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23.februar 2014. 
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Lier Menighetsblad

Nye mål i 2014
Når dette leses er vi kommet flere
uker inn i det nye året og mange
gode tiltak innenfor kirke og menig-
hetsliv er i full gang. Lier kirkelige
fellesråd har en del spennende pro-
sjekter som vi håper vi får realisert
dette året evt. innenfor 2- 3 års peri-
ode. Men aller først et tilbakeblikk på
noen av de investeringene vi fikk
gjennomført i fjor:
Jordvarmeprosjektet i Lierskogen
kirke, ny garasje og driftsenhet på
Sylling kirkegård, vannbåren varme i
Sylling kirkestue og restaurering av
Sjåstad kapell utvendig. I tillegg fikk
vi anlagt «navnet minnelund» på
Sjåstad kirkegård. Tre av våre fire
kirkegårder har nå dette tilbudet.

Nye prosjekter er nå under arbeid.
Sylling kirkegård: Utvidelse mot
nord, nytt gjerde og «navnet
minnelund». Sylling kirke:
Orgelkontrakt. Frogner kirkegård: Ny
reguleringsplan. Digitalisering av
kirkegårdene.(Se nedenfor). Innenfor
kommende fire-årsplan har vi i til-
legg restaurering av Sjåstad kirke
utvendig og planer om et tilbygg i
forkant av Tranby kirke for hc/wc.

HMS- arbeidet er svært viktig. Litt
spesielt er det at HMS-rapporten
denne gangen har fått et nytt avsnitt
for hvilke rutiner vi skal følge ved
ekstremvær. Vi har opplevd at både
før og under gudstjenesten har tak-
stein og plater løsnet. Et annet

moment vi valgte å konsentrere oss om
på HMS-runden var at vi innen kirken
utvikler gode læringsmiljøer for å
evaluere vårt eget arbeid, og at vi får til
dette i dialog med våre brukere.

I løpet av dette året blir vi ferdig med å
digitalisere våre fire kirkegårder. Dette
innebærer at vi har hatt en gjennom-
gang av vårt dataregister og lagt opplys-
ningene inn i digitale kart. De gamle
papirutgavene har snart utspilt sin
rolle. De digitale kartene letter arbeidet
på Kirkens service-kontor og innebær-
er stor hjelp for alle som er ukjente på
kirkegården og ønsker å finne en
bestemt grav. På vår hjemmeside vil det
være mulig å lete opp navn på grav-
lagte, og hvor på kirkegården graven er.
Dette har nå et par år vært i bruk for
Frogner kirkegård, og vil i løpet av året
være mulig for de øvrige kirkegårdene.

Arbeidet med utvidelsen av Frogner
kirkegård har startet.  En ny reguler-
ingsplan er under arbeid da den forrige
var for gammel. Etter planen kommer
det en utvidelse ovenfor kirken mot
vest. Etter de krav som Riksantikvaren
og kulturvernmyndighetene bestemm-
er, foretok vi i fjor høst arkeologiske
undersøkelser i dette området. I rap-
porten som foreligger fra Buskerud
Fylkeskommune er det ikke påvist
noen kulturhistoriske funn av interesse
bortsett fra at det er avdekket et gamm-
elt beiteområde. Hvis alt går etter plan-
en, vil vi gå i gang med utvidelsen i
2015. I dette prosjektet vil vi også legge

til rette for gravfelt for muslimer.

Det som kanskje er den viktigste
nyheten for 2014 er at alle formalitet-
er i forbindelse med nytt orgel i
Sylling kirke nå er på plass. Det har
vært mye arbeid og krevende for-
handlinger med Riksantikvaren da
menigheten ønsket først og fremst et
balustrade orgel. (Et orgel som bygg-
es inn i galleribrystningen). Til slutt
godkjente biskopen planen, og flagget
kunne gå til topps. Honnør til alle
som har engasjert seg i dette arbeidet
og ikke minst til vår orgel-konsulent
Abram Bezuijen.

Selv om Lier kirkelige fellesråd har
fått gjort en del investeringer årenes
løp, så har flere prosjekter vært knytt-
et opp mot en fantastisk dugnadsånd.
At vi kan knytte investeringsmidler
sammen med at lokalsamfunnet
engasjerer seg er svært verdifullt. Det
skaper større ringvirkninger i flere år
framover, og vi har også sett at det
har skjedd et vendepunkt i menig-
hetsarbeidet. Og når det er sagt: Den
frivilligheten som skjer i menighets-
arbeidet er selve grunnlaget for lev-
ende menigheter.

Alf Kristian Hol
Kirkesjef

Lederartikkel

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

Henvendelser vedr. distribusjon:
kirkens.servicekontor@lier.kommune.no
eller tlf. 32 22 02 70

Forsidebilde: Frogner kirke (Arkiv)

Gavekontonr. 2260 20 05058 

Annonseansvarlig: Kjetil M Sveaas

Trykk: LKT Digital AS

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

Lier menighetsblad er også å finne på:  
http://lier.kirken.no

SPRELL LEVENDE BARNESAMLING, FROGNER

Velkommen til ”Sprell levende” i  Kirkestua ved Frogner kirke   følg-
ende søndager : 30.mars, 27.april og 25.mai. For barn ca. 4-12 år .
Barna blir med på første delen av  gudstjenesten i kirken som
begynner kl. 11  og blir så fulgt ned til Kirkestua av lederne og fulgt
opp igjen når barnesamlingen er over.   Det  er  bibelfortelling , sang
og  en aktivitet f.eks. tegning.    Velkommen !  
Kontaktpersoner: Inger Svele Hornstuen tlf. 98 82 49 40 . Kari Isene
Bodnar tlf.93 26 86 92

KVINNENES INTERNASJONALE
BØNNEDAG 2014
Gudstjeneste med nattverd. på Frogner menighets-
hus fredag 7 .mars kl. 19.
Programmet for bønnedagen i år er fra Egypt  med
tema:  ”Bekker i ødemarken ”. Gudstjenesten er for
både menn og kvinner og for Frogner, Tranby,
Sylling og Sjåstad.  Det blir solosang og  flere som
medvirker med tekstlesning. Etter gudstjenesten er
det kveldsmat. Velkommen!



