gudstjenester og kirkelige
handlinger over hele landet. Dette
oppdraget er vi glade for, og vi vil
fortsette å forvalte det etter beste
evne. Som fri kirke skal vi fortsatt
være her – til tjeneste for Gud og
folket. 

Hvis du er av dem som tenker på å
komme i kirken på julaften, skal du
vite at vi allerede har tenkt på deg og
forberedt oss på å gjøre vårt beste. Og
hvis du vil være sikker på å få høre
alle salmene og sangene du er glad i,
kan du gjerne spe på med en av de
mange julekon-
sertene eller
komme tilbake i
kirken på 1.jule-
dag. Velkommen
skal du være!

Ellen Martha
Blaasvær, prost

Lederartikkel
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Munnrapp humorist
og skientusiast.

Hvem kan dette sies om? Jo, det er
forfatter og radiokåsør Thor
Gotaas. Han besøkte Tranby på
”Åpent hus” den 2. november med

tema:

”Et muntert blikk på norsk idretts-
historie.”

Latteren runget etter at de hundre
forventningsfulle gjester hadde for-
tært en herlig lunsj, og ører og alle
sanser var topp-skjerpet da Thor
Gotaas satte i gang. Han tok blant
annet for seg tanker om ”Femmila,
skisportens manndomsprøve”, tittel
på en av de mange bøkene hans.

Skildringen av femmilsløpere var en
fornøyelse og spekket av ren histor-
ikk og muntre beretninger, og

kanskje en smule overdrivelser.
Langrennskonkurranser startet i Norge
ca 1880. Før løpet tok de seg en røyk
for å åpne lungene og midtveis en god
stopp der de inntok koteletter. I 1902
var det tvungen stopp etter 2,5 mil.
Løperne var staute gutter, hardtarbeid-
ende, ofte tømmerhoggere, fra bygd-
ene, gjerne fattigfolk. Oslogutter var
ikke vinnere, de var pingler, sa Gotaas.
Ingen fra Oslo har vunnet etter 1903
fram til Martin Johnsrud Sundby som
vant i 2016.

Gotaas  viste gamle bilder, blant annet
fra skigardsklyvings-renn. De gamle
gutta var innseige, sa han. Og vi fikk
høre om Østby-brødrene som fant opp
klisteret i 1913. ”Gjørpe” kalte de det.
Alle hadde gebiss, men tok de det ut
ble de anklaget for juks. De kunne ta
inn mer luft enn de andre!

Og visste du at det var kong Olav som
ga bindingene navnet ”rottefella.”

Vår egen ”Hauern” fikk god omtale, svensk-
er og finner sveipa han innom, likedan
”Jentutn”fra 60-70-tallet. Langrenn er  mot-
vekt til datalivet. Magisk med langrennsløp-
ere. De er sliterne, konkluderte Gotaas.

Gjertrud Aspelund

Fortsettelse av Søndag er kirkedag:
15.01.2017
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

22.01.2017
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

29.01.2017
Lierskogen kirke kl. 11.00: 
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Frogner kirke kl. 18.00: Gudstjeneste 

05.02.2017
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

Lessons and Carols
- De ni lesninger
Søndag 18. desember kl.
11 i Frogner kirke
A Festival of nine
Lessons and Carols er en
tradisjonsrik juleguds-
tjeneste fra den engelske
kirken. Gudstjenesten
kalles De ni lesninger
siden den er bygget opp
omkring ni lesninger fra
Bibelen som handler om
Messias og Jesu fødsel.

Mellom lesningene syng-
es salmer (carols) av
menigheten og av kor, og
det er plass til solostinn-
slag.

I år deltar mezzosopran
Hege Høisæther fra Den
norske opera. Hun er
utdannet i Norge og
England, og har en lang
og imponerende cv med
konserter og samarbeids-
prosjekter med interna-

sjonalt anerkjente dirigenter og
orkestre. Hun er også aktiv som solist i
oratorier. Vi hører henne synge fra
Bach Juleoratorium og Händels
Messias. Av lokale krefter deltar Lier
Kammerkor under ledelse av dirigent
Rolf Nykmark. Koret synger Christmas
carols og norsk musikk. Ved orgelet
sitter Stephen Sirris.

