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Lier Menighetsblad

KIRKEN OG SEKSUELLE
OVERGREP

De siste ukers opprulling av, og fokus
på seksuelle overgrep mot barn inn-
enfor Den Katolske Kirke har igjen
aktualisert at overgrep dessverre kan
skje i alle miljøer og sammenhenger.
Dette har igjen vært en alvorlig
påminnelse om at også vi innenfor
Den norske kirke stadig må ha fokus
på våre egne miljøer. Ikke minst har
vi et stort ansvar i forhold til våre
barne- og ungdomsmiljøer. 

Som foreldre regner vi med at de
miljøene som inviterer barn og unge
til aktiv deltakelse er trygge og gode
miljøer. Derfor reagerer vi med både
med sinne, sjokk, skuffelse og
kanskje vantro når enkeltpersoner
innenfor kirkesamfunn, skole eller en
av de mange organisasjoner som har
kontakt med barn og unge har mis-
brukt den tilliten som de har blitt
vist. Vi må erkjenne at det rammer
ekstra hardt når en ”kirkens tjener”

Lørdag 8. mai
Frogner kirke kl. 11.00 Konfirmasjon
v/Kristiansen og Michalsen. Bjørn
Evrum saxofon
Tranby kirke kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjon v/Kvidaland og Flatland

Søndag 9. mai
Frogner kirke kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjon v/Kristiansen og
Michalsen.
Lierskogen kirke kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjon v/Kvidaland og Flatland
Sjåstad kirke kl. 11.00 v/Sommerseth
og Søbstad, Dåp.

Kristi himmelfartsdag 13. mai

Frogner kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier v/Blaasvær og
Flaten. Nattverd. Dåp. Mari Lysenstøen,
trompet
Øverskogen  samfunnshus kl. 11.00
v/Bugge og Søbstad

Fredag 14. mai
Lierskogen kirke kl. 18.00. Fest for
kjerka v/Sommerseth. ”Dugnaden er
avsluttet”

Lørdag 15. mai
Frogner kirke kl. 13.00 St.
Hallvardsgudstjeneste v/Blaasvær.
Pilegrimsvandring fra Bragernes kirke,
oppmøte kl. 10.00

er overgriper, eller overgrepet har
skjedd innenfor en kirkelig sammen-
heng. Det strider mot alt det som ”folk
flest”, og kirken selv mener at den står
for. Folk forventer så mye mer. Som
kirke får vi ikke større respekt og tillitt
fra folk enn den vi har gjort oss fortjent
til!

For å bygge gode holdninger og fore-
bygge overgrep påhviler det både prest-
er, andre ansatte og menighetsrådene et
stort ansvar i forhold til hvem som sett-
es til ledere for våre barn og unge, og
hvordan disse forberedes på oppgaven.
Dette innebærer at vi i vår lederopplær-
ing og medarbeidersamlinger er direkte
i vår rådgivning og våre ”kjøreregler”
for anstendig oppførsel. Vi må gjøre det
vi kan for å sikre at de som settes til
ledere er skikket for den oppgaven de
blir satt til, og viser seg tillitten verdig.
Så langt det lar seg gjøre har vi ansvar
for å sørge for at barn og unge som del-
tar på våre aktiviteter og er i våre
sammenhenger ikke føres opp i situa-
sjoner som oppfattes som ”krenkende”,

langt mindre er krenkende. Vi må all-
tid gjøre vårt ytterste for at kirkens
miljøer skal være livsglade og sunne
miljøer der barn og unge kan slappe
av, få være seg selv og oppleve en
grunnleggende menneskelig trygg-
het! 

I denne forbindelse har spørsmålet
om vandelsattest kommet opp igjen,
noe som blant annet den største av
fagforeningene til prestene,
Presteforeningen, selv lenge har tatt
til ordet for. Som kirke er vi avhengig
av folks tillitt for å kunne være en
positiv ressurs i menneskers liv, og
som samfunnsaktør. Vandelsattester,
for prester, andre ansatte og gjerne
også frivillige som har med barn og
unge og gjøre, vil ikke være noen
garanti for at overgrep ikke skjer,
men det vil i alle fall gjøre det van-
skeligere for de som allerede har
anmerkninger på dette området å få
innpass, både som ansatte og fri-
villige. Ett barn som har lidd overlast
er ett for mye!

Berit Basmo Kvidaland

Sokneprest, Tranby

Lederartikkel

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Mørk Sveaas
Mob: 95 17 02 59
Lier Menighetsblad v/Sveaas
Postboks 215, 3401 Lier
E-post: 
ksveaas@c2i.net

Henvendelser vedr. distribusjon:
kirkens.service-kontor@lier.kommune
.no eller tlf. 32 22 02 70
Layout: Kjetil Mørk Sveaas
Forsidebilde: Svein Otto Rasmussen

Gavekontonr. 2260 20 05058 

Annonseansvarlig: Anne Brit Hagby 
an-hagb@online.no

Trykk: Lier Kopi & Trykk AS

Lier Menighetsblad eies av
menighetsrådene i Lier kommune
og utgis gratis til alle husstander.

Søndag er kirkedag 17. mai
Frogner kirke kl. 11.30 v/Kristiansen
og Flaten. Frogner minigospel synger
Lierskogen kirke kl. 09.45
v/Kvidaland og Nowak. SFO kor del-
tar.
Tranby kirke ved togets ankomst
v/Kvidaland og Nowak
Sjåstad kirke kl. 10.00 v/Blaasvær og
Søbstad
Sylling kirke kl. 12.00 v/Blaasvær og
Søbstad

Torsdag 20. mai
Sylling kirke kl. 19.00
Samtalegudstjeneste v/Bugge og
Søbstad

Fortsettes på side 3



VÅRKONSERT ”Blues & Gospel

Fredag 14. mai kl. 1830 er det
klart for en ny vårkonsert i
Lierskogen kulturkirke. Som i
fjor er dette en musikalsk takk og
klapp på skuldra til dugnads-
gjengen bak restaureringen og
nybygget på kirken. Knut
Nyheim og Håvard Rype har fått
frie tøyler til å sette sammen et

variert program. Som hovedgjester har
de fått Spellemann-
prisvinner Rita
Engedalen og makk-
er Morten Åmli til å
framføre deler av
forestillingen ”Blues
& Gospel”. I tillegg
vil flere lokale artist-
er bidra til under-
holdningen.