Søndag 02.02 - 5. søndag i åpen-
baringstiden
Lierskogen  Kirke kl 11:00  ved
Berit Basmo Kvidaland og
Waldemar Nowak.  Tårnagenter.
Øverskogen Samfunnshus kl 11:00
ved Ole Johan Stokstad og Anne Ma
Flaten.  
Gullaug Kirke kl 18:00  ved Ellen
Martha Blaasvær.  Nattverd.Dåp.

Søndag 09.02 - 6. søndag i åpen-
baringstiden
Frogner Kirke kl 11:00 ved Solveig
Aass Kristiansen.  Nattverd.Dåp.
Barnesamling “Sprell levende”
Bjørnar Pedersen, trompet. 
Tranby Kirke kl 11:00 ved Rolf
Sommerset og Waldemar Nowak.
Dåp. Søndagsskole
Sylling Kirke kl 11:00 ved Ole Johan
Stokstad, og Eli Nesse.  Dåp.

Søndag 16.02 - Såmannssøndagen
Frogner Kirke kl 11:00 ved Solveig
Aass Kristiansen.  Dåp.

Sjåstad Kirke kl 11:00 ved Ole Johan
Stokstad, Irene Wiik Halle og Eli
Nesse. Dåp, Sprell levende, Sjåbagos
deltar. 
Tranby Kirke kl 11:00 ved Berit
Basmo Kvidaland og Waldemar
Nowak. Lys Våken. Tranby skole-
korps juniorkorps deltar.

Søndag 23.02 - Kristi forklarelses-
dag
Frogner Kirke kl 11:00 ved Ellen
Martha Blaasvær og Solveig Aass
Kristiansen.  
Festgudstjeneste i anledning grunn-
lovsjubileet 1814-2014

Søndag 02.03 - Fastelavnssøndag
Sjåstad Kirke kl 11:00
Fellesgudstjeneste ved Ole Johan
Stokstad og Eli Nesse.  Dåp.

Fredag 07.03
Frogner menighetshus kl 19:00
Kvinnenes internasjonale bønnedag

Søndag 09.03 - 1. søndag i faste-
tiden
Gullaug Kirke kl 11:00 ved Solveig
Aass Kristiansen.  Nattverd.Dåp.
Kirkekaffe. Menighetens årsmøte.
Bjørn Ervum, saxofon
Tranby Kirke kl 11:00 ved Berit
Basmo Kvidaland og Håvard
Ringsevjen. Nattverd. Dåp.
Søndagsskole

Søndag 16.03 - 2. søndag i faste-
tiden
Lierskogen  Kirke kl 11:00 ved Berit
Basmo Kvidaland og Waldemar
Nowak. Utdeling av 4-årsbok.
Minitrall deltar.
Sylling Kirke kl 11:00 ved Ellen
Martha Blaasvær, Irene W. Halle og
Eli Nesse. Dåp.Tårnagenter.
Frogner Kirke kl 11:00 ved Solveig
Aass Kristiansen.  Dåp. Utdeling av
4-årsbok. 

Søndag 23.03 – Maria budskaps-
dag
Frogner kirke kl. 11.00 ved Solveig
Aass Kristiansen. Nattverd
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(tekst og foto v/Elisabeth T
Edvardsen)

Det er tirsdag ettermiddag, klokken
nærmer seg halv tre.
Konfirmantundervisning på Tranby –
ingen tvil om at det skal foregå i stor-
salen på menighetshuset– flygeltoner
uten snev av absolutt gehør formidler
udetonert energi – ungdommelig
glede – og pur velvilje overfor menig-
hetsbladet, som noen mente burde
være riksdekkende!

I lydbildet finner jeg to jenter – alle-
rede benket i halvsirkelen av stoler.
Therese Kristiansen og Torhild
Hauan-Doksrød forteller at de begge
har valgt kirkelig konfirmasjon av den
enkle grunn at de er kristne. – Jeg har
liksom alltid vært det jeg, smiler
Therese. Begge er tydelig interessert i
det internasjonale fokuset som denne
konfirmantgruppen orienterer seg
rundt. – Jeg liker variasjonen i under-
visningen, sier Torhild og jeg liker
veldig godt å lære om andre kulturer.

Det er kateket Joar
Flatland som har ansvar
for alle de 75 konfirmant-
ene på Tranby og
Lierskogen. I år er de for-
delt i fem grupper. Joar
forteller om opplegget for
undervisningen hvor
ulike temaer belyses og
diskuteres. Denne tirdag-
en er det de 10 bud som
blir presentert. Og det er
tydelig at dette kullet er
opplyst i saken. Hender i
været – du skal ikke stjele
– du skal hedre din mor
og din far – i ren solidaritet til de unge
forslagene, slår Joar opp i fasiten for å
få de rette ordlydene – og det formidles
uprovoserende med totalt avslappet stil
at mobiler ikke bør betjenes samtidig
som «du ikke skal slå i hjel,» - og det er
nå det internasjonale fokuset begynner
å leve. Joar spør om det er flere måter å
slå i hjel på enn bare ved fysisk makt?
Refleksjonstiden er kort. – Man kan slå
i hjel med ord også, lyder det fra halv-
sirkelen. Så snakkes det om de vel-
kjente karikaturtegningene av
Mohammed – og kanskje det er viktig

ikke å tråkke på andres tro.

Dette var en aktiv gjeng som aldri ble tomme for
svar. Tonen i halvsirkelen bar preg av humor og
samhold – og det er fascinerende å være vitne til
den interessen som ble skapt av kateketen.
Forventninger om slappe hjerneceller og «dulle»
temaer ble langt i fra innfridd. Dette var fokuserte
ungdommer som kunne sin historie om både
Adam og Eva og slangen. Og Joar, lavmeldt og for-
midlende viste oss at det å ha fokus på Gud, fakt-
isk betyr at vi har fokus på andre og ikke bare oss
selv. Hva kunne ikke være mere inspirerende i det
Herrens år 2014.

