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Søndag 06.05.2018
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Rolf Sommerseth og Frida Rojahn
Pedersen
Tranby kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjon v/Berit Basmo
Kvidaland, Joar Flatland og Waldemar
Nowak.
Frogner kirke kl. 12.00: Konfirmasjon
v/Ragnar Petersson, Helge Rotevatn og
Beena Karpisova.
Hannah Agathe Pold (sang) og Henrik
Falang (tromåpet).

Kr.himmelfarsdag torsdag 10.05.2018
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Ole Johan Stokstad og
Jon Martin Høie.
Frogner kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjon v/Ragnar Petersson,
Helge Rotevatn og Beena Karpisova.

Hannah Agathe Pold (sang) og Henrik
Falang (tromåpet).

Lørdag 12.05.2018
Frogner kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjon v/Ragnar Petersson og
Beena Karpisova.
Hannah Agathe Pold (sang) og Henrik
Falang (tromåpet).
Tranby kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjon v/Berit Basmo
Kvidaland, Joar Flatland og Waldemar
Nowak

Søndag 13.05.2018
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Ellen Martha Blaasvær og Beena
Karpisova.
Lierskogen kirke kl. 11.00 og kl.
13.00: Konfirmasjon v/Berit Basmo
Kvidaland, Joar Flatland og Waldemar

Nowak.

17.05.2018
Sjåstad kirke kl. 09.30:
Familiegudstjeneste v/Ole Johan
Stokstad og Jon Martin Høie. 
Sjåbagos synger.
Tranby kirke ca. kl. 10.45: samling på
kirkebakken når toget kommer v/Berit
Basmo Kvidaland.
Lierskogen kirke kl. 11.30:
Familiegudstjeneneste v/Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak.
Frogner kirke kl. 12.00: Gudstjeneste
v/Ellen Martha Blaasvær og Anne Ma
Flaten.

Søndag 20.05.2018 (1.pinsedag)
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Ole Johan Stokstad og Jon Martin
Høie.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Ragnar Petersson og Waldemar
Nowak.                  Fortsettes neste side
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Kirke og kultur

Besøkstallet ved kulturarrangementer
i kirkene er økende. Organister,
kulturkomiteer og menighetsråd
arrangerer konserter og andre kultur-
arrangementer, og kulturlivet for
øvrig benytter kirkene i større grad.
Dette er en gledelig utvikling som
styrker kirkehusene som steder for
livstolkning og opplevelser som gir
mening og innhold i livet. 

Tilknytningen til kirken måles for
mange i et livslangt perspektiv. Da
Hønefoss menighet opplevde at kirk-
en brant for noen år siden, utløste
det et stort engasjement fra mange
flere enn de som besøker kirken ofte.
Her i Lier opplevde vi det samme da
Lierskogen kirke ble stengt for noen
år siden. Lokalbefolkningen tok tak
og stilte opp på dugnad for å sette
kirken i stand. Det ble et vellykket
resultat: Kirken framstår i dag som
ny, og den har også fått en innholds-

messig fornyelse ved etableringen av
Kulturkirken med sine mange flotte
arrangementer.     

Kirkens tall viser at medlemstallet
synker i forhold til folketallet. Dette er
en naturlig utvikling i en tid da befolk-
ningen blir mer mangfoldig og samm-
ensatt. Trosfrihet er et stort gode og det
er verdifullt at man nå har alternative
muligheter til seremonier ved livets
vendepunkter. 

I 2017 var 67,4 % av befolkningen i
Lier kommune medlemmer i Den nor-
ske kirke. Mange tusen mennesker var
innom kirkene i ulike anledninger. Vi
som arbeider med de kirkelige handl-
ingene merker at de betyr mye for dem
som velger å benytte seg av dem. 

I disse dager står Spikkestad Kirke – og
Kultursenter ferdig. Den er en nyskap-
ning der et kirkerom og et livssynsåp-
ent seremonirom ligger på hver sin side
av Broen – et fellesareal som binder de
to sammen. Senteret skal være et sted

for et mangfold av aktiviteter, der
mennesker med ulike tros- og livssyn
skal kunne kjenne seg hjemme. Det
blir en boltreplass for barn og unge
og for et allsidig kulturliv. Mye må
baseres på frivillig innsats, og det skal
bli spennende å følge de erfaringene
som gjøres med dette bygget.