Knut og Håvard lover at dette blir en
uforglemmelig opplevelse for publikum
og oppfordrer alle som er glad i kirka
og god musikk til å sette av denne
kvelden.

Etterpå fortsetter festen og takken på
Lierskogen samfunnshus.

Billetter kan kjøpes på Statoil-stasjonen
på Lierskogen og på servicetorget i Lier
rådhus.
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Idiot, kaffe og vafler
(tekst og foto v/Elisabeth Thomte
Edvardsen)

- Hei, vil du ha kaffe? Det er Erik
Unhjem (17) som loser meg ned i
en tilårskommen sofa i kjelleren på
Frogner menighetshus. Kortene
stokkes og ”Idioten” lever en hekt-
isk sekvens mellom kaffekopper og
smittende latter. Jeg er på ungdoms-
kafé!

Fra parkeringsplassen høres verken
bassdunk fra overopphetede høytal-
ere eller hvinende hyl fra ung-
dommelige struper - har jeg kommet
feil? Men neida, ned trappen og inn-
erst i kjelleren finner jeg frem til fem
unge mennesker som sitter rundt et
bord og spiller kort. 

- Det er alltid sånn når finværet
kommer, forklarer Kim André
Hennum (24). De andre fire medgir
at vårsol og lyse kvelder lokker ung-
dommen opp fra kjelleren og ut i det
fri. Jeg blir fortalt at det vanligvis
pleier å være stinn brakke hver ons-
dag mellom kl 18 og 22. Arne
Sørumengen (19) og Caroline Narum

(19) forteller at opptil 30, men vanligvis
15 til 20 ungdommer frekventerer
menighetshusets kjellerrom. Jeg kjenn-
er at sannheten om et utdødd Lierbyen
blir litt usann. Og når Kim André –
engasjert - fremlegger planer om mus-
ikkrom og band, kjenner jeg at kafeen
tyter ut av tykke murvegger og puster
liv i kommunesenteret vårt.

Kim André presiserer at tilbudet ikke
kan betegnes som en ungdomsklubb. 
– Dette er en kafé, det koster ingen ting
å være her og vi har ingen kontingent
heller, smiler han. Menyen er gratis
kaffe og vafler.
- Dette er et sosialt tiltak, fortsetter
Erik. Johan Opsal (23) nikker enig.
Gutta + Caroline insisterer på hvor
viktig det er for ungdom å ha et fristed
som bare er nettverk - uten forpliktels-
er relatert til treningstider, kampopp-
sett eller øving. 
- Hva gjør dere her da, utenom å spille 

Idiot, drister jeg meg frempå. Erik og
Kim André bobler over av entusiasme
og forteller om pizzaturer til Oslo og
besøk hos MC-klubben Holy Riders.
Bordtennis, biljard og filmkvelder er
selvfølgeligheter. 

Før jeg motstridig begir meg på hjemvei, formidler
ungdommene at de har plass til alle som ønsker seg
et uformelt tilbud uten annen agenda enn sosialt
samvær. Ja takk!

Tenk at Idiot, kaffe og vafler kan samle opptil 30
ungdommer i dagens samfunn - onsdag etter ons-
dag. Jammen er det mye å være glad for dere. 

Lier menighetsblad er også å finne
på: www.menighetsbladet.no

Fortsettelse av Søndag er kirkedag:
Søndag 23. mai - Pinsedag
Frogner kirke kl. 11.00 v/Kristiansen.
Nattverd. Dåp.
Tranby kirke kl. 11.00 v/Blaasvær og
Nowak. Nattverd. Dåp.
Sylling kirke kl. 11.00 v/Sommerseth.
Nattverd. Dåp.

Mandag 24. mai – 2. pinsedag
Lierbyen amfi kl. 11.00
Fellesgudstjeneste v/Blaasvær.
Skaperverkets dag.

Søndag 30. mai
Gullaug kirke kl. 11.00 v/Kristiansen

og Flaten. Nattverd. Dåp.
Sjåstad kirke kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjon v/Bugge og Søbstad
Glassåsen kl. 12.00 v/Kvidaland.
Toppturmesse
Søndag 6. juni
Frogner kirke kl. 11.00 v/Kvidaland
og Flaten. Dåp.
Lierskogen kirke kl. 11.00
v/Sommerseth og Nowak. Nattverd.
Dåp.
Sylling kirke kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjons v/Bugge og Søbstad

Ungdomskafeen i Frogner menighet ble startet
for ca tre års siden av Stian Fossli. Han er forst-
satt ansvarlig leder. Tilbudet finansieres av men-
ighetsrådet. Soknediakon Lisbeth Olsbye hevder
at dette er et viktig tiltak for ungdom, trygt og
forebyggende. - Det skal være et tilbud på ung-
doms egne premisser, sier hun og legger til at
hennes rolle er å gå ved siden av.

Fra venstre: Arne Sørumengen, Caroline Narum, Kim André
Hennum, Johan Opsal, Erik Unhjem

BABYSANG 
SJÅSTAD KIRKE
På grunn av for få deltakere blir det
ikke Babysang på mandager fra kl.
12.00. 