Søndag er kirkedag

Tranbys håpefulle
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Døpte
Frogner
Matheo Hansen, Isak
Øksnevad Engebakken, Noah
Hansen, 
Angelica Almquist, Noah
Hjelmeset,
Mats Anton Vilhelmshaugen
Lund,
Edvard Lopez, Linnea Marie
Sørensen, Emily Bergan,
Seline Mariel Skogen
Dohmen, Ole Emil Bejarano
Kristiansen, Henrik Johnsrud
Børsheim, Henrik Johnsrud
Børsheim, Ole Christian
Grimsrud, Maximilian
Espedal Bocchetti, Thorvald
Halle Isene

Tranby
Ida Cecilie Holm, Magnus
Lauritsen Østli, Ida Selsaas,
Elida Marie Opsahl Holst,
Even Isak Bækken,
Oliver Tobias Ask Blömacher

Sjåstad
Celine Angelica Høili-
Solhaug,
Magnus Sem-Jacobsen
Johansen

Sylling
Sander Stustad-Kastad, Trym
Trøen-Samuelsen, Sebastian
Stustad-Kastad

Vigsel
Frogner
Silje Enersen og Arne
Christian Sørensen

Tranby
Stine Hovinbøle og Jørn Stian
Lauritzsen, Therese Ege og
Vegar Hære

Fortsettes side 5 

Slekters
gang

Min beste kirkeopplevelse.

Anton Wego.

Vi traff Anton på fredagsvaflene på Tranby.
Joda han har en spesiell kirkeopplevelse
som sitter godt i minne. Sitt yrkesaktive liv
har han avtjent hos Drammen Glassverk,
Protan-Fagertun og Arne Skarra.  Han har
også vært tømmerhogger og kokk på
Rømskogen.

Anton har vært med i styre, samt frivillig
vaktmester på Frogner Menighetshus mer
eller mindre siden starten i 1976. Sin beste
kirkeopplevelse har han fra Gullaug. En
prest fra Røyken skulle ha gudstjenesten.
Det var annonsert i avisa. Presten fra
Røyken fikk problemer med å komme fordi
kona døde. Til gudstjenesten var speiderne
innbudt og mange foreldre fulgte med.
Kirka ble helt full og mange sto i gangen og
utenfor. Tidligere sogneprest Brekke måtte
steppe inn på kort varsel og han ble tydelig
nervøs og opprørt over at det kom så

mange mennesker. Brekke holdt en veldig
fin preken da han kom i gang.

Neste søndag, da Røykenpresten skulle ha
gudstjeneste på Gullaug igjen, var det bare
30 stk der og han ga utrykk for skuffelse da
det hadde vært overfylt søndagen før. Da
han fikk vite at det var hans navn som sto i
annonsen forrige  gudstjeneste også, ble alt
bra og presten meget fornøyd. 

Dette har prenta seg godt inn hos Anton og
var en fin kirkeopplevelse.

Ny biskop i Tunsberg utnevnes i
mars. 

Tunsberg bispedømmeråd nominerte fem
kandidater til stillingen som biskop i
Tunsber etter biskop Laila Riksaasen
Dahl som går av 1. juli 2014. Senere ble
Sølvi Lewin etternominert slik at bispe-
dømmerådet hadde seks kandidater. Nå
er avstemmingsperioden over, og etter de
nye reglene for bispevalg må kirkerådet
velge en av de tre som har fått flest
stemmer. Stemmene vektes etter en form-
el som gir et poengtall på 100 poeng. 

Kandidatene til bispeem-
betet i Tunsberg er (i
rekkefølge etter avstemm-
ingsresultat.): 

Per Arne Dahl, Født
(1950) Vikersund.
Stortingsprest,
Domkirkeprest i Oslo og
statsstipendia (26,7
poeng).

Jan Otto Myrseth (1957)
Bergen. Domprost i
Bergen.(19,3 poeng).

Torstein Lalim (1958)
Skedsmokorset. Prost i
Nedre Romerike prosti
(Borg).(17,8 poeng).

Paul Erik Wirgenes (1959) Hosle i Bærum.
Avdelingsdirektør i avdeling for menighets-
utvikling, Kirkerådet. (16,4 poeng)-

Sølvi Lewin(1971) Re, Vestfold. Sokneprest
i Ramnes og Undrumsdal sokn, Nord
Jarlsberg prosti, (12,7 poeng).

Margunn Sandal Født  (1963) Oslo.
Universitetslektor, Det teologiske fakultet,
Oslo.(7,1 poeng). 

Når alle som har stemmerett
har avgitt stemmer skal deretter
alle biskopene og Tunsberg
bispedømmeråd gi sine
begrunnede anbefalinger til
Kirkerådet som tilsetter. Det
skjer på Kirkerådets møte 11.-
12. mars 2014. 

Følgende har stemmerett:
Alle menighetsråd i bispe-
dømmet, alle prester i offentlig
kirkelig stilling og alle vigslede
kateketer, diakoner og kantorer
i Tunsberg bispedømme, alle
proster i resten av landet, og
alle teologiske professorer som
er medlem av Den norske kirke

Hvem skal fylle bispekåpa?
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Leve livet hver dag

Jeg har av og til lurt på hva det vil si å leve livet. Noen setter
av sted og har som mål å besøke så mange av verdens land
som de kan. Andre arbeider iherdig med karrieren sin for å
klatre så langt de kan på stigen, uten å falle. Så har vi vari-
anten av å nyte dagen, egentlig gjøre så lite som mulig. Men
hva er et vanlig liv? 
Vel, ingen av oss er like. Gud skapte ikke en gjeng med
kloner, men forskjellige mennesker med ulike mål, oppgav-
er og evner. Men han har et ønske, at vi skal spørre han om
hva vi skal gjøre. Hva som er våre oppgaver i denne verden
vi er satt inn i. I Ef.4,15-16.kan vi lese:

Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og
i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.
Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og
holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den
oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen
vokser og bygges opp i kjærlighet.

Vi er forskjellige deler av kroppen. Men Gud ønsker at vi
skal strekke oss mot han, slik at vi kan settes sammen og bli
sterke sammen. Og vi bygges opp i kjærlighet. Og i kjærlig-
het kan vi få vise hvem Gud er. Hver eneste dag, fordi han
er hodet og gir oss det vi trenger. Det er å leve livet.

