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I denne utgave:

STJERNEKAMPVINN-
EREN TIL LIERSKOG-
EN KULTURKIRKE 

Etter å ha fulgt Knut
Anders Sørum gjennom
de mange stjerkamplør-
dagene på NRK er vi
mektig imponerte og
glade for at vi har gjort
avtale om konsert 12.
februar 2017.  Hit vil han
komme med et program
og en tilstedeværelse
som vil varme og glede
kirka og hjerter. 
Vi gleder oss!



13.11.2016
Frogner kirke kl. 11.00:
Lysgudstjeneste m/kirkekaffe
v/Petersson, Høie og Thoen
Sjåstad kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste/Lys våken v/Stokstad,
Wachter og Wiik Halle
Tranby kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste/Lys våken m/kirkekaffe
v/Kvidaland og Nowak

20.11.2016
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Petersson og Sirris
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
m/kirkekaffe v/Kvidaland og Nowak.  
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Stokstad og Høie

27.11.2016
Frogner kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste/Lys våken
v/Petersson/Sirris
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Stokstad, Flaten og Wiik Halle
Tranby kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste/Lysmesse v/Kvidaland og
Høie

Torsdag  01.12.2016
Frogner kirke kl. 19.00:
Ungdomsgudstjeneste v/Petersson og
Rotevatn

4.12.2016
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste m/kirkekaffe
v/Sommerseth og Sirris

Øverskogen Samfunnshus kl. 11.00:
Gudstjeneste m/kirkekaffe v/Stokstad
og Høie
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Blaasvær og Grimnes
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LOKALKIRKEN I ENDRING

Forandringenes vinder blåser over
Den norske Kirke.  Fra å være en
statskirke der Kongen hadde all
makt, er vi i ferd med å bli en fri
folkekirke tuftet på selvstendighet og
lokalt selvstyre.  I 2017 feirer vi 500
års jubileum for reformasjonen og
den største omveltning kirken inntil
da hadde opplevet.  500 år senere er
altså kirken igjen preget av endring
som vil få betydning for alle ledd i
vår kirke.  Denne endring må føre til
økt interesse og fornyet engasjement
for troen og kirkens plass i samfunn-
et.

Hittil har de største endringene
kommet inne prestetjenesten.
Boplikten er historie, og fra 1. januar
2017 vil prestene ikke lenger være
statsansatt, men ansatt av bispe-
dømmene.  Vi vil fortsatt ha to
arbeidsgiverlinjer hvor kirkens øvrige
medarbeidere stort sett vil ha
Fellesrådet som sin arbeidsgiver.  Det

er selvfølgelig et tidsspørsmål før kirk-
en får en arbeidsgiverlinje.  Noe annet
vil være sløsing med begrensede øko-
nomiske ressurser.

Lokalkirken er i dag i hovedsak finansi-
ert gjennom overføringer fra kommun-
en.  Vi har med andre ord mer en kom-
munekirke enn en statskirke.  Andre
finansieringsmodeller har vært drøftet,
bl.a. en felles kirkeavgift for alle med-
lemmer.  Jeg tror utviklingen av lokal
finansiering gjennom kommunale
overføringer vil fortsette.  Båndene
mellom kirke og lokalsamfunn vil
styrkes. Men kirken må skaffe seg flere
finansieringskilder så den blir mindre
sårbar.

Kirken i Lier står foran store utfordr-
inger både som forkynner av troen  -
menighetenes viktigste oppgave – og
det å være tjenesteleverandør og ser-
viceinstitusjon – fellesrådets oppgave.
Vi må se dette i en større sammenheng.
Det betyr at vi må skaffe oss nødvendig
verktøy for å kunne gjøre jobben.  

I høst har kirken fått et løft gjennom
en ny dataplattform gjennom
Kirkepartner IKT.  Dette er et felles
datasystem for Den norske Kirke og
som gir oss en rekke nye muligheter
til å drive effektivt og rasjonelt.  Vi
skal bli mer tilgjengelig.

Vår neste utfordring blir å samle alle
kirkens ansatte under et tak – et kirk-
ens hus.  I dag sitter våre medarbeid-
ere på tre ulike geografiske steder.
Dette er ingen løsning for fremtiden,
ikke minst for å utvikle samarbeidet
og en felles forståelse for de utfordr-
inger og oppgaver vi står foran når
endringens vinder blåser over kirken
i Lier. 