Babysang starter opp igjen så snart
minst 5 deltakere melder sin inter-
esse.

Ring Kari Falk Sirnes om du ønsker
å delta. Tlf. 454 56 113
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Frogner
Døpte
Alexander Garmo-Boger, Edward
Mathiesen, Anine Utengen
Ringgårdslie, Lucas Steen
Johansen, Marie Lekanger
Gørlitz-Håkonsen, Dina Knudsen
Andersen, Anna Mathilde
Schjølberg, Lily Karina Codling,
Astrid Wraa Torød, Kristoffer
Kirkeng Syvertsen, Ida Lilleby

Døde
Ingvar Kristian Ask, Brita
Kjonerud, Stina Olsen, Geir Emil
Ottesen, Thor Wahl, Inger
Nyheim, Sivert Illøkken, Gunnar
Narve Frøyland, Solveig Becher,
Hugo Hansen, Marit Gunnhild
Torset, Johan Alfred Ax

Tranby
Døpte
Andrea Johansen Angeltveit, Elida
Solstad Kåsin, Ole Solum
Hermansen, Pernille Bjerkeset,
Sofie Olava Bakke-Wormdal
(Orkdal kirke), Philip Buvald
Zibell (Holmen kirke)

Døde
Berit Valborg Christensen, Rolf
Lyngås, Jan Øistein Høiberg

Sylling
Døpte
Mynte Anderberg-Larsen,
Johanne Regine Sylling Kornrud,
Nanna Berner Clausen

Døde
Anna Olava Enåsen, Einar Olav
Skaar, Else Stensby ( Østre grav-
lund, Oslo), Gunvor Anette Røed,
Knut Henrik Stensby

Sjåstad
Døpte
Nikolai Lindell

Døde
Åse Kristine Themte

Slektersgang Tekst og foto v/Elisabeth
Thomte Edvardsen

- Vi er en kirke i verdens
hverdag, sa Bjørg Irene
Karlsen om Sjømanns-
kirken da hun besøkte
årsmøtet i Sylling menig-
het. 

Årsmøtet ble avholdt torsdag 4. mars.
Uten fulltallig menighetsråd, og med kun
en person i tillegg til den inviterte gjest-
en fra Sjømannskirken, ble begrepet
engasjement en smule malplassert - i
hvert fall en stakket stund. Men tro og
håp fikk fritt spillerom rundt det ene
fullsatte bordet.

Planer i praksis
Frivillige organisasjoner fortviler over
lite engasjement. Frustrasjonen knytter
seg som regel til administrative forhold,
og altså ikke til det praktiske arbeidet/til-
takene. Mange årsmøter opptrer som
rene styremøter. Men kan vi forvente at
årsmeldinger, budsjett og regnskap skal
avkreve hengiven entusiasme og kødann-
else utenfor høytidelige årsmøtedører? Så
lenge engasjementet stråler ut av det
intense projektorlyset - der alle planene
er nedfelt i en vrimmel av godt
formulerte strekpunkter,- og finner veien
ut til alle de flotte tiltakene som
blomstrer rundt om i de ulike menighet-
ene, må vi vel kunne konkludere med at
årsmøtesakene er tatt til orientering. 

Det er særlig tre saker som ble behandlet
med tro, håp og engasjement i Sylling,
nemlig nytt orgel til kirken, kateketstilling-
en som opprettes i disse dager og ansett-
else av ny prest.

En kirke i verdens hverdag
Så overtok Karlsen fra Sjømannskirken.
Hun inviterte oss med inn i en kirke i
verdens hverdag. Vi ønsker å gi alle mot
til tro, håp og engasjement, bedyret
Karlsen. Hun henviste til
Sjømannskirkens tilstedeværelse verden
over. Bildekollasjer fylte netthinnene
våre med bevis på at budskapet, brunost-
en, grøten og vaflene lokker til seg stadig
flere mennesker. Det er klart at én lørdag
i Sjømannskirken på Grand Canaria med
800 grøtspisende nordmenn, må karak-
teriseres som ”en kirke i verdens hver-
dag”.

Vi kunne nok ønsket oss noen flere å
dele langpannekaker og wienerbrød med
vi også. Kanskje vi skal reklamere med
vafler på neste årsmøte og tro og håpe på
større engasjement da?

Tro, håp og
engasjement

Frogner kirke
Restaureringen av orgelet i Frogner kirke
har vært en omfattende prosess. Saken
har gått noen
ganger fram og
tilbake mellom
Riksantikvaren,
orgelkonsulent
Hans Jacob
Tronshaug,
orgelbygger
Johannes Buder
og undertegn-
ede. Siden
Frogner kirke er
klassifisert som en verneverdig kirke, har
Riksantikvaren klare føringer for hva de
kan akseptere av forandringer. Planene er

nå endelig godkjent av Riksantikvaren og
biskopen vil gjøre det samme.

I utgangspunktet regnet kirkesjefen med
at planene
skulle bli god-
kjent i fjor høst,
men dette lot
seg ikke gjøre.

Dette innebær-
er forsinkelser
og orgelet blir
nå ferdig til
påsken 2011. 

På bildet: Riksantikvarens konsulent
Stein Johannes Kolnes.
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Uforglemmelig reise til .....