Her i Lier skal vi fortsette å levere
gode tjenester og et allsidig program i
de fine kirkene våre. Jeg drømmer
også om at det i forbindelse med
planene for den store utbyggingen i
ytre Lier blir rom for et nytt og
moderne kirke- og kulturbygg i frem-
tiden. 

Ellen Martha
Blaasvær, prost i
Lier, Røyken og
Hurum.
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Kulturkveld i
Sylling kirke
(tekst v/Elisabeth Thomte
Edvardsen. Foto v/Svein Ivar
Edvardsen)

I forbindelse med bispevisitasen i
prostiet denne våren, ble det invit-
ert til en kulturell aften med lokale
musikere og kor. Onsdag 14. mars
fyltes Sylling kirke til randen. Med
Sylling menighet som vertskap og
kirkemusikerne i Lier som arrang-
ører, ble dette en kveld å minnes.

En kveld flettet sammen
av ord og toner – fra
klassiske klassikere til
folkelige «Gje meg handa
di.» Sogneprest Ole
Johan Stokstad ønsket en
fullsatt kirke velkommen.
Organist Jon Martin
Høie fortalte om det nye
orgelet i Sylling kirke.

Biskop Per Arne Dahl holdt andakt.
Han henviste til en samtale med lyr-
ikeren Stein Mehrens ord «Vi reiste
en gang katedralene, ikke for å fange
mennesker, men for å
holde våre liv fast.» 
Og denne kvelden ble vi
holdt fast, hellig og jordet
på samme tid. Ingeborg
Soot sang og trollbandt
som hun alltid gjør. Sylling
sangkor og Tranby kantori
beveget. Biskopen enga-
sjerte og inspirerte. Så
klang kantorene Beena

Karpisova,
Anne Ma
Flaten,
Waldemar

Nowak og organist Jon Martin
Høie i øregangen og hjerterota. 

Leder i Sylling menighetsråd
Hanne Gravdal takket utøvere
og publikum. Det er lett å tenke
magi med sjela fylt av kulturell
føde – men tenk at det er menn-
esker med talent, skapertrang og

skapervilje som skapte denne kvelden. Og
som biskopen vår gjorde, siterer også jeg
Hans Børli: «Om jeg tror på Gud? Tja, jo da –
på min egen måte, men det er vel mer et
spørsmål om Gud tror på meg.» Denne kveld-
en er jeg helt sikker på at Gud trodde på oss
alle sammen. 

Fortsettelse Søndag er kirkedag:

Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Ellen Martha Blaasvær og Anne Ma
Flaten.

Søndag 27.05.2018
Sjåstad kirke kl. 11.00: Konfirmasjon
v/Ole Johan Stokstad og Jon Martin
Høie.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Berit Basmo Kvidaland og Beena
Karpisova. Søndagsskole. Kirkekaffe.
Frogner kirke kl. 11.00:
Blomstergudstjeneste v/Berit Barre,

Solveig Thoen og Anne Ma Flaten. 
Kirkekaffe.

Lørdag 02.06.2018
Sylling kirke kl. 11.00: Konfirmasjon
v/Ole Johan Stokstad og Jon Martin
Høie. Ingeborg Soot (sang).
Søndag 03.06.2018
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Ragnar Petersson og Waldemar
Nowak.
Sylling kirke kl. 11.00: Konfirmasjon
v/Ole Johan Stokstad og Jon Martin
Høie. Ingeborg Soot (sang).
Tranby kirkegård (amfiet) kl 11.00:

Friluftsgudstjeneste v/Berit Basmo
Kvidaland. Kirkekaffe.

Søndag 10.06.2018
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Berit Barre og Anne Ma Flaten.
Anna L. Treffen (sang).
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Ragnar Petersson og
Waldemar Nowak.
Kirkekaffe.
Fosshagen kl. 12.00: Gudstjeneste
v/Ragnar Petersson og Beena
Karpisova.