Velsignelse for dagen som kommer

Må den disige grålysningens Gud vekke deg
Må den oppadstigende solens Gud reise deg opp.
Må morgenhimmelens Gud sende deg ut.
Må middagstidens Gud fornye din styrke.

Må aftenens Gud føre deg hjem igjen.
Må solnedgangens Gud glede ditt blikk.
Må skumringens Gud gjøre deg stille.
Må kveldsmørkets Gud gi deg fred.

Må Gud velsigne deg-
soloppgang og solnedgang,
alfa og omega, begynnelsen og enden, 
Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.

Gå i fred, og tjen Herren med glede.

Irene Wiik Halle

Menighetspedagog

Andakt

Fortsettelse Søndag er kirkedag

Søndag 23.03 – Maria budskapsdag
Tranby kirke kl. 11.00 ved Ellen
Martha Blaasvær og Eli Nesse.
Nattverd. Dåp
Sylling kirke kl. 18.00 ved Ole Johan
Stokstad og Eli Nesse. Dåp

Søndag 30.03 – 3. søndag i fastetiden
Frogner kirke kl. 11.00 ved Rolf
Sommerseth. Nattverd. Dåp.
Barnesamling «Sprell levende»
Tranby kirke ved Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak.
Nattverd. Menighetens årsmøte etter
gudstjenesten.
Sjåstad kirke kl. 18.00 ved Ole Johan
Stokstad og Eli Nesse. Dåp. 

Fortsettelse av Slekters
gang

Gravferd
Frogner
Olaug Lorentze Trogstad, Tore
Klemmetsen, Kristi Fanny Nøland,
Else Marie Olsen, Mario Renzo
Marco Peroni, Brit Jorunn Skavlan
Aasland, Magne Nyhus, Anny
Kristine Futsæter, Lars Hofstad,
Erik Audun Frafjord, Oddbjørn
Ødegård, Rakel Brenden Nilsen

Tranby
Aud Reidun Klemetsen, Arild
Eråk,
Karin Marie Hennum, Eva
Tallaksrud,  Aslaug Marie Olsen,
Keld Jørn Drachmann, Turi
Elisabeth Vallin, Johnny Wilsgaard,
Eva Synnøve Gulliksrud

Sjåstad
Alfred Ask, Nils Kristoffer Andreas
Balto, Enok Thingstad, Kjell Arne
Lindgren, Annlaug Helene Mehren

Sylling
Karin Johanne Hustad, Willy
Arnold Kristiansen, Paul Bertheus
Lillegrein, Toril Lindgren

Nær og sterk kveld med
familien Akselsen i
Lierskogen
kulturkirke

Det ble en sår og nær konsert med 3
blad Akselsen denne søndagskvelden.
De gav oss skillingsviser og sanger med
sterkt åndelig innhold og nerve. Både
far Elias og sønn Stig har særpregede og
spesielle stemmer . Gode på gitar er de
også. Vi ble minnet på den forferdelige
uretten som ble begått mot en hel folke-
gruppe , like opp i vår tid . Og trygghet-
en som finnes i troen og at livet er mer
enn en jammerdal. Vakkert understreket
av Henning Kvitnes sangen Pilgrim.

Mye humor var det også plass med
anekdoter fra et omstreiferliv. Konserten
var annonsert som en etterjulskonsert
og Det lyser i stille grender og O helga
natt ble sunget med kraft og følsomhet.
Stig Akselsen sang bla Hvitare enn snø
og Go rest on high Mountain.
Forsamlingen reiste seg i respekt og
takknemlighet og sammen sang man til
slutt : Deilig er jorden.
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Den ekstra-
ordinære
bededagen i
Frogner
kirke 25. feb-
ruar 1814 
Av John
Willy
Jacobsen

Fredag 25. februar
1814 er folk som kommer fra hele bygda
samlet i Frogner kirke til en ekstra-
ordinær bededag. I en rekke andre kirk-
er i landet har også folk møtt opp for å
være til stede i denne felles, historiske
hendelse for landet. I andre kirker hold-
es gudstjenesten i ukene som følger.
Påbudet er gått ut fra landets regent,
prins Christian Fredrik.

Etter en kraftfull innledningstale leser
sogneprest Thorbjørn Lechve to kunn-
gjøringer. Den første er kong Frederik
VIs åpne brev av 18. januar der han
blant annet opplyser at folket nå er løst
fra troskapseden til ham. Den andre er
et brev datert 19. februar fra regent,
prins Christian Frederik til biskopene.
Brevet er sendt videre fra biskop
Frederik Julius Bech til prestene i
Akershus stift. Det beskriver i detalj
hvordan gudstjenesten skal legges opp og
at folket skal avlegge en troskapsed. 

Etter opplesingen spør derfor presten
(i moderne språkform): 
”Sverger dere å hevde Norges selv-

stedighet og å våge liv og blod for det
elskede fedreland?” 
Med oppløftede fingrer svarer folket i

kor: ”Det sverger vi, så sant hjelpe oss
Gud og hans hellige ord”. 
Deretter ber sogneprest Lechve en

bønn som er formulert av biskopen. Den
avsluttes med bønn om himmelens vel-
signelse over det norske folk. Så preker
han over det utvalgte ordet fra Davids
salmer, 62, vers 8 og 9: ”Hos Gud er min
frelse og min ære, min styrkes klippe,
min tilflukt er i Gud. Forlat dere på
ham til enhver tid, kjære folk. Utløs
deres hjerter for hans ansikt. Gud er vår
tilflukt”. Prekenen avsluttes med takke-
bønnen ”til Forsynet for Freden”. 

Etter gudstjenesten velges to menn
(kalt valgmenn) som senere skal være
med og velge tre representanter fra

Buskerud amts
bygder til riks-
forsamlingen
på Eidsvoll.
Den ene av
disse skal
representere
bondestanden.
Dette valget vil
finne sted i
Haugsund
(Hokksund)
30. mars.
Utfallet blir at
fogd og konsti-

tuert amtmann Johan Collett og bonde
Mads Justad skal møte der.
En høystemt adresse (brev) til

Christian Fredrik skrives og undertegnes
av Johan Collett, sogneprest Thorbjørn
Lechve og tretten aktverdige menn fra
bygda.