Bangladesh, det lille landet nordøst for
India. Dette er langt fra et normalt
reisemål. Likevel fikk vi, 6 ungdommer
og to ledere fra Tranby menighet, i
vinterferien en tur dit vi aldri kommer
til å glemme.
49 % av
Bangladesh
sin befolkning
lever i følge
FN i ekstrem
fattigdom. 27
% er underer-
nært, og de
fattiges andel
av landets
forbruk er på
under 10 %.
Hvis alle i verden hadde samme for-
bruk som gjennomsnittet i Bangla-
desh, ville vi bare trengt en tredels
jordklode. Til sammenligning ville vi
trengt over tre
kloder hvis
resten av verd-
en hadde hatt
samme for-
bruk som oss i
Norge. Landet
er under halv-
parten så stort
som Norge, og
har over 30
ganger flere
innbyggere.
Fra første
sekund i Bangladesh, oppdaget vi at vi
var i et land fundamentalt forskjellig
fra alt vi kjente på forhånd. Gjennom
Lier Ten Sings samarbeid med
Chittagong Ten Sing, ble vi sendt som
en del av utvekslingen mellom grupp-
ene.

Alt er likevel ikke forskjellig i landene
våre, både i Tranby Menighetshus og i
lokalene til Chittagong YWCA møtes
ungdom til Ten Sing-øvelser. Både her,
hvor kristendommen er statsreligion,
og der hvor den store majoriteten av
innbyggerne i landet er muslimer, gir
KFUK-KFUM unge kristne og voksn-

ere en trygg arena for å dele tro og tvil
og kanskje møte Jesus. Mindre enn 1%
av bengalerne er kristne, men likevel
var ungdommene vi møtte minst like
åpne om troen sin som oss, mange
langt mer åpne. 

Det er liksom
som om de tør
litt mer. De
kristne tør å leve
ut troen åpent i
dette landet der
de blir utnumm-
erert av både
muslimer og
hinduer. Fattige
tør å tro på at
barnas gratis-
skoleutdanninger

kan forbedre levekårene. Gjennom hele
turen vår møtte vi nesten bare smil og
varme, fra mennesker som er stolte av
det de har, hvor lite det enn måtte
være. Mennesker som insisterte på å gi

gjestene middag, på tross av fattigdom.
De har noe eget, rikt ved kulturen som
jeg ikke er så
sikker på om
vi i Norge har.
Det er rett og
slett vanskelig
å si hvem som
er fattige og
hvem som er
rike. For mens
vi har pengene
her i Norge,
hva annet har
vi?

Under turen hadde vi en helg sammen
med våre samarbeidsgruppe,
Chittagong Ten Sing, som ble kalt
inspiration days. Der skulle vi lære
sang, dans og drama sammen, og av
hverandre. Noe av det morsomste
under denne helgen var at vi hadde
mange diskusjoner om temaer som;
ungdom i Bangladesh og Norge,
globaloppvarming, tro og Gud. Dette
var noe som vi likte godt, da fikk vi se
hvordan forskjellen var mellom unge
kristne i Norge, og Bangladesh. Som
tidligere nevnt virket det som om de
var mer åpne og stolte av å være kristne
enn det mange norske unge tenåringer
er. Ellers synes vi at det meste var likt i
begge landene.

Vi vil benytte denne anledningen til å
takke alle som høsten 2009 ga penger,
og gikk med bøsser for å samle inn
midler til å bygge den siste etasjen på
betalskolen til Chittagong YWCA. De
ønsker nå å legge ett tynt tak over taket
på den siste etasjen. Dette gjør at de i
praksis vil få to nye etasjer for pengene.
Slik vil de to gratisskolene som
Chittagong YWCA driver i slummen
vil bli selvfinansierende, noe som betyr
at langt flere fattige barn kan få gå på
skole.

Vi hadde en kjempetur. Vi fikk utvidet
horisonten mer enn vi noen gang
hadde trodd i møte med folk, fe,
kanskje Jesus til og med på gata et sted,
i fjerne himmelstrøk.

Lier Ten Sing Bangla-delegasjon 2010
besto av:

Øystein Storli
Jensen, Jon
Kristian
Haakonsen,
Ingrid Linnea
Boman Rinde,
Ingeborg Hanto,
Live-Maria
Ørjasæter og Ida
Helen Laukvik.
Voksenledere:
Turid Werrum
og Lars Borge

Chittagong Ten Sing og Lier Ten Sing Bangladelegasjonen samlet.

Betalskolen i Chittagong som (Chittagong YWCA
drifter) Tranby konfirmantene var med å gå med bøsser
for å samle inn penger til denne skolen.

Reisegruppe på betalskolen. Turid Werrum fotograf.
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PROSJEKT FORNY-
ELSE GULLAUG KIRKE.
GI EN GAVE TIL NYTT
INVENTAR I KIRKEN!

Kto nr. 1503.03.99983. Frogner
menighetsråd, Postboks 215,
3401 LIER

Det er gudstjeneste i Gullaug kirke
en gang i måneden. Mange synes at
det er uformell og godt å være der,
nært fellesskap og fin salmesang.
Og når Gullaug kirkeforening lager
i stand til kirkekaffe, er det  ekstra
god servering. Hver tirsdag i skole-
året øver Gullaug Minikor i kirken,
og når de deltar på gudstjenester
med sang eller har konsert, er kirk-
en helt full.

Gullaug kirke  eller Betel kapell
som det het, ble bygd i 1905.
Kirkeforeningen har i alle år samlet inn
penger og jobbet dugnad. De har

modernisert kjøkkenet, malt, fornyet
belysningen m.m. For drøyt et år siden
ble det nedsatt en arbeidsgruppe med
representanter fra Frogner menighets-
råd, Gullaug kirkeforening og ansatte
for å fortsette fornyelsen av kirke-
rommet. Det gruppen spesielt har
arbeidet med er nytt inventar. Det er
planlagt ny lesepult som også skal

fungere som
prekestol,
alterbord og
knefall,
avlasting-
bord (til
kalker ), lys-
båt til lys-
tenning i
forbindelse
med guds-
tjenester og
andakt. (I
Frogner
kirke har vi

lysgloben til det). Døpefonten skal
beholdes og har vært med å sette pre-
missene for utformingen av det som