”Jeg har en drøm
inni meg”  -

EN KULTURPER-
SONLIGHET
HEDRES

Det er Lierskogens dikterhøvding Håvard
Rype som blir æret i ord og toner i
Lierskogen kulturkirke 8.april. Han døde
6.12.2016 og var en liung som satte dype
spor etter seg, 23 år med frivillig innsats
for kunst og kultur.  Konferansier Runar
Gravdal leste flere dikt og lot oss få et
glimt av livet til dikteren og kultur-entusi

asten
Håvard
Rype.
Knut
Nyheim
med
musikere og Lierskogen Dramatiske sel-
skap, solister og korgruppe, presenterte
utdrag av Rypes musikk og tekster, fram-

ført med god blanding av humor og alvor.
Mens kirken fyltes av ivrige tilhørere fikk
vi se opptak av utendørsskuespillet fra
2008: ”Ikke en spurv til jorden”. I det han
skriver viser Rype sitt store hjerte for de
små og forsvarsløse. Natur og folkeliv

skildres på ypperlig
vis, krydret med
varme og visdom.
Den stående applaus-
en var en hyllest både
til Håvard Rype og
alle de som denne
kvelden delte fra hans

liv. Lett å forstå hvorfor Håvard Rype fikk
Lier kommunes kulturpris i 2013.

Gjertrud Aspelund



Orgelkonsert i Sylling
kirke.
8. april besøkte de  7 studentene
fra  2. klasse kirkemusikkstud-
enter ved Norges musikkhøg-
skole kirken vår.
De 7 unge dyktige musikerne ga
oss 1 times konsert med verker
av Nicolaus Bruhns, Johannes
Brahms, Girolamo Frescobaldi,
Felix Mendelssohn og selvfølgelig
var sonater av Johann Sebastian
Bach med i utvalget.
Vi fikk spennende, variert, vakker, mor-
som, fascinerende musikk. I mine ører
ble orgelet brukt til alvorlig, rolig og sind-
ig musikk, men vi fikk også nyte
spenstige stykker med trøkk og styrke.
Konsertprogrammet var utførlig kom-
mentert.
Bl. a. sto dette om Bachs Triosonate:
»Sonaten er bygget opp av tre selvstend-
ige  stemmer, èn stemme i hver hånd og
èn i pedal.»

Imponerende! De av tilhørerne som ville,
fikk dette demonstrert etter konserten.
Jon Martin Høie – organisten i
Sylling/Sjåstad kirker -  ledet konserten.
Han fikk god hjelp av Simon Skyttemyr,
Sindre Seim Gulbrandsen,
Eirik Andreas Paulsen, Randi Bukholm,
Jonas Apeland og Henriette Skagen.
Ønsker lykke til videre for de unge mus-
ikerne. Velkommen tilbake i 2019.

Birgit Bellen
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Slekters
gang

Dåp
Frogner menighet

Mia Madelen Albarracin, Eva
Cordelia Støle, Wilmer
Berntsen Veum, Theodor
Kleven Quist, Martin Gjerlaug,
Philip Ertzeid Asla (Bragernes
kirke), Tobias Bekkelund

Tranby og Lierskogen
menighet

Christer Halvorsen, Stella
Evelina Keller, Oda Marie
Finsrud, Ane Engstrøm Heltne,
Victoria Bjørkevik, Olav
Mannerud Kjenner

Sylling menighet

Oliver Langeland Skjeggerud

Vigsler
Frogner menighet

Camilla Smith-Hanssen og
Rickard Åge Jakobsen

Gravferder
Frogner menighet

Nancy Sissel Rosenkilde, Arne
Andreas Fossen, Laila Ullebø
Anderssen, Bent Frede
Sørensen

Tranby og Lierskogen
menighet

Kristoffer Hellum, Arne Heien,
Kari Skaar Pedersen, Torbjørn
Mordal

Sylling menighet

John Erik Jansen

SPENNENDE
SKRÅBLIKK

”Skråblikk på årene som
rådmann i Lier” Dette var
temaet assisterende
fylkesmann Hans-Petter
Christensen kunne boltre
seg i på ”Åpent hus” på
Tranby den 4.april. Med
stor fortellerglede og uten
manus, var Christensen først innom sitt
nåværende arbeid som statens repre-
sentant. Tolv rådmann-år i Lier. Han slo
med styrke fast at Lier er ei rik og flott
kommune med politikere som har stor
tillit, evne til å stille de riktige spørsmål-
ene, sette seg inn i ting, prøve å forstå og
de ønsker det beste for innbyggerne.
Lokalpolitikerne speiler lokalbefolkning-
en. Lier er drømmekommune, konstaterte
Christensen. Men: Folk liker egentlig ikke
kommunen! Kommunen skal yte akkurat
til meg. Vi trenger tjenestene. Folk kobler
stedsidentitet til stedet, ikke kommunen.
Men når det blir snakk om kommune-
sammenslåing, da......!! Videre sammen-
lignet Christensen  kommunen med en
bedrift. Lier er en svær bedrift med1500
ansatte, høy omsetning og er en stor tjen-
esteleverandør. Jeg har gått tre skritt bak
tre flotte ordførere og det har vært en
fryd, sa Liers tidligere rådmann. Det
skinner tydelig gjennom at han liker
denne litt utsatte jobben og røper at han