I Haugsund den 30. mars velges disse
til å representere amtets bygder på
Eidsvoll: prost Frederik Schmidt, Eker
(prost i Kongsberg prosti), fogd og kon-
stituert amtmann i Buskerud Johan
Collett, Lier og bonde Christopher
Borgersen Hoen, Eker. 
På Eidsvoll blir Johan Collett valgt til

sekretær i finanskomiteen og får en
fremtredende rolle som representant for
selvstendighetspartiet. Han blir en av de
112 valgte representantene som fordeler
seg på 57 embetsmenn, 18 forretnings-
menn og 37 bønder. 
Senere møter han også på Stortinget

(i Katedralskolens auditorium.)

Festgudstjeneste for
Grunnloven 
Det blir felles festgudstjeneste
for hele Lier gamle prestegjeld
i Frogner kirke søndag 23.feb-
ruar 2014. 

Markeringen av kirkens rolle i grunn-
lovsåret 1814 feires med festgudstjen-
este og avdukning av minneplakett og
historisk markering i Frogner kirke
søndag 23. februar. Det er nesten på
dagen for to hundre år siden (25. feb-
ruar i 1814) at folk samlet seg i Lier i
Frogner kirke for å avlegge troskapsed
og å velge to valgmenn. Se egen artikk-
el av John Willy Jacobsen.

Den nasjonale komiteen for grunnlovs-

jubileet har ønsket å markere dette
rundt om i hele landet i de kirker hvor
valget og edsavleggelsen i 1814 ble
avholdt, og der kirken fremdeles står. I
Lier gjelder det Frogner kirke. Hele
prestegjeldet var med, både Sylling,
Tranby og Frogner Dette markeres
med at det er felles festgudstjeneste for
hele det gamle Lier prestegjeld.

Frogner menighetsråd, prosten og Lier
historielag har planlagt markeringen i
Lier. Flere ting skal skje. I gudstjenest-
en vil Thor Sørli vil fortelle om bak-
grunnen for markeringen av dagen og
det blir historisk innslag v/ Morten
Egeberg. Etter gudstjenesten vil kultur-
sjef Ingeborg Rivelsrud avduke kopi av
fullmaktbrevet som valgmennene
hadde med stilet til prins Christian

Fredrik, og et kuturminneskilt som
markerer at Frogner kirke er
«Grunnlovskirke». Frogner menighet
har fått dette i gave av Riksarkivar og
Riksantikvar.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i
Kirkestua med kåseri av John Willy
Jacobsen om livet i Lier rundt 1814.    

Givertjenesten
til nytt orgel i
Sylling:    

1503.20.17360
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Orgelbruset i
Sylling stiger
(Elisabeth T Edvardsen)

Riksantikvaren og
Biskopen har sagt sitt.
Begge instanser bifaller
Sylling menighetsråds
ønske om å bygge
balustradeorgel i kirken.
Det er duket for orgelbrus
av høy kvalitet – og orgel-
komiteen er øyeblikkelig i
mål med innsamlingen.

Menighetens ønske om et
balustradeorgel (et orgel der pipene er
innfelt i galleribrystningen) sto i fare.
Riksantikvaren fastholdt at galleriet
skulle bestå slik det fremstår i dag.
Etter utallig korrespondanse er pro-
sessen i havn og alle involverte mener
nå at et balustradeorgel vil være det
mest hensiktsmessige i Sylling kirke.
Behovet for tilstrekkelig takhøyde kan
ikke oppnås på annen måte enn med
balustradeorgel.

Prosess med suksess
Våren og høsten 2013 har gått med til å
argumentere for balustradeorgelet.
Menighetsrådet har hele tiden ment at
dette vil gi det beste klanglige resultat-
et. Samtidig oppfatter ikke menighets-
rådet at galleribrystningen er av en slik
utforming at den ikke kan vike for
nedfelt orgelfasade. 

Fagrådet for kirkemusikk støtter men-
ighetsrådet i disse synspunktene. I et
brev til Biskopen skriver de: «Ettersom
brystningen er inndelt i 6 like,
rektangulære felter, uten bilder eller
noen form for dekor, kan vi ikke se at
interiøret vil tape noe vesentlig på at
man gir avkall på de to midterste felt-
ene.» I tillegg gleder de seg over en
imponerende innsamling, som viser at
det nye orgelet vil være meget vel-
komment!

Etter hvert konkluderer også
Riksantikvaren med at Reil orgelbygg-
eri har tegnet et balustradeorgel som er
såpass godt tilpasset kirkens interiør at
det i dette tilfelle er mulig å akseptere,
selv om det det medfører inngrep i
galleribrystningen.

I et brev til Sylling menighetsråd den
16.1.14 skriver Tunsberg biskop at de

godkjenner det foreslåtte nye
orgelet i Sylling kirke.

Det er selvsagt kommentarer og
forutsetninger som må følges, bl.a.
skal Biskopen godkjenne farge-
settingen av nytt orgel.

Det er med stor glede menighets-
rådet mottok denne fantstiske
nyheten. En lang prosess endte i
suksess. Nå skal det skrives kon-
trakt med Reil – og orgelbruset
nærmer seg.

Suksessinnsamling
Som tidligere formidlet gjennom men-
ighetsbladet har en svært virksom
orgelkomite stått bak en formidabel
dugnadsiver for å samle inn de 475.000
kronene som trengs i egeninnsats. I
skrivende stund står det 446 715,77 på
orgelkontoen i Sylling. Mange enkelt-
personer har bidratt med kjøp av lodd
og annet som komiteen har stått for. I
tillegg har menighetsrådet mottatt
store økonomiske beløp i minnegaver.
Og for ikke å glemme næringslivet i
bygda som har vært sjenerøse. Det siste
beløpet på kr 5000,- er fra Spar
Holsfjorden v/Vangen. 

En lang prosess går mot slutten – en ny
er på gang med bygging og installering
– og så håpes det på et hei dunderenes
åpningsbrus om et par års tid.