Vi ønsker velkommen til denne stem-
ningsfulle og vakre julegudstjenesten
hvor musikalske høydepunkter står i
kø.  

Lørdagsklubben
på Tranby
Bli med på klubben, da
vel!
Vi er en klubb for 4.-7.
klasse som møtes en
lørdag i måneden på
Tranby menighetshus. Der
driver vi på med forskjel-
lige aktiviteter. 

På nyåret starter vi opp
igjen lørdag 21. januar kl.
14:00-16:00.
De neste samlingene utover våren blir: 18. februar, 25. mars, 22. april og 20. mai.
Har du spørsmål kan du ta kontakt med Gunnar Skotte på mobil 411 27 637



”LYS VÅKEN”   - etter overnatting i kirken.

Sju 6.klassinger fra
Hallingstad hadde
et spennende
døgn i Tranby
kirke 12.-
13.november.
Lørdagskvelden
ble de mer kjent
med kirka, hygga
seg med god mat og øvde til søndagen. Under gudstjenesten
deltok de unge aktivt. Med smil ønsket de oss velkommen, del-
tok ved dåpen, leste bønner, framførte med kraft ”Lys våken-
sangen,” og ikke minst dramatiserte de prekenteksten ”Den
barmhjertige samaritan” med hjelp både av presten og kateket
Helge, som trofast esel. Hvem viste seg som en neste, spurte
Berit Basmo Kvidaland videre. Jesus ville med denne lignelsen
fremmedfrykten til livs og å framelske medfølelse. ” Da jeg
trengte en neste...... var du der?

Gjertrud

”Ny” organist
i Sylling og
Sjåstad

Jon Martin Høie er et
kjent fjes i Lier. Han
har vikariert for Lier
kirkelige fellesråd i
flere år og kjenner
således våre kirker godt.  Første januar
2017 tiltrer Jon Martin Høie organiststill-
ingen med tjenestested i Sylling og
Sjåstad. Dette er en 30 % stilling som han
vil ha for ett år av gangen inntil han er
ferdig utdannet organist.  Hans arbeids-
oppgaver vil i all hovedsak bestå av kirke-
lige handlinger (gudstjenester og begrav-
elser).  For å bli litt bedre kjent med Jon
Martin, har menighetsbladet stilt han
noen spørsmål:
Kan du fortelle litt om deg selv.
Mitt navn er Jon Martin Høie, og jeg er
19 år gammel. Etter tre år på musikklinja
ved St. Hallvard videregående, studerer
jeg nå orgel og kirkemusikk på Norges
musikkhøgskole. Jeg har vært fast vikar-
organist i Lier i vel over to år, så jeg
kjenner staben, orglene og menighetene
godt. Jeg er fra Gullaug, men bor på stud-
enthybel mens jeg studerer i Oslo.

Du har fått stipender og Lierstøtten?
Ja. I våres fikk jeg Drømmestipendet på
kr. 10 000,- fra Norsk tipping og Norsk
kulturskoleråd, og nå nylig ble jeg tildelt
7500,- kroner fra Lierstøtten. I tillegg vant
jeg en orgelkonkurranse for ungdom i

april. Dette er selvsagt
veldig motiverende, og
jeg er takknemlig for at
det finnes slike ordn-
inger for unge musik-
ere. Det er jo også en
bekreftelse på at jeg
ikke er på helt feil
studium.

Hvordan trives du som organist i Sjåstad
og Sylling.
Jeg trives godt som organist i Sylling og
Sjåstad. Sjåstad kirke er en flott kirke med
et vakkert og historisk orgel, bygget i
1896 av August Nielsen, og ikke utvidet
siden den gang. Selv om instrumentet er
lite, har det en usedvanlig fin klang som
gjør seg godt i kirkerommet. Sylling kirke
er også en fin kirke, og det er luksus med
et splitter nytt og kjempeflott orgel. Føler
meg heldig som får traktere det, og jeg
håper å kunne arrangere noen orgelkon-
serter på nyåret. 