går tilbake til rådmannsstilling, da i
Svelvik, som snart blir Drammen.
Christensen fortalte episoder fra uten-
landsreiser der han virkelig har sett hvor
viktig det er å lytte og samtale med
menneskene rundt seg. Både ordførerne
og rådmannen har satt praten med inn-
byggeren svært høyt. Og han minte oss
om at de i kommunen alltid er der for oss
alle. Takk for et fint innblikk i rådmanns-
livet, Hans-Petter Christensen!

Berit losa oss trygt gjennom ei fin stund,
og minnet om at 2. mai kommer Johan
Kaggestad. Waldemar spilte vakkert og
kjøkkengjengen stilte som vanlig opp
med smakfullt lunsjbord, lodder og
gevinster. Liersangen passet fint og eks-
rådmannen lo godt da foredraget hans ble
innledet med at vi sang Ivar Aasens: ”Til
lags åt alle kan ingen gjera.” 

Gjertrud Aspelund
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Det våres!
Når dette skrives er siste snøklatten
endelig forsvunnet fra hagen, tulipaner
og andre løkblomster stikker opp fra
jorden og gresset begynner å bli grønt
– i hvert fall hos naboen. Jeg gleder
meg over å tusle rundt i hagen med en
kopp kaffe i hånden og følge med på
alt som vokser og utvikler seg fra dag
til dag. Har du noen gang studert de
første, bittesmå bladene på en akeleie?
Eller har du studert skuddene på svart-
hyllen på nært hold? Det vokser så det
knaker, det er nærmest en eksplosjon
av nytt liv! 

Det rare er jo at jeg nesten ikke trenger
gjøre noe som helst! OK; det blir ikke
tulipaner uten at noen setter dem i
jorden på høsten. Det blir ikke akeleier
uten at noen sår dem, det blir ikke
hylleblomster hvis ikke noen planter et
tre. Men hvis jeg ikke hadde sådd og
plantet, hadde det allikevel vært masse
som vokste i hagen – Hestehov og

tistler kommer tilsynelatende helt av
seg selv. Og er det en blomst som
roper VÅR! som Hestehov? 

Mange ganger har jeg ønsket at det
skulle være like enkelt og greit å jobbe
for Guds rike. Tenk om jeg bare
trengte å holde en fin liten preken på
julaften, og så sto nye menighetsmed-
lemmer og frivillige klare til tjeneste
når vi kom til påske? Tenk om kon-
firmantundervisningen var så god og
viktig at ungdommene ikke ville slutte,
og alle meldte seg på lederkurs etter
konfirmasjonen? 

Det er lett å bli litt mismodig når jeg
hører om ting som går veldig bra i
andre menigheter. Hvorfor får ikke vi
alt til like bra? Det er så mange ønsker
og behov, hvordan skal vi rekke over
alt? Hva må jeg gjøre for å skape men-
ighetsvekst?

Men like lite som jeg kan få tulipan-
løkene til å sprenge seg opp gjennom
jorden og slå ut blomst kan jeg få

mennesker til å
tro. Det er som
i hagen, jeg kan så, gjødsle og vanne,
men ikke få noe til å gro. Det kan bare
Gud. Jeg kan fortelle om Gud, jeg kan
lære opp barn og unge, jeg kan be for
menigheten – men bare Gud kan
skape vekst. 

Paulus første brev til menigheten i
Korint 3,6:

5 Hva er vel Apollos? Og hva er
Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro!
Begge gjorde vi det Herren hadde satt
oss til.  6 Jeg plantet, Apollos vannet,
men Gud ga vekst.  7 Derfor er de ikke
noe, verken den som planter eller den
som vanner. Bare
Gud er noe, han
som gir vekst. 