“ORD OG
TONER” PÅ
TRANBY

I seksten år har organisten
vår, Waldemar Nowak,
med musikkutvalget i
ryggen, gitt oss vakre
musikkopplevelser ved å
arrangere “Ord og toner”-
søndagskvelder i Tranby
kirke eller på menighets-
huset. Waldemar har vært
god til å finne og enga-
sjere bygdas  “sang - og musikkfugler”
og proffe musikere. Waldemar gjør et
svært viktig arbeid ved at han present-
erer for oss mange av de flinke, unge
musikerne blant annet fra Lier musikk-
skole. Åshild og Tone, som vi husker
fra saksofonkvartetten “Tåka”,  samt

Thor Anders Trelease Eriksen er
utdannet innen musikk. Mange burde
vært nevnt. Brødrene Sondre og
Håvard Ringsevjen, som studerer mus-
ikk,  gleder oss ofte med sitt supre
pianospill. Kom på “Ord og toner” på
Tranby menighetshus søndag 16.mars
kl 19 så får dere høre Sondre

Ringsevjen og i
tillegg sangsol-
ister. Følg med i
annonseringen
utover våren.
Waldemar setter
alltid sammen et
variert  program,
forskjellige stiler,
instrumental og
sang. Noe mus-
ikk arrangerer
han i tillegg selv.

Takk for flotte musikkopplevelse,
Waldemar!
Og til deg leser: Unn deg den gode
timen du også!

Gjertrud Aspelund



8 Lier Menighetsblad - nr. 1 2014

Juletrefest og julevandring
Frans av
Assisi har
fått æren
av å være
”Jule-
krybbens
far”.
Julenatt
1223 feir-
et han
julemesse

i Greccio i Italia med levende dyr og
mennesker. Det gjorde dypt inntrykk
på alle som var tilstede. Derfra spredte
skikken med julekrybber seg over hele
den kristne verden, både med levende
figurer og med utskårne modeller. 

Hos oss i Norge er skikken kommet fra
Tyskland, først i hjemmene og senere
til kirkene I Lier har de i de senere år
feiret skikken med å illustrere Jesu fød-

sel med
julevandr-
inger til
kirkene
hvor elever,
lærere og
kirkens
betjening
har kledd
seg ut i
drakter og
gjenskapt julefortellingene.   

På Luciadagen var det jule-
vandring fra Frogner kirke til
Val gård med levende esel og
barn og voksne som vandret i
mørket med fakler opp til
låven på gården for å høre og
se evangeliet om Jesu fødsels
bli oppført med sang og skue-
spill. På samme måte ble jule-
evangeliet dramatisert i Frans

av Assis ånd med bar
og voksne på menig-
hetens juletrefest 5.
juledag i Frogner men-
ighetshus.

Asle Kristiansen

Overbooket juletrefest Sylling
(tekst Elisabeth T Edvardsen/foto Svein
Ivar Edvardsen)

Menighetens juletrefest i Sylling er
kommet for å bli! Med 70 påmeldte
barn og dertil hørende foreldre,
besteforeldre, tanter og onkler, ble
det fullt hus og stormende julejubel i
aulaen på Sylling skole søndag 5.
januar. 

En god gammeldags juletrefest slår
fortsatt an! En porsjon diger dugnads-
innsats fra menighetsråd og andre
gode hjelpere, tradisjonelle nisser med
høy innlevelsesfaktor og ekte skjegg-
vekst, en over måtelig proff
pianist/konferansier med autoritet og
juleentusiasme og julegjester i finstas
og julestemningen intakt – sånt blir det
moro av – særlig når tryllekunst på
høyt nivå sprer sjokk og vantro. – Det
der går jo ikke an, brummer det høyt

fra stolen foran. En godt voksen mann
med høyt hårfeste rister på hodet og er
like henrykt, eller frustrert antagelig,

som alle oss andre over
at vi lar oss lure av en
tryllekunstner med
magiske evner.

Gang rundt juletre! Og
selv om han som gikk
seg over sjø og land

også har blitt
temmelig
gammel etter
hvert, glødet
den kjente
sangen med
glade barne-
stemmer og
entusiastiske
voksenvok-
aler. Det
skjer noe
med voksne
som leker –
de smiler – både til seg selv og andre
faktisk.
Som en stor familie gikk vi rundt i ring
på ring og klappet i hendene og æret
det grønne og glitrende treet til fulle.

Overskudd av penger ble det ikke av
moroa, og det var ikke målet heller.

Menighetsrådet i Sylling mener
derimot at en hver bygd med
respekt for seg selv må tviholde
på noen tradisjoner – i hvert fall
de som bygda vil ha. Og menig-
hetsrådet beklager at de ikke
hadde plass til alle – og opp-
fordrer til å være tidligere ute
med påmelding neste år.
Vertskapet er strålende fornøyd,
gjestene kunne ikke få fullrost
vertskapet og nissene fra
Hørtekollen var selvsagt kveld-
ens høydepunkt!
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Barnas juletrefest

Søndag 5.januar var det igjen
klart for barnas juletrefest på
Tranby menighetshus. Da
klokken nærmet seg 16.30 var
det godt med liv, mye løping
rundt juletreet og passe med
folk rundt bordene. Joar ønsket
velkommen, fortalte om planen for

festen og så var vi i gang. Gang rundt
juletreet, kakespising, andakt, solo-
sang av unge frøken Toftøy-Lohne,
mer gang rundt juletreet og besøk av
de hellige tre konger er kortversjonen
av en fin barnefest. Her var det unge
og gamle, foreldre med barn og beste-

foreldre
med
barnebarn.
En fin
blanding
og en fin
måte å
avslutte
julen på.
Vi komm-
er tilbake
neste år /
jul.  

Øystein Mørk med familie

GLADFEST

Marley Flåtrud, ungdomsskoleelev
fra Tranby, gledet med sin spenstige

dans på julefesten på
Hallingstadtunet åttende januar. Kjell
Åge Berg stilte som vanlig med
trekkspillet sitt så sangen rundt jule-
treet ble livlig og lett. Julenissen kom
med pakker, og brødmat og kaker så
ut til å smake gjestene fra bofelles-
skapene for psykiskk utviklings-
hemmede  i Lier. Tradisjonen tro er
det medlemmene i 2.Lier St.Georgs
Gilde (vi “gamlespeidere” ) som
arrangerer. 