Søren Falch
Zapffe

Leder Lier kirke-
lige Fellesråd

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

Skattekiste: 
Har du en 2 åring, eller kjen-
ner du noen som er 2 år i
løpet av 2016?  Frogner
menighet arrangerer utdeling
av skattkiste. I skattkista kan
du legge det som er mest
verdifullt for deg,  i tillegg får
du noen skatter av oss i kirken
Si ifra til trosopplærer Anne-
Sofie Ramslie på mail:
ar233@kirken.no om du er
interessert.
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Sjåbagos Tweens i
Oslo Spektrum
SjåbagosTweens opplevde forige helg
(14-16.okt) den spektakulære Soul
Children Festivalen i Oslo spektrum,
sammen med over 2000 andre barn og
frivillige voksne. En fantastisk og inn-
holdsrik helg, spekka med musikk,
sceneshow, masschoir-øvelser i
spektrum, Jesus, gudstjeneste, kveldss-
how, overnatting i Manglerud kirke,
middag ute i Oslo sentrum, og best av
alt: delta på en massiv konsert i Oslo
spektrum, sammen med barn fra hele
landet. Ragnhild Hiis Ånestad er

skaper av konseptet «soul
Children» og startet Oslo Soul
Children for over 15 år siden.
Oslokoret er med som hovedar-
rangører under festivalen, og koret
bidrar til høy kvalitet og standard
på musikkinnholdet. Barna fra
lokalkoret vårt, SjåbagosTweens sa
de hadde stortrivdes etter helgen,
og det var ingen tvil om de ville
tilbake eller ei! Tusen takk til
Sjåbagos som sponset hvert enkelt
barn med en stor sum av prisen,
og i tillegg dekket mat og opphold,
slik at 12 barn og to ledere hadde
mulighet til å oppleve festivalen og
ikke minst et så stort, kristent fell-
esskap.

Sjåbagos på Lier
Kulturscene. 
Sjåbagos hadde en super opp-
treden på  Lier kulturscene
under markeringen av FN-
dagen 22. oktober. Både gamle
og nye sanger ble fremført.
Storkoste oss!

Tekst og foto: Frida Hegge Larssen



Musikktreffet på Frogner
menighetshus
Torsdager kl.11-13. Dørene er åpne for
alle som ønsker å høre musikk, spise lunsj
og tid til å møte andre. Utlodning og litt
allsanger hører med. 

Høstens program er:
Torsdag 10. november, Linedance i Lier.

Seniordansen i Lier har oppvisning.
Lunsj, god prat og utlodning.

Julespesial, torsdag 8. desember 
sammen med Lierbyen og Tranby
seniorsenter. Tilsette underholder. 
Kari, Fredrik, Solveig, Anne Ma
Lunsj, god prat og utlodning.

Følg med på www.kirken.no/lier

Hvordan bygge og forvalte
frivillighet i kirken!?

Tranby og Lierskogen menighetsråd
arrangerte fest for frivillige medarbeidere,
torsdag 27. oktober på Tranby menighets-
hus. 

Om lag 50 lydhøre medarbeidere møtte,
disse ble behørig «mettet», først med et
festdekket bord, et velsmakende kvelds-
måltid, noe senere på kvelden av de nyde-
ligste bløtkaker.

Mat er godt og viktig, men inspirasjon er
også nødvendig «føde», som inspirasjon
og videre utvikling.

Runar Liodden,
prest i Åmodt
kirke i Modum,
holdt et inspir-
erende fore-
drag. Han
refererte til
egne erfaringer,
uten å uttrykke
seg som en
«besserwisser».

Åmodt menighet har gjennom en årrekke
bygget en velfungerende menighet med
stort engasjement, av både ansatte og fri-
villige – vi fikk ta del i erfaringene!

«Jeg har alltid noe å lære av andre - jeg er
fortsatt under opplæring» - ble en gjenn-
omgående leveregel for kirkens ansatte og
frivillige i Åmodt.

«Det er lov å slutte! - La frivillige variere
sine arbeidsoppgaver, slippe nye frivillige
til tjeneste, bruk av frivillige i alle aldre,
funksjonsfriske og funksjonshemmede.
Ingen oppgave for stor eller liten!»

Hva er kirken? Kirken favner et flertall av
innbyggerne, mange ønsker å bekrefte
dette, bla. gjennom sitt bidrag i aktivt
menighetsarbeid. Liodden konkretiserte
oppgaver hvor frivillige naturlig deltok.

Det synes som om vi Liunger har noe å
lære, men det bekrefter også at vi gjør
mye rett. Kanskje er møteplassen hvor vi
gir hverandre støtte og oppmuntring, noe
vårt viktigste verktøy!

Tranby kantori fremførte tre sanger, til
stor og fortjent applaus. Koret, som består
av sangere i alle aldersgrupper, er i stadig
utvikling og når stadig «nye høyder» -
moro å følge koret!