Vil du ha andre oppgaver, eks bistå/ sam-
arbeide noe med Sjåbagos.
I min stilling skal jeg først og fremst
utføre lovpålagte oppgaver, det vil si
gudstjenester, begravelser og vielser. Men
Sjåbagos deltar av og til på gudstjenester,
da ville det være naturlig å samarbeide
om musikken. Det skal sies at Sjåbagos’
musikalske uttrykk er ganske annerledes
enn det jeg hovedsakelig beskjeftiger meg
med på NMH, den klassiske kirke-
musikken, men jeg tror et samarbeid ville
være berikende for begge parter.
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Slekters
gang

Døpte
Frogner
Frida Novak-Bergstad,
Martin Skåre Cronblad,
Markus Kvadsheim, Emilie
Nikolic Hagen, Sofia
Sundal Melaaen, Astri
Kristine Putu Jensen,
Sebastian Engeset,
Amandus Elias Ask
Blömacher

Tranby og
Lierskogen
Isabella Olivia Dahlgren,
Marie Næss Moen, Kasper
Raaen Edvardsen, Marius
Engen Berg, Theo Selsaas,
Amalie Leonhardsen
Austreng, Lucas Solberg
Hjemesæth

Sjåstad
Mina Johannessen Svere,
Merchedes Jonanne Røed

Vielser
Ingen

Gravferd
Frogner
Hilde Eriksson, Unni Iren
Klingen

Tranby og
Lierskogen
Reidun Synnøve Dyreng,
Unni Veaas, Magne
Klemtsdal, Bernt Anders
Buttedal

Sjåstad
Jan Bjercke Kjærstad, Eva
Olaug Thorsrud

Vi synger julen
inn i Tranby
kirke søndag
18.des kl. 17:00 
Når det fjerde og siste
lyset i adventskrans-
en tennes ønsker
MintraL, TraLbagos,
Lier Ten-Sing og
Tranby kantori vel-
kommen til «vi syng-
er julen inn».
Korsang, fellessang,
adventstanker ved
soknepresten. 

Juletrefest for
hele familien 
Frogner menighets-
hus 28. des. kl. 17.00



Lier Menighetsblad - nr. 8 2016   5

O HELGA NATT
Det var nesten som et eventyr, det jeg
opplevde før jul i fjor. Som en del av
bispevisitasen i Hallingdal besøkte vi
kunstnertunet i Leveld, og fikk være
med på en kunstutstilling av en annen
verden. Under ettermiddagens blå time
ble vi tatt med på en utendørs utstill-
ing der tekster av Jens Bjørneboe var
malt på slitne låvevegger oppover i
bygda. Det snødde lett, og vi stanset
der det var tekster å se. Og så, den siste
gråslitte uthusveggen mens det snødde
tettere. Vi stoppet, gikk ut, og tok av
oss lua mens vi leste: «Natten i natt er
hellig/Noe skal skje/Det som kommer
fra himmelen/er ikke bare sne».

Vi ble beveget, stille, og leste videre
mens vi satte oss inn i bilen: «Natten i
natt er hellig/Noen skal fødes i
natt./Vår mørke, kjølige klode/er ikke
helt forlatt».

Mens eventyrene alltid begynner med
setningen «Det var en gang», opplevde
vi noe helt annerledes. Som om det
også var malt: «Det skjedde i dag!»
Akkurat så nært og uvirkelig. Julen ble
virkelig.

På vei hjemover, etter endt visitas, var
jeg både tankefull og takkefull. Med ett
lød det fra P2: «O helga natt» med
Jussi Bjørlings fremføring: 
«O helga natt! 
O helga stund for världen,/då
Gudamänniskan til jorden steg
ned!/För att försona världens brott og
synder,/för oss han dødens smärta
led./Och hoppets stråle går igjennom
världen,/och ljuset skimrar över land
och hav./Folk! Fall nu neder och hälsa
glatt din frihet./O helga natt, du fräls-
ning åt oss gav.»