Gjertrud Aspelund

JULEFEST PÅ TRANBY

Tonene fra de kjente, gode julesangene
fylte
hele
storsal-
en på
Tranby
menig-
hetshus
da åtti
fest-
stemte
menn-
esker
samla
seg i
ringer
rundt
en fint pynta edelgran. Som vanlig
2.januar.

Tora Ødegård fra Oslo, spilte piano og
gledet med vakker sang. Tranbyhøgda
misjonsforening  hadde ansvar for
festen,  Ingrid-ene leste dikt og
Prøysenfortelling. Sosialt? Ja! Skal en
“vri” eller “rulle” tøyet rundt “enebær-

busken”?  Smakfulle smørbrød, kaker
og ivrig prat rundt bordene  minnet
om god, gammeldags julefest. Av ny

dato er bruk
av mikrofon-
er og power-
point . Med
bilder og
tekster tok
Gjertrud og
Martin alle
med til Israel:
“I Jesu fot-
spor.”

Hva slags
program skal
tilbys for at
30-50-åring-

ene kommer på julefest? Hvor kan de
gå rundt treet og i fellesskap synge
de vakre julesangene?  Hadde vært
fint å se større spredning i alder!
Mange småbarnsforeldre møtes på
barnejuletrefesten. 

Alt er i forandring, men noen tradi-
sjoner er det godt å finne igjen år etter
år. 

Barnearbeid for våren i Tranby menighet
Nå er både småbarnssang, Minitral, Tralbagos og Søndagsskolen i gang igjen etter juleferien. Og når dette bladet leses har
det vært Tårnagenthelg for 3. klassinger både i Tranby kirke og Lierskogen kirke. Utover våren blir det også overnatting i
Tranby kirke for 5. klassinger (15-16/2), babysang for spedbarn, karneval for 2. klassinger (3/3), utdeling av «Min kirkebok»
for 4-åringer tilhørende Lierskogen(16 /3)og Bangladag for 4. klassinger (24/5).
Invitasjon til trosopplæringstiltakene sendes per post til målgruppene ca. 3 uker før arrangementet. Og terminliste for søn-
dagsskole og kor m.m. kan fås ved henvendelse til kateket Joar Flatland (kontaktinfo annet sted i bladet).

Takk

Sjåstad menighetsråd vil få rette
en stor takk til Sjåstad kirkefor-
ening  og Sjåstad sanitetsforen-
ing for pengegaven vi har fått.

Pengene er øremerket nytt elek-
tronisk piano i kirken. Dette er
noe vi har ønsket oss lenge. Et
elektronisk piano vil ikke være
så utsatt for temperaturs-
vigningene i kirken.

Vi håper og tror at det vil bli til
nytte og glede for korene og alle
i Sjåstad menighet.



Amtmannssvingen 
Tlf. 03000
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Blomster til begravelse
Vi leverer alt av sorgbinderi 
og kondolansebuketter.

Se vårt utvalg på 
www.mestergronn.no 
eller ring vårt kundesenter på 
grønt nummer 800 80 111 
for profesjonell veiledning.

Alt i elektrisk anlegg, tyverivarsling 
og brannvarsling

Caverion Norge AS
Kjellstad Næringssenter, 3400 Lier

Tlf. 32 84 26 00

www.lierbegravelse.no      24t: 32 84 00 32

BUSKERUD BEGRAVELSESBYRÅ AS - KOLLEN

Hegsbroveien 38, Lierbyen
3400 Lier

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

Advokat
Liv V. Urdahl MNA
Alminnelig praksis

i Meierigården
LIERBYEN

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

Støtte   Selvtillit   Suksess

Samtaleterapi - Coaching
Bakerikvartalet, Lierbyen

Timebestilling: Tlf/sms 930 06 486
hege@liergestaltsenter.no
www.liergestaltsenter.no

SSyylllliinngg mmeenniigghheettssrråådd 
innkaller til årsmøte i menigheten: 

oonnssddaagg 2266.. mmaarrss kkll 1199 ii kkiirrkkeessttuueenn.. 

Ordinære årsmøtesaker. 

Orientering om trosopplæring. 

Alle hjertelig velkomne. 

Sylling menighetsråd 
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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

Sokneprest Ole Johan
Stokstad (Sylling og
Sjåstad)
mobil: 951 11 602 

Seniorprest 
Rolf Sommerseth
mobil: 995 11 520

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

Soknediakon Lisbeth Olsbye
(Frogner)
mobil: 957 29 600

Menighetspedagog Irene Wiik
Halle (Sylling og Sjåstad)
mobil: 480 74 058

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

Den norske Kirke i Lier 

Buskerud Olje AS
I SAMARBEID MED

Juels Petroleumsservice
Vi leverer petroleum, fyringsoljer, 
autodiesel, farget diesel og bensin 
i Lier, Drammen, N. Eiker, Røyken 
og Hurum.

Benytt Deres lokale varmeleverandør siden 1963!