Joar Morten
Flatland
Kateket

Andakt

Konfirmantleir
for Sylling og
Sjåstad
Konfirmantene i
Sylling og Sjåstad har
tradisjonen tro vært på
konfirmasjonsleir på
Gulsrud leirsted.
Fredag 13. april ble
Gulsrud leirsted fylt av
konfirmanter fra
Sylling og Sjåstad. En

flott gjeng med ungdom og
ledere klare for ei helg med
sosialt samvær, konkurr-
anser, undervisning og fell-
esskap. Det
var ei helg
fylt med
aktivitet.
Det var
uhøytidelige
konkurr-
anser, med
stort enga-
sjement.

Det var også tid for undervisning og
kveldssamling i Gulsrud kirke.
Konfirmantene lærte forhåpentligvis
litt om kristen tro, Jesu liv og hvorfor vi

feirer
pinse.
Søndag 15.
april reiste
vi hjem. Vi
var slitne
med rike
på gode
opplevelser.

Sjåbagos på Blestølen. 
Blestølentur er en årlig tradisjon for
Sjåbagos, og det er ikke uten grunn!
Hvert år drar vi en stor gjeng opp til
leirstedet, med to etasjes buss, med
mange barn og ledere som skaper et
godt felleskap og mye gøy sammen. I
år hadde vi, som alle tidligere år
en hel del aktiviteter hvor barna
fikk utføre oppgaver sammen,
for et felles mål = relasjonsbygg-
ing og bli bedre kjent! Jesus var
også med på turen og vi hadde
blant annet drama om et bibel-
stykke, andakter og fine samtal-
er! Kampkveld, filmkveld og kafé
med vaffler og spill er faste

punkter på lørdagen. Søndag laget vi,
og holdt vår egen Gudstjeneste, før vi
pakket og vasket oss ut av hytta og tok
bussen hjem igjen.
Takk for en herlig tur 

Skrevet av Oscar Hegge Larssen
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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

SANG-
GLEDE

Lyst og muntert i
Tranby kirke da
en smilende Bjarte
Leithaug sammen
med de  fint pynta
sangkorbarna
stemte i med ”Skal
vi være venner?  Å være venner og holde
hender....det gjør godt”. Sangen runget, alle
holdt hender og vi kjente hvor fint det var.
Stor stas for både foreldre og besteforeldre
da de små koristene sang solo. Modige var
de, og litt tynget av stundens alvor.  Bjarte
Leithaug har laget sangene som Minitrall
og Trabagos hadde øvd på forhånd.
Tullesanger, kristent budskap, nei til
mobbing og viktig å si unnskyld er tema
som Leithaug har lagt inn i sine lett for-
ståelige og sangbare tekster. Han har en
egen evne til å fenge både små og store
med sang, gitar eller piano.             

Helge Rotevatn ønsket også nye sangere vel-
kommen i koret. Det er øvelse annenhver
onsdag på menighetshuset. Stor takk til en
inspirerende Bjarte Leithaug som også
hadde øvd med barna flere timer før kon-
serten. Gjertrud A

Torsdag 24. mai kl. 11.30
inviterer vi til vårens siste
Åpen lunsj i Storsalen på
Frogner menighetshus. 

Er du en tur i Lierbyen
eller er du ute og går en
tur?        

Kom gjerne innom og ta
lunsjen hos oss. Vi står for
maten. Her håper vi på
god prat rundt bordet
hvor vi kan bli bedre kjent
med hverandre.

Du er hjertelig velkomm-
en!

Hilsen staben i Frogner
menighet
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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 

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

Kantor
Beena Kumar Karpisova
(Frogner)
mobil: 48 60 57 15

Organist
Jon Martin Høie
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 450 37 906

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

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

Trosopplærer (fra august 2018) 
Anne Cathrine Hegge Larssen
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 

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

Trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie
(Frogner)
mobil:  91 58 34 05

Diakon Solveig Thoen
(Frogner, Tranby og Lierskogen)
mobil: 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)

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



Takk for støtten!
Takk til alle som bidro til Fasteaksjonen 2018 enten du var bøssebærer, medhjelper
eller giver! Fra menighetene i Lier samlet vi totalt inn 136 652 kr. Dette er med å gi
rent vann til 678 mennesker. Tusen takk!