skal fornyes. Fagperson Else Grethe
Sola Holberg har  utarbeidet tegninger
til de nye møblene. De skal utføres i
heltre eik med innslag av stål og mørk-
ere tre.  Knefallet settes sammen av tre
lett flyttbare moduler 
For å kunne fornye inventar i en kirke,
kreves det godkjenning av biskopen, og
den nødvendige godkjenningen fikk
Frogner menighetsråd i mars i år.
Disse nye liturgiske møblene i Gullaug
kirke er kostnadsberegnet til 130.000
kr. 
Frogner menighetsråd  vil sammen
med Gullaug kirkeforening arbeide for
å skaffe midler til denne fornyelsen .
Menighetsrådet  starter en  innsaml-
ingsaksjon og er  takknemlige for alle
store og små bidrag. Gullaug kirke vil
bli et åpent, lett og vakkert kirkerom
om vi kan få dette til !

Solveig Aass Kristiansen                 

( sokneprest)

Oppstart av babysang på
Tranby

Fredag 16. april startet Tranby menighet
opp med babysang. I denne omgangen
var døpte barn født mellom juni og
desember invitert, og det var 6 barn med
mødre (og
én far) som
møtte opp
på første
samling.
Kursleder
Ellen
Kathrine
Trelease
Eriksen
ledet an i
navnesang,
regler,
bevegelsess-
anger og
aftenbønn
med mer.
Og babyene fikk prøve rytmeegg, ”baby-
samba” og andre aktiviteter, ledsaget av
foreldrenes sang. - Om noen få år skal vi
ha et tilbud for alle døpte fra 0 til 18 år,
så oppstarten av babysang er et skritt på
veien i denne opptrappingen, forteller
prosjektleder for trosopplæring i Tranby
menighet, Helge Saltbones Rotevatn.

Babysangen startet kl 1030, og var ferdig
tidsnok til å rekke innom ”fredagskafeen”
som finner sted på menighetshuset hver
fredag. –Denne kombinasjonen av
babysang og mulighet for vafler og sosialt
samvær, håper vi slår godt an hos sped-
barnsforeldre som har permisjon, eller er

hjemme om formiddagen av andre årsak-
er, sier Rotevatn. Babysangsamlingene vil
vare i 8 uker framover for gruppen som
startet opp denne fredagen. Til høsten vil
døpte barn som er født våren 2010 bli
invitert på babysang. Rotevatn under-
streker at ikke-døpte også er velkomne,
selv om de ikke får invitasjon i posten. 

Dugnaden på
Lierskogen.

Den 14. mai skal det feires at den
2. dugnaden på Lierskogen kirke
er ferdig. Til sammen har den
store dugnadsgjengen gjort en
fantastisk jobb. Vi har også vært
så heldige å ha fått tak i vår egen
smed, Nils Heien. Han har arbeid-
et med plakattavla utenfor og på
tårnet, der tallene 1937 nå lyser
mot deg! I våpenhuset, og etter
hvert i den nye garderoben, kan
man speile seg i nye speiler med
rammer smidd av det gamle
kirkeloftsvinduet. Lysestakene har
også smeden reparert. Heia smed-
en Nils Heien!

Helge Bratsberg begynn-
er som kateket i Lier
1.august.
Han skal arbeide i menighetene
Frogner, Sjåstad og Sylling og med
kontor på Frogner menighetshus.

Helge er 45 år og kommer fra still-
ingen som informasjonsleder i
Søndagsskoleforbundet. Tidligere
har han vært kateket i Sande.
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Livet i den grønne dalen!

I den 3000 år gamle 23. Davids salme
leser vi 
Herren er min hyrde. 
Jeg mangler ingenting!

Jeg kunne gjerne nøyd meg med disse
ordene, og andakten var 100 %, men
salmen fortsetter. Den skildrer at
Herren er med meg i dødsskyggens
dal, og enda mer; han inviterer til et liv
i vandring gjennom dalen med grønne
enger og vann der jeg finner hvile. 

Dette trenger vi alle inne i mellom.

Ungdommer ikke minst, særlig de som
strever og bruker tid foran speilet:
”HJELP, der er ei kvise.”, ”HJELP, det
håret.”, ”HJELP, de klærne” - og så er
det foreldrene som roper HJELP! De
får jo nesten yrkesskade av type
”lommebokalbue” – grunnet stadige
grep etter lommeboka for å avhjelpe
krisa. 

Voksengenerasjon har ofte lignende
opplevelser ved speilet: ”HJELP, grått
hår og rynker!”

Neste gang du står foran speilet, slapp
av. Tenk på vannspeilet ved hvilens
vann. Si til deg selv: Jeg er uvurderlig,
Jeg er uerstattelig, Jeg er av en uendelig

verdi. Jeg er
glad at jeg er
jeg. Jeg er født original og er ikke ment
å dø som kopi.

Vi er fortsatt i påsketiden og synger
som best vi kan: 
Deg være ære. Herre over dødens
makt. Graven fant jeg tom. Han var
ikke der. 
Det finnes en stolthet ved den tomme
påskegrav, en stolthet over å være
menneske. Oppstandelsen er Guds
trosbekjennelse til mennesket.
Stoltheten ved den tomme grav lærer
meg å se meg selv i speilet. Så uendelig
mye er jeg verdt, at Guds sønn døde og
sto opp og vant for meg. Nå går han
foran meg gjennom grønne daler, selv
når de til tider virker askesvarte. Han
vet også om det, han som vant over det
svarteste gravmørke.

Tro er å være i bevegelse. Tro er å ha
en retning for sitt liv. UTOVER mot
menneskene, OPPOVER mot Gud.
Derfor er hele tida retninga FREMOV-
ER. Mot fremtiden. 