Service på
brenner og

fyringsanlegg
Konkurranse-
dyktige priser
Topp service

Rask levering

Telefon 32 78 77 99

Juels Petroleumsservice 3410 Sylling
Juel Fuglerud, tlf. 32 85 60 83 · 928 00 500
Kjell Fuglerud. tlf. 957 57 442
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postkort_fuglerud.qxd:Layout 2  30-07-09  10:15  Side 1

Vakttelefon: 32 89 05 45
Telefonvakt hele døgnet

Treffes i Lier, Røyken, Hurum og Drammen 
Kommer om ønskes til konferanse hos dere

Avd. Røyken

Røyken

Menighetshus

Avd. Hurum

Sætre Blomst

32 79 16 80

Lier, Røyken og Hurum

Begravelsesbyrå

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.servicekontor@lier.kommune.no

FROGNER MENIGHETSHUS
Klokkersvingen 1, Lierbyen
Tirsdag og torsdag kl. 10 - 14
Onsdag 10 - 13
Tlf: 32 22 07 33

TRANBY MENIGHETSHUS
Kirkesvingen 7, Tranby
Tir-fre kl. 10 – 14
Tlf: 32 24 21 21

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 32 22 02 70

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Organister:
Frogner: Anne Ma Flaten: 90 08 01 03
Tranby: Waldemar Nowak: 92 66 46 42
Sylling/Sjåstad: Eli Nesse: 94 17 98 77
Kirketjenere:
Frogner: Henrik Aasland: 93 28 87 88
Tranby: Hans Nordal: 99 61 87 11
Sylling: Ingrid Myrene:  99 27 72 19
Sjåstad: Paul Chr. Justad: 98 62 86 44



Odd-Bjørn
Hjelmeset –
skiløperen la
opp i 2011.
Men da ba kona han finne en ny
jobb hvor han fikk minst 100 reise-
døgn i året. Hun var vant til dette, og
det å ha han hjemme betydde bare at
han ville gå altfor mye i veien. Jeg
blir nå pensjonist – men likevel med
100 arbeidsdager i året. I full over-
ensstemmelse med fruen.

Elias Akselsen avsluttet konserten på
Lierskogen med en praktfull «O
Helga Natt». Han fortalte at han som
yngre ikke slapp inn på
«Operaskolen» i Stockholm. Taterens
papirer var ing-
enting vært den
gang. Elias kunne
trengt en Henrik
Sørensen. Da mal-
eren så noe Kjell
Aukrust hadde
tegnet, skrev han
en lapp hvor det
sto «Slipp han inn». Med denne
lappen slapp Kjell Aukrust inn på
Statens kunst- og håndverksskole.

Elias fortalte om en nabo som lens-
mannen var etter. «Jeg vet du er
hjemme for gummistøvlene dine står
på trappa», ropte lensmannen uten-
for en stengt inngangsdør. Det var
lenge stille, men så kom det: «Nei,
det er jeg ikke. For jeg har to par
støvler»
Setter pris på at veldig mange av de
vi har møtt i Lierskogen kulturkirke
ofte dukker opp i TV. Seneste nå
Spelemannsprisvinner Ole Paus. En
prest ville under en julegudstjeneste
gjøre det litt mer spennende for
barna. Han leste derfor juleevangeliet
fra Luk 2, men da han kom til engle-
koret: ”Ære være Gud i det høy-
este…”, så sang han det. Da hører
han en pjokk i kirken som sier: ”Hå,
den derre har Ole Paus laga. Jeg har
hørt den før.”

Rolf H. Sommerseth 

Neste nummer
Stoffrist: 18. mars
I din postkasse: 31. mars

!

Prestens 
beste...

Lierskogen kulturkirke

Søndag 9.3 kl.19 Konsert med blues-
dronning og spellemannprisvinner
Rita Engedalen og Margit Bakke

Damer i Blues er et viktige og stadig
mer populært musikalske prosjekt for
å synliggjøre kvinners viktige betyd-
ning i blueshistorien. Med sin bland-
ing av eget materiale og klassiske
blueslåter av viktige kvinner som
Memphis Minnie, Jessie Mae
Hemphill, Big Mama Thornton og
Janis Joplin har Damer I Blues blitt
stadig mer populære både i Norge og
ute i Europa. I år kan Damer I Blues
markerer sitt 10 års jubileum.
Jubileumet sammenfaller med at det i
2013 er 100 år siden norske kvinner
fikk stemmerett . Det vil bli behørig
markert i et jubileumsår som kommer
til å bli det mest aktive året så langt i
karrieren til Damer I Blues. Med kon-
serter i både inn og utland så går
Damer I Blues et meget spennende
jubileumsår i møte. 

Med et brennende engasjement for-
midler Rita Engedalen og Margit
Bakken det viktige budskapet om
kvinnene i bluesens historie i form av
bilder, ord og blå toner. Vår egne Heidi
og Knut Nyheim vil også bidra til en
flott kveld.

Søndag 30.3 kl. 19.00 Konsert med
Helene Bøksle

Helene Bøksle, en av Norges store
sangstjerner innen moderne, tradi-
sjonell musikk, er en erfaren og dyktig
liveartist, som har trollbundet det nor-
ske folk med sin praktfulle stemme.
Hennes sang og vesen kan få is til å
smelte. 
Helene har et oppriktig ønske om å nå
frem til folks hjerter. “Det er rørende
når folk forteller om opplevelser de
har hatt med musikken min. Det er
ikke så viktig hvilket språk man synger
på, så lenge man har en musikalsk
historie å fortelle”, sier Helene.
I august 2013 kom Helene med sitt
fjerde soloalbum, “Svalbard” på eget
selskap. Helene har foruten egne utgiv-
elser, også bidratt på en rekke plater og
musikalske prosjekter sammen med
andre artister.
Billetter kan forhåndskjøpes på ser-
vicetorget i rådhuset og på Statoil
Lierskogen. Også salg ved inngang. Kr
250

VELKOMMEN TIL
SUPERSANGTORSDAG !

Supersangtorsdag er et  tilbud fra
Sylling og Sjåstad menigheter til før-
skolebarn med familier J. Vi møtes i
Sylling kirkestue på følgende torsdager
(alternerende med supersprell) :

20.februar, 6.mars, 20.mars, 3.april,
24.april, 8.mai, 22.mai

DETTE SKJER :

Kl. 17 : Pølser (for de som ønsker)

Kl. 17.30 : Knøttesang , for barn ca. 1-
4 år med foresatte
Kl. 18 : Frukt ( for de som ønsker)
Kl. 18.15 – 18.45 : Supersang, for barn
ca. 4-100 år med familier. Ta med
bestevennen, storebror, bestemor,
tante, eller hvem du vil, og la oss synge
og leke på tvers av generasjonene J!

Tilbudet er gratis og passer for alle.
Dere behøver ikke melde dere på, det
er bare å møte opp.
Lurer dere på noe, er det bare å ta
kontakt på tlf. 94179877 eller på mail :
eli.nesse@lier.kommune.no
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