Tankefull og takkefull kjørte jeg
hjemover etter å ha fått et møte med
julens hemmelighet, Jesus som sann

Gud og sant
menneske.
Dette avgjørende orienteringspunktet i
den kristne tro som handler om him-
mel og jord, om Gud og mennesket.
Dette som profeten Jesaja skildret i sin
natt mens han så mot lyset: 

«I det høye og hellige bor jeg
og hos den som er knust

og nedbøyd i ånden.
Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv
og gjøre de knustes hjerter levende»

(Jes 57, 15)

La Gud komme
til deg! Velsignet
jul!

Biskop 
Per Arne Dahl

Andakt

Orgelåret i Sylling
kirke

Fredag 16. desember kl 19.00,
Sylling kirke
Julekonsert med Ingeborg Soot
m.fl
Konserten begynner kl.19.00 (dør-
ene åpnes kl 18.15) Billetter kjøpes
ved inngangen: kr 250/voksen,
150/student, 100/barn (Kun kon-
tanter)

Har du hørt
Mamas
Garden?

Vi gikk hutrende
inn, snøsørpe og
vind. Vi kom opp-
rømte ut igjen, fylt av glede, sang og
musikk. En og en halv time med feiende
rytmer og trestemt sang. Vi er i
Lierskogen kulturkirke med trekløveret
Gryting, samt Kvamme på piano, Hegg
på trommer og på bass/lyd Breivik.
Sangtrioen er fra Finnmark, men bor i
Drammen. I dunkel belysning åpnet lille-
søster Ingvild konserten. Så entret brødr-
ene også senen, Håkon med hatten og
eldstemann Dag Arnold. Med munnspill
og vakker sang kom vi i  julemodus med
julekjærlighetsvise. ”Jul fins der hjertet er
størst.” De tok oss med på ”Veien til
Betlehem” og hadde fantastiske arrange-
ment av ”Nord-norsk salme”  og ” Kling

no klokka.” Vi fikk glimt
fra gamledager med
Disnies klassikere og
sanger både av Bob
Dylan og Eric Clapton.
Et sterkt vitnesbyrd var
avslutningsnummeret
deres ”Hellige natt” med

innledningsdikt ”Alt har du gitt oss” av
Arnold Eidslott. Etter stående applaus
avsluttet de med ”People get ready.”  De
sangene søskenparet hadde laget selv
gjorde kanskje sterkest inntrykk. Da de
framførte ”Hyrdens vise,” tenkte jeg at
den må jeg høre flere ganger. Ingvild
hadde skrevet teksten og musikken var av
Håvard. Med innlevelse og styrke sang
de:

”Så rart at det lille barnet skulle bære en
byrde så stor, at inni hans bankende
hjerte var det plass nok til hele vår jord.”

Gjertrud

Julekonsert i Gullaug kirke.

Torsdag 15. desember kl 19.00 inviterer
Mari Amundsen og Werner Johannessen
til julekonsert i Gullaug kirke. De pre-
senterer gamle og nye julesanger i stem-
ningsfulle arrangement for piano, gitar og
sang.

Mari og Werner bor begge i Lier, og har i
flere år sunget i Oslo Filharmoniske Kor.
I år skal koret synge julen inn både i
Jerusalem,  Betlehem og i Oslo
Konserthus. Likevel er det noe eget ved å
synge på hjemmebane, og det er med stor
glede Mari og Werner inviterer liungene
til sin egen Stille Jul. Billetter selges ved
inngangen, kr 100. Det går også an å
betale med vipps.

Nyttårsfeiring på Tranby
menighetshus

Tranby menighet arrangerer «åpen»
nyttårsfest også i år.
Etter nyttårsgudstjenesten i Tranby
kirke kl. 18.00, samles vi «nyttårs-
feiring» på menighetshuset.

«Åpen» vil si, enten du bor på
Tranby, Lierskogen, Frogner,
Sjåstad eller Sylling – eller andre
steder, er du hjertelig velkommen.

Som i 2015 organiserer en komite
festen, alle deltakerne er medar-
rangør ved å betale kr. 100, samt
bidra med noe av servering – koor-
dinert av komiteen.