Rolf Sommerseth
Seniorprest

Andakt

Friluftgudstjeneste på Glasåsen.

Søndag 30 mai tar sognepresten i Tranby oss med opp på Glasåsen. Dette utsikt-
punktet står ikke noe tilbake for Storsteinsfjell eller Hørtekollen. Det viste også
sist sommers Trim til topps med over 5000 underskrifter og det mest besøkte
stedet. Triggpunktet her er 456 m o.h. Du kan velge minst 3 stier opp på
Glasåsen. Korteste vei er inn Fjellsveien, over travbanen og i nordre sving er det
merka sti. Annen vei er fra P.plassen på Kraft, opp på Mortenskollen, til venstre
her, forbi julegrana, over Kraftkollen som er Vestmarkas høyeste punkt, 481
m.o.h. og frem på
Glasåsen. Du kan også
gå Rotuveien innover
og opp på Glasåsen fra
nord. Dette er noe
lenger men lettere å gå.
Gudstjenesten starter
kl.12 denne dagen. Det
blir ikke orgelmusikk
men musikk blir det.
Kirkekaffe blir det også
men den må hver enk-
elt ta med.

Utsikt fra Glasåsen

Svein Tindberg i Lierskogen
kirke var en opplevelse.

Mange av vi som var der har hørt denne
fantastiske skuespilleren før der han
framfører Markus evangeliet eller deler
av Paulus misjonsreiser.

Allikevel: Det blir en ny opplevelse hver
gang.

Til slutt leste han salmen ”O bli hos meg”.

En kveld utenom det vanlige takket være
et glimrende manus og en stor skuespill-
er.

Tekst/Foto: Alf Kr. Hol

Sylling kirke
Sylling kirke blir i år kalket ferdig.

Vi startet egentlig med dette arbeidet
i forbindelse med kirkejubiléet i 2002.

Den gang tok vi selve fronten med
tårnet og alt innvendig.  Denne gang-
en tar vi begge langsidene og kor-
partiet. På taket går vi over alle beslag
og utbedrer nedløpene.

Når det gjelder Sylling kirkestue blir
den også pusset opp utvendig.

Parallelt med dette har kirkesjefen
startet et arbeid for å gjøre kirkestua
mer anvendelig om vinteren. Å heve
innetemperaturen på et akseptabelt
nivå kan på denne årstiden være en
utfordring under dagens forhold.

I 2011 er turen kommet til Tranby
kirke og kapell.

Kirkesjef Alf Kr. Hol
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Frogner:
Leder: Dag
Sten

Nestleder:
Målfrid
Skinnemoen

Sjåstad:
Leder: 
Anne – Lise
Johansen

Nestleder: 
Odd Treffen

Sylling:
Leder: Dan
Cato Fagernes

Nestleder:
Ingeborg Soot

Tranby:
Leder: Bjørn
Tovsrud

Nestleder:
Ingunn
Gravdal Moen

Lier kirkelig fellesråd:
Leder: Søren Falch
Zapffe
Nestleder: Ann Helene
Arnestad Skyberg

Sjåbagos på tur til
Blestølen
Hipp Hurra, enda en flott
Øvelse og miljø tur med
Skjønne Sjåbagosbarn  og led-
ere! 

58 barn fra 1.til 7.klasse, og 13 ledere i
stor dobbeldekker buss, dro av gårde til
Blestølen,  Kfuk-Kfum’s flotte sted på
Blefjell.  En helt topp helg for små og
store!

Vi hadde  nydelig vær, og godt med fri-
tid til lek og moro, ute og inne. Og for
noen var det ekstra stas å ligge i sove-
posen og viske og tiske og spise gotteri,

og store og
små ble enda
bedre kjent. Vi
ser at det gjør
veldig godt for
miljøet i
koret!

Vi hadde grupper med dans, drama,
forming, film, bilder, vi hadde  kino-
kveld, kafe med vafler og spill, skitur

for de som
ville,
spennende
stafett ute,
aking,
grilling av
pinnebrød
m/nugatti
inni,
hoppe tau,

makrame, lage sommerfugler ,
underholdningskveld, øvelser og
forberedelser til den store vår-
konserten, rolige  kveldssamling-
er med
levende
lys, guds-
tjeneste på
søndagen
før vi
pakket,

ryddet og vasket oss ut.

For noen av barna var det aller første
gang de var borte en hel helg hjemme-

fra. Men det gikk kjempebra! Og vi
takker alle foreldrene for at vi får låne

de skjønne
barna med
på tur!! 

Vi  ledere i
Sjåbagos
gleder oss
allerede til

neste års tur!! 

Men aller først Sjåbagos store vår-
konsert den 10. mai kl.18.00 i
Sjåstad Kirke 

Konstituering av mengihetsrådene og fellesrådet i Lier
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Kirken i Lier har fått ny
hjemmeside på internett:
www.lier.kirken.no
Her finnes informasjon om det som
skjer i kirkene + mye mer. For eksem-
pel: Dåp, konfirmasjon, vigsel og
gravferd. Man finner
Den kulturelle skolesekken.
Informasjon om Lier kirkelige
fellesråd, kirker og gravlunder,
ansatte,  menighetshus og kirkestuer
og Lier prosti. 

St. Hallvardsdag i Lier 
Lørdag 15. mai vil vi feire
St.Hallvardsdag i Lier med pile-
grimsvandring og gudstjeneste i
Frogner kirke. 
Vandringen går fra Bragernes
kirke, der vi møtes kl.10 for en
liten markering i kirkerommet
før avmarsj. Vandringen følger
gatene mot Lier og videre langs
den merkede pilgrimsveien fra
Tomineborgdalen, opp Parkveien
og Øvre Lian vei, videre mot Årkvisla-
veien og opp Vivelstadveien til Øvre
Hval gård, og derfra til Frogner kirke. 