Vi sitter igjen med opplevelsen av at slike
stunder er god medisin til videre innsats
også i Tranby og Lierskogen menighet.

Tekst og foto: Øyvind Mørk
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Slekters
gang

Døpte
Frogner
Johannes Goeble Kragøe,
Markus Eilertsen, Malte
Sylling Olsen, Marte Elise
Fredheim (Bugården kirke),
Mia Roald Temte, Emma Lie-
McEwan, Nora Espedal,
Håkon Helmen (Sportskapellet
Tverken), Celina Hennum

Tranby og Lierskogen
Olivia Hejberg Kentsrud,
Nicolai Ellefsen Sjetnan, Ariel
Isabell Volan, Maya Rongevær
Stabæk, Mille Sofie
Majormoen

Sylling
Jonas Bakke Galaasen, Jesper
Bekken kornerud

Sjåstad
Ingen

Vielser
Ingen

Gravferd
Frogner
Konstanse Anna Elmung,
Einar Kåre Justad, Åge
Bernhard Havellen, Bjørn
Becher, Trygg Tøllefsen,
Herman Peder Wamstad,
Thore Arnfinn Iversen

Tranby og Lierskogen
Mary Hennig, Hans
Kristigonus Nordby, Lars Willy
Smaaland, Randi Irene Hegge

Sjåstad
Christine Jensen

Sylling
Ingen

«PILEGRIMSFORENINGEN
ST. HALLVARD AV 
HUSEBY» 
Pilegrimsutvalgene i Lier og Røyken har i
flere år samarbeidet om vandringer og
arrangementer i vårt område. I samarbeid
med kulturkontorene i kommunene er det
merket opp pilegrimsleder som både
enkeltpersoner og organiserte grupper har
nyttet seg av. 
Nå tar pilegrimsutvalget initiativ til å
danne en pilegrimsforening med navnet
«Pilegrimsforeningen St.Hallvard av

Huseby». På denne måten ønsker vi å nå
bredere ut til alle som på ulike måter er
interesserte i temaet pilegrim. 
Stiftelsesmøtet blir på Frogner menighet-
shus tirsdag 15.november kl.19. Der blir
det også satt fokus på Assisi som pile-
grimsmål, med invitasjon til en fellesreise
dit i mai 2017. 
«Det går en pilegrimssti gjennom hvert
menneskesinn», skriver Erik Bye i en av
sine sanger. 
Velkommen til å vandre videre sammen!

Ellen Martha Blaasvær
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Marias juleforberedelser

Det er lenge igjen til advent og jul,
men det er en god stund siden julepro-
duktene dukka opp i butikkene. Jeg
liker ikke at handelsstanden begynner
julefesten stadig tidligere og tidligere.
Våre juleforberedelser er helt annerled-
es enn Maria sine juleforberedelser.

Vi vet ikke så veldig mye om Maria.
Men hun fikk plutselig livet endra da
hun fikk besøk av engelen Gabriel.
Hun skulle få barn uten å ha vært
sammen med en mann. Og det var
ikke snakk om hvilket som helst barn,
hun skulle bli Jesu mor. Maria sin
reaksjon kan vi lese i Lukas 1,38:

«Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La
det skje med meg som du har sagt.»

Marias juleforberedelse handla om å

stille seg til disposisjon for Gud. Det er
en stor forskjell på slik Maria forbe-
redte seg til den første jula, og slik vi
forbereder oss til jul.

Maria er et forbilde for oss, hun åpnet
seg for Gud og stilte seg til disposisjon
for Guds plan. Når vi ber Herrens
bønn, sier vi «La viljen din skje på
jorden slik som i himmelen.»

Vi vil så gjerne bestemme selv. Våger vi
å legge framtida vår i Guds hender?

Jesus kjente også på dette. Før han
skulle henges på korset ba han: «Min
Far! Er det mulig, så la dette begeret gå
meg forbi, Men ikke som jeg vil, bare
som du vil.»

Når vi ber «la din vilje skje» så er det
ikke under like dramatiske omstendig-
heter som det Maria og Jesus hadde da

de la framtida i
Guds hender.

Noen ganger er Guds vilje og vår vilje
den samme. Men Gud ser og forstår
lengre enn oss. Våger vi å stole på han?
Bibelen utfordrer oss til å stole på Gud,
på å legge våre liv i hans hender. Guds
vilje og plan for oss alle er god. Du
inviteres til å ta del i Guds gode vilje
og plan!

Ta tid mellom juleforberedelsene til å
reflektere over Maria sine juleforbered-
elser. Våger vi å gjøre som Maria, å
legge framtida i
Guds hender?