GUDSTJENESTE MED HENNUMMUSIKKEN

Hennummusikken spiller når det søndag 3.juni kl.11.00 er friluftsgudstjeneste i det
flotte amfiet ved Tranby kirke. Prest er Berit Basmo Kvidaland. Etter gudstjenesten
blir det kirkekaffe og Hennummusikken
holder en liten konsert, en promenade-
konsert. I tilfelle dårlig vær flyttes gudstjen-
esten inn i kirka.

Ragnes (min
kone) lesing
har reddet en
og annen
situasjon.
Minnes søndagsettermiddagen i Bergen
hvor hun leste Bergens Tidende: «Men
Rolf, her står det at du skal tale ved en
juletrefest om ½ time» (Jeg rakk det – og
forglemmelsen skyldes nok bytte av
7.ende sans). Nå i den stille uke ser hun
annonsert i Nordlandsposten at jeg skal
ha påskenattgudstjeneste i Borge kirke.
Og det hadde ingen fortalt meg. Derved
ble det 5 ulike påskegudstjenester i 5
kirker på 5 dager og 555 km i flotteste
Lofotlandskap. Flott
og utfordrende.

Så vi har virkelig feir-
et at Jesus vant over
døden. Men hva om
Jesus ikke hadde levd?
«Da har du ikke hatt
noen jobb» kom en
kjapp kommentar.

Spektakulære Lofoten... med mye 60 kms
fartsgrense. Fint så fikk jeg se mer der
jeg kan kjøre rolig. Men på en av broene
så jeg plutselig politiet bak meg. Tenk
om det er Live Marie Rusaas (fra Tranby
som er politistudent der nå) slo det meg.
Hvordan få stoppet og spurt om det er
det, tenkte jeg og kjørte enda roligere.
Det løste seg; politiet slo på blålyset og
ba meg stoppe. Jeg kjørte for sakte! Det
hjalp på situasjonen når jeg sa hvorfor...
og ba dem hilse henne!

Det ble forøvrig mye kjøring i Lofoten.
Prestene må i sin kjørebok angi hvilket
oppdrag de er ute i (dåpssamtale,
begravelsessamtale o.l.) Det vakte litt
munterhet da det i Tranbyprestens bok
sto: «Et nødvendig ærend!»

Vi feira 45års safirbryllup under Nord-
Norge turen ifjor. Ved et av bryllupene
nevnte jeg noe jeg med et smil iblant sier
til kona mi: «Du skal se det blir oss to».
Dette bør jeg være takknemlig for iflg
tegneseriefiguren Proffesoren: «Stol aldri
på din kones dømmekraft. Se bare på..
hvem hun giftet seg med.»

Rolf H Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 29.mai
I din postkasse: 8.-15. juni

!

Prestens 
beste...

Dagstur til Røyken -for seniorer i Lier

Vi får omvisning i den nye kirken i Røyken:
Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter.
Videre får vi en god lunsj på Røykenbadet før
vi tar en tur i lokalområdet og deretter drar
hjemover.
Avreise fra Tranby seniorsenter kl.9.00 og
Frogner menighetshus kl. 09.15.
Pris kr 400, betales på bussen.
Påmelding innen fredag 1. juni til seniorsentr-
ene ved Fredrik/Kari eller menighetene til
Solveig Thoen/Berit Basmo Kvidaland.
Velkommen til Dagstur!
Arrangører: Seniorsentrene og menighetene i Lier.

«Minnekveld Lierskogen
kulturkirke» 
Familien vil med dette få rette en varm
takk til de som bidro til at forestillingen
«Jeg  har en drøm inni meg» i
Lierskogen kulturkirke søndag 8.april
ble en uforglemmelig opplevelse og et
flott minne over Håvards diktergjer-
ning. På vegne av familien Anders Rype

LOPPER
Tranby menighetshus

Vi tar i mot lopper på 
menighetshuset.

Ikke TV og hvitevarer.
Møbler kun etter avtale med Trond

Hennum, tlf. 32 85 06 85 / 909 92 935

Arr.: ST.GEORG GILDESPEIDERNE
TRANBY MENIGHETSHUS

 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 

Vi tar imot rene lopper
første mandag hver måned
kl. 17.00 - 19.00. Ikke i juli.
Møbler og lignende kontakt
Asle Kristiansen 922 94 263
eller Hans Bernhard Justad

905 97 548
Ikke hvitevarer, bøker og TV