Knut Andersen vil bidra med lokal-
historiske fortellingsbiter underveis.
Hvis det er godt vær, raster vi ute, hvis
regn blir rasten lagt til kirkestua ved
Frogner kirke. Hele turen er 6 - 7 km
lang i lett terreng.

Kl.13 blir det St.Hallvard-gudstjeneste

i Frogner kirke. Forteller Helga Samset
medvirker med histor-
ien om St.Hallvard, og
vil sette den inn i en
større historisk samm-
enheng. Saxofonist
Hilde Glesne og
organist Reidun
Søbstad spiller. Det
blir nattverd, og for-
rettende prest er Ellen
Martha Blaasvær. 

Etter gudstjenesten blir
det servering av forfriskninger,
informasjon om kommende vandring-
er og salg av nylagede pins. 

Velkommen til en flott mai-dag i Lier! 

Arrangør: Pilegrimsgruppa i Frogner
menighet med støtte fra
Kulturkontoret i Lier kommune. 

Foto: Ellen Lande Gossner

Sang og musikkanlegg i Tranby kirke.

Mange har sett to hvite nye høytalere som
henger i taket i Tranby kirke og det er samm-
en med mixebord, mikrofoner og alt som
hører til det nye sang og musikkanlegget. Det

kom
på
plass i
vinter
men
er lite
brukt
til nå.

Prislapp, ca 60 000 kr + montering. 
Mixebordet står i kamfulert kasse.

Høytalerne er lite synlige og henger
høyt.

Sommerkonsert i Frogner
kirke  tor.3.juni kl.19.30

Mens vi venter på
å få tilbake orgelet
drøyer vi tiden
med en hyggelig
musikalsk somm-
erkveld i kirken.
Kantor ønsker folk
i  Lier velkommen
til å høre ett stort
knippe musikere.
Kveldens gjester er sopran Cecilie
Rønning (bildet), fiolinist Bjørg
Ødegaard, Sylling sangkor og Frogner
kirkekor. Anne Lise Solheim og Anne
Ma Flaten er dirigenter for korene.
Etter en lang sesong med øving håper
musikerne å vise det beste av sitt
repertoar. Alle aktørene er godt kjent,
og setter til daglig sitt preg på musikk-
livet i Lier og omegn. 
Billett kr.100. Barn gratis. Arrangør er
Frogner menighet. 

Menighetstur

Dagstur til ”Stomperudbygda” i
Sørum,  torsdag 10. juni!
Påmeldingsfrist: 21. mai
For info/påmelding ring diakon
Lisbeth Olsbye, 32220737, 95729600
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Lier Bilgjennvinning as

Etablert 1970

Bildeler, bilgummi, vrakpant

Tlf. 32 84 23 00

Gravstener
Stor utstilling, 

omsliping, navne-

tilføyelser og bolting.

Fire generasjoners erfaring.

3400 Lier 
Tlf. 32 84 00 48 - 32 84 07 95

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.

Dronninggt. 17, Drammen 
(v/sykehuset)
Egen parkering

32 83 38 20 
- hele døgnet www.busk-beg.no

Alt i elektrisk anlegg, tyverivarsling 
og brannvarsling

YIT  AS
Kjellstad Næringssenter, 3400 Lier

Tlf. 32 84 26 00

Tollbugata 21, Strømsø
Haugesgate 24, Bragernes

Solbergsenteret, Nedre Eiker
Vestsidevegen 5B, Lier

24t: 32 80 75 80

www.jolstad.no 

Det er kun lov å gjøre
trykk fra bladet etter til-
latelse. 

Vi tar imot lopper 
1. mandag i hver måned 

kl. 17.00 - 19.00.

Ikke hvitevarer og TV.
Møbler o. lign. etter avtale

med 
Bjørg N. Hellem
32 84 56 05  
480 73 269

LOPPER
Frogner 

menighetshus.

Seminar i Tranby
Menighetsråd

Sosialt, hyggelig og matnyttig må vi
si om denne lørdagen i april. Et
arbeidsseminar for valgte og ansatte
med fokus på Tranby menighets
visjon og ledelse. Ikke noe dyrt hot-
ell med lang reise ble benytta men
Kivi sine lokaler på Vitbank.
Hva som kom ut av det blir i første
omgang lagt fram på planleggings-
møte i Tranby menighet 22 april.

Huden trenger en vårrengjøring 

etter en lang vinter!

Endelig vår!

Naturlig
vakker Fjellsveien 4

Tlf. for timebest. 47 807 807

Naturlig vakker menighetsb:Layout 1

BLOMSTERGUDSTJENESTE,
FROGNER KIRKE

Gudstjenesten i Frogner kirke søndag 6. juni kl. 11 vil
får et sommerlig preg. Det blir blomstergudstjeneste,
og bofellesskapene for funksjonshemmede inviteres
spesielt. Gudstjenesten ledes av sokneprest i Tranby
Berit Basmo Kvidaland, det er dåp og kirkekaffe. Vel
møtt !
Hilsen gudstjenesteutvalget i Frogner menighet.



Lier Menighetsblad - nr. 4 2010   11

Advokat
Liv V. Urdahl MNA

Alminnelig praksis
i Meierigården

LIERBYEN

Tlf.: 32 84 88 10
E-mail: liv@advokat-urdahl.no

kirkesjef Alf Kristian Hol
mobil: 913 83 678 

prost Ellen Martha
Blaasvær 
mobil: 922 84 822

sokneprest Solveig Aass
Kristiansen (Frogner)
mobil: 977 35 867

sokneprest Berit Basmo
Kvidaland (Tranby)
mobil: 917 73 490

vikarprest Dagfinn Bugge
(Sylling og Sjåstad)
mobil:  986 24 619

seniorprest Rolf
Sommerseth
mobil: 995 11 520

kateket Joar Morten
Flatland (Tranby)
mobil: 941 34 884

soknediakon Lisbeth
Olsbye (Frogner)
mobil: 957 29 600

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

Li
er

 K
op

i &
 T

ry
kk

 A
S
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A/S Børresen

Tronstad
3410 Sylling

SKogBRuK

uTMARK - KRAfT

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

Amtmannssvingen - Lierbyen
Tlf. 03000

Ring din lokale forhandler:

Waal Drammen Olje AS
Jan Hasse Utengen

Fyringsolje, diesel,
parafin eller
smøremidler?