Ole Johan
Stokstad,

Sokneprest
Sylling og Sjåstad

Andakt

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

Tryllehelg for 5.
klassinger i Lier

Tryllekunstner og
illusjonist Ruben Gazki
klarte å målbinde både
barn og voksne helga 10.
og 11. september.  Vi som
fikk være med på
trylleskole og gudstjen-
este, med magiske
innslag, opplevde masse
spennende. 
Kirken i Lier hadde invitert 5.
klassinger til trylleskole på
lørdag og alle som ville kunne
komme på gudstjeneste i
Sjåstad kirke på søndagen.
Ruben Gazki, profesjonell
tryllekunstner og illusjonist,
viste en liten flik av alt han
kan. Alle lot vi oss lure, enten
det handlet om små røde
baller som forsvant og dukket
opp på de forunderligste sted-
er, eller det handlet om sjong-

lering med skarpe sabler og flam-
mende kjegler. På søndagens gudst-
jeneste holdt han preken ved hjelp
av forskjellige magiske triks.
Budskapet hans var klart. Hjernen
vår lar seg ofte lure, men vi kan
trene oss opp til å ta gode valg i
hverdagen. Alle kan vi være
hverdagshelter som kan bety noe
for andre. Vi hørte bibelfortellingen
om den lille gjetergutten David
som våget å ta opp kampen mot

kjempen Goliat. Troen på Gud ga ham
mot til å kjempe mot Goliat.

Orgelåret i Sylling
kirke

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

Supersprell i Sylling
Nå starter Supersprell opp igjen i
Sylling.  Vi samles annenhver torsdag i
kirkestua i Sylling.  
Høsten 2016:
10.november
24.november

Håper vi ser DEG!
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Det store spranget-
Lier kirkelige fellesråd
tar i bruk nytt digitalt
verktøy!
Makroperspektivet – Kirken i Lier er
en del av noe større, vi ønsker å se
kirke Norge som en helhet

• Hvor skal kirken være om 3, 5 og 10
år?

• Hva sier statistikkene?

• Hvordan vil finansieringen bli?

• Hvordan skal vi organisere oss?

• Hva vil vi med kirka vår?  

• Hva vil vi være?

Wake up call :

• Ny teknologi

• Endrede rammebetingelser (i form av
økt skille mellom kirke og stat)

• Brukergruppen har endrede prefer-
anser

Oppsummert: 

Vi er nødt for å gjøre ting annerledes
enn vi har gjort til nå, om vi ønsker å

fortsette med det vi gjør.  

Hva betyr dette for kirken i Lier?

• I juni fattet fellesrådet vedtak om
overgang til ny IKT plattform. Mao.
Kirkevergen har fått et endrings-
mandat, til å ta i bruk nytt digitalt
verktøy. 

• Driverne i endringsprosessen er:

I. 30 års analyser og kartlegging, Hva
har vi fått til? Hva er behovene fremov-
er?

II. Regjeringen - Hva satser regjeringen
på?  Større skille mellom kirke og stat.
Kirken må stå på egne ben

III. Finansieringen – Vi får ikke justert
opp rammene til å dekke de økte kost-
nadene

Hva har Lier kirkelige fellesråd gjort? 

23. september gikk vi over til
Kirkepartner IKT plattform som er
kirkens eget IKT selskap.  Målet er å
samle hele kirke Norge på denne platt-
formen. Implementering av nye platt-
formen og nye systemer krever tid, tål-
modighet og kompetanse.  Vi har start-
et reisen, men er ikke i mål. Det tar
lang tid å innarbeide nye rutiner.  

Hva ønsker Lier kirkelige fellesråd å
oppnå ved digitaliseringen?

• Bli bedre på service/ til rettelegging
for frivilligheten, samt levering av
kirkelige tjenester til Liungene, ved å
jobbe smartere

• Fokus på omdømme

• Lean og kostnadseffektive (enkle og
effektive mål)

• Økt grad av deling (går fra mitt til
vårt)

• Transparent og synlighet

• Visuelt endringssignal

I. Kirkens service kontor har fått ny
mailadresse: lier@kirken.no

II. Alle ansatte har fått kirken.no
adresser – gir identitet

Verden forandrer seg, noe som gjør at
også Lier kirkelige fellesråd må endre
seg.  Jeg håper du blir med oss på
denne reisen.    

Mvh. Kirkeverge.

Konfirmantene på Tranby
og Lierskogen på leir 
( i august.)
Det ble en svært vellykket leir med
flotte konfirmanter i
naturskjønne omgivelser i
Hemsedal. Fasilitetene og
betjeningen på KRIK
Høyfjellssenter