Nærmere informasjon og påmeld-
ing: Rusås: 419 01 300 / 971 46 917



Stor takk  til  alle  frivillige!
Dugnadsånden lever!
Julemesse og loppemared innbrak-
te 235 000 kr på Tranby
2. Lier St Georgs Gilde  har tatt i mot og
rydda  alle slags ”saker” hele året , så ”lop-
per” var det plenty av da dørene åpna. På
åtte timer ble  det  solgt for omtrent 130 000
kr  (75% går til Menighetshuset og 25% til
Gildespeiderne ).
”Arbeidsmøtegjengen” er dyktige og flittige.
Vakre juleduker og masse flott håndarbeid,
smakfulle kaker og kaffe, åresalg og hyggelig
prat. Dette innbrakte ca 105 000 kr.
Varm takk til alle som bakte, solgte, rydda
og gjorde dette mulig.

Da  en vakker  liten gjeng” fra Minitrall”
sang ”Et barn er født i Betlehem”, kjente vi
at jula nærmer seg med raske skritt.

Gjertrud

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
Din trygghet 

www.byggoslo.no

Tlf: 400 01 007

SØNDAG 12.FEBRUAR KL. 19.00
KULTURKVELD MED KNUT ANDERS
SØRUM m/ band I LIERSKOGEN KULTUR-
KIRKE 
Høsten 2016 vant Knut Anders Sørum NRKs STJERNE-
KAMP.  HanS store stemme, hanS formidlingsevne og hans
trivelige vesen har sjarmert hele Norge.

De siste 20 årene har Sørum levd og jobba som artist, låt-
skriver og musiker. I 2014 fikk han det ærefulle oppdraget å
være oppvarmingsartist for Stevie Wonder på Kongsberg
Jazzfestival. Med låter fra hele karrieren, med et strålende
band og korister og svært godt humør kommer Sørum nå til
oss i Lierskogen kulturkirke!

Bill. kr. 250,- Forhåndssalg fra 9.januar på servicekontoret,
Rådhuset og Cirkle K, Lierskogen. 
Kaffeservering fra kl. 18.30
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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 og Lierskogen)
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

Kantor
Stephen Sirris
(Frogner)
mobil: 

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

Kateket Joar Morten Flatland
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 991 52 920

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, Tranby og Lierskogen)
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
lier@kirken.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://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



I Lys-Våken
gudstjeneste
på Tranby
hadde barna
også skrevet bønnene. Her er en:
«Kjære Gud, vi ber deg for Donald
Trump. Vi tror han trenger det!»

Thor Gotaas besøkte Åpent Hus forled-
en: I høyt tempo tar han oss gjennom
utallige 5-milsløp og mye mer i norsk
skihistorie. Og så plutselig - da han
holdt på i sine 45 minutter, stopper han
overraskende midt i siste setning med:
Er det noen spørsmål? Morsom avslut-
ning. Jeg har noen ganger avsluttet en
preken plutselig og overraskende og jeg
ser ennå for meg
organist Waldemar i
febrilsk aktivitet
mot orgelet. 

«Er ikke presten
ferdig snart pappa»,
spurte den lille. « Jo,
for lenge siden, men
han vet ikke om
det» svarer faren.
NB Vi feirer 500 års Luther jubileum
neste år. Med Martin Luther og ordet og
(lange) prekener i sentrum kom benker
og stoler i kirkene.

Presten spør noen skoleelever om hvem
som holdt fram en stav slik at havet
delte seg i to. Med en smule kjennskap
til Israels historie vil jeg tro han selv
tenkte på Moses. Men elevene var raskt
på pletten med svaret: «Harry Potter».

Advent har begynt og jul nærmer seg.
Ole på 8 hadde lagt seg og mor hørte
at han i sin kveldsbønn bad om at han
måtte få en rattkjelke til jul. Hun
fortalte dette til far, som straks satte i
gang et byggeprosjekt. Da julaften kom
og de hadde åpnet alle pakkene under
treet, kom far bærende inn på en svær
pakke og satte den foran Ole. Han
åpnet den og kikket nøye på den, men
sa ikke så mye. Da han hadde lagt seg,
og skulle be aftenbønnen, lød den slik:
«Kjære Gud. Har du aldri sett en ratt-
kjelke før?»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 31. januar
I din postkasse: 10-17.feb.

!

Prestens 
beste...

Juletrefest i Sylling
Søndag 8.januar kl 15 – 17 på Sylling
skole. Velkommen til barn mellom 0 og
100 år. Juleleker, gang rundt juletreet,
underholdning, loddsalg, julenisse.  50
kr pr. barn for godtepose og saft. Alle
tar med egen mat, drikke og kopp.
Påmelding innen 4. januar. SMS  til
Unni Kornrud   97 69 67 88.  Sylling
menighetsråd

Sangkoret «VICE VERSA» ønsker vel-
kommen til JULEKONSERT I TRAN-
BY KIRKE SØNDAG 11. DESEMBER
KL. 19.00. Vi inviterer til en stemnings-
full time med mange solister og variert
julerepertoar. Kjente og kjære, samt
moderne og storslagne julesanger. Du
vil også få være med oss å synge julen
inn. Dette vil garantert får deg i jule-
stemning. Dirigent: Vibeke Feness
Berger Pianist/Organist: Galina
Trintsoukova Inngang: Kr. 100,-. Barn
under 12 år gratis. VELKOMMEN

Åpent Hus på Tranby menig-
hetshus, onsdag 1. feb. kl. 11
Første onsdag i februar setter vi Liers
egen helgen, St.Hallvard i fokus.
Forteller Grete Bergersen gir oss et
innholdsrikt bilde av Hallvard
Vebjørnsson av Husaby’s liv og samtid,
og hva som gjorde ham til helgen. 
Lunsj og åresalg.

Barnas juletrefest på Tranby
menighetshus søndag 8. januar
kl. 16:30
Velkommen til juletrefest for små og
store med gang og lek rundt juletreet,
julefortelling, servering og poser til de
minste – kanskje kommer de hellige tre
konger? Ta gjerne med rester av jule-
baksten.

Julefest på Tranby menighets-
hus mandag 2. jan kl. 19.00
2. januar kl. 19 går Tranby og
Lierskogens tradisjonsrike julefest av
stabelen, med juletregang og god
bevertning. Festens taler er prost Ellen
Martha Blaasvær som forteller om Frans
av Assisi og den aller første julekrybba.

Julekonsert i Lierskogen kultur-
kirke tirsdag 20. desember kl.
19:00 med Andrea Horstad og
Audun Haave Reknes
Andrea, som er fra Lierskogen og
Audun, er begge jazzstudenter i Oslo og
vil gi en hyggelig kveld med de kjente
og kjære julesangene.
De tar publikum igjennom jazzede ver-
sjoner av de engelske favorittene,
og nye tolkninger av de gode gamle
norske julesangene.
Inngang kr. 100,- 
Gløgg og pepperkaker serveres fra kl.
18.30.

Tranby og Lierskogen menighet
- hold av helga 18.-19.mars!
Da blir det et stort og spennende
arrangement for alle fra 0-100 år i
Tranby kirke og på menighetshuset.
Mange ulike aktiviteter og felles middag
på lørdag, gudstjeneste med kirkekaffe
søndag. Inspiratorene Anne Kristin
Aasmundtveit og Hans Olav Mørk med
musikere blir med oss denne helga.
Mer informasjon på hjemmesida og i
neste menighetsblad. 

KONSERT «Jul i ord og toner»
lørdag 10.des. kl.17.   Tranby kirke
Opplev en musikalsk vandring  gjen-
nom Norge og andre land, med jule-
sanger og musikk som er inspirert av
jul, og som skaper denne unike
høytidsstemningen. 
Ingeborg Soot (sang), Tranby Kantori
med solister, m.fl.
Arr. :Tranby menighets sang- og
musikkutvalg
Billettpris: voksne kr 150,-  /  barn under 16 år, og ledsagere gratis.

Vi synger jula inn i Sylling kirke
11. desember kl 18
Kulturprisvinner, organisten vår, Jon
Martin Høie, vil bruke orgelet.
Videre møter vi Sylling Sangkor og
grupper fra Sylling og Oddevall
skolekorps. 
Presten formidler juletanker og vi skal
synge kjente julesalmer. 
Vi ønsker fortsatt å fylle adventstiden
med gode, varme juletanker