KIRKENS SERVICEKONTOR

Fosskvartalet, Lierbyen
Mandag - fredag kl. 9 - 15
Tlf: 32 22 02 70
Kirkens.service-kontor@lier.kommune.no

FROGNER MENIGHETSHUS
Klokkersvingen 1, Lierbyen
Man, tir, og tor kl. 10 - 14
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

Kontakt kirkens servicekontor ved behov for
kontakt med kirketjenere, organister eller
andre ansatte.

Ved bruk av e – post: fornavn.
mellomnavn.etternavn@lier.kommune.no



Under fore-
draget om
hjernen vår
i Lierskogen kirke, ble det klart at
selv om alt lagres, kan noe bli litt
verre å få frem igjen. Og jeg
fortalte om han som ikke kunne
komme på hva for en ting til han
skulle kjøpe. På vei ut av butikken
støtte han på presten og da husket
han det: ”Å, tørrfisk var det!”

Evnen til å kombinere navn og
ansikter kan nok sinkes med åra.
Men han var ikke nådig 20-åring-
en som indignert sa til presten:
”Kjenner du meg
ikke? Du har jo
døpt meg!”

Påskemorgen
fikk jeg to glade
sms’er tidlig om
morgenen. ”Jesus
er stått opp!
Halleluja” En flott hilsen til å bli
glad av. Men jeg hørte om en som
fikk tilsvarende hilsen.
Vedkommende var ingen morg-
enfugl og repliserte: ”Ja vel, be
han gå å legge seg igjen”!

Søndag etter påske hadde skue-
spiller Svein Tindberg en flott
kveld i Lierskogen kirke. Han har
jo alene på scenen hatt forestill-
inger om Apostlenes Gjerninger
og Markusevangeliet. Kort og
godt ved å fortelle rett fra bibel-
boka. Det svenske teatermiljø var
helt overgitt og sa opprømt: ”Kan
ni sende oss manuset”? Og
Tindberg måtte si: ”Ja, men, det er
jo Markusevangeliet i bibelen”.
Det ble stille i telefonen og så
kom det: ”Skoja inte med meg”

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 25. mai
I din postkasse: 7. juni

!

Prestens 
beste...

Min beste kirkeopplevelse

Gjennom musikk har jeg hatt et par
sterke og helt spesielle
kirkeopplevelser i
påsketid, både i Århus
og i Oslo hvor jeg har
bodd før. Jeg vil allike-
vel trekke frem en gjen-
tagende opplevelse jeg
har i kirken hver man-
dag og tirsdag. 

Da har jeg nemlig
ansvaret for babysang-
grupper på Sjåstad, hvor jeg bor, og i
Oslo, hvor jeg jobber. Babysang består
stort sett av alminnelige barnesanger,
regler og enkle aktiviteter, men jeg
avslutter alltid med Velsignelsen i
sangversjon, med melodi av Tone
Ødegaard.

Gjennom å bruke Velsignelsen kjenner
jeg en trygghet på noe større enn oss
selv – en godhet vi alle har bruk for, og

en sannhet ingen av oss har
mer rett i,- eller krav på enn
andre. Disse enkle, men store
ordene er magiske å høre
sammen med babyer og
mammaer,– særlig fremført i
de gamle kirkerommene hvor
det samme er sagt og sunget i
uminnelige tider. Samtidig
fungerer det godt som ”jord-
ing” i hverdagen min. Det

glimrende uttrykket å ”lyse” velsignels-
en, det er jammen nydelig! Her er kirk-
ens Credo for meg; en likestilling av
alle mennesker i det samme liv – som
får håpe på glimt av det samme lys. 

Kari Falk Sirnes

Broom, Broom
av Jan Erik Larssen

Å tro
handler
ikke om å
bruke
hodet.
Troen
kommer
fra hjertet!

© Lier Menighetsblad

Tranby menighetshus og St. Georg Gilde 
speiderne arrangerer bokmesse i september
og loppemarked i november. 
Vi tar gjerne i mot bøker, tegneserier CD, LP
og «lopper».
Kan leveres på menighetshuset når som helst.
Møbler kun etter avtale. Ikke TV.
Kontakttelefon: 90 99 29 35.

LOPPER 
Tranby menighetshus

Innskriving av konfirmanter
konfirmantåret 2010/2011

Påmelding til konfirmasjon i Tranby
menighet 2010/2011
Tranby menighetshus torsdag 10. juni
kl. 18:00

Påmelding til konfirmasjon i
Frogner menighet 2010/2011
Frogner menighetshus torsdag 10. juni
kl. 18:00

Påmelding til konfirmasjon i Sjåstad
menighet 2010/2011
Sjåstad kirkestue torsdag 10.juni
kl.18.00

Påmelding til konfirmasjon i Sylling
menighet 2010/2011

Sylling kirkestue torsdag 10.juni
kl.19.00

Ta med utfylt innmeldingsskjema, og
dåpsattest hvis konfirmanten ikke er
døpt i Lier.  Hvis konfirmanten ikke er
døpt, ta med fødselsattest.
Kort orientering om konfirmantopp-
legget for konfirmanter og foresatte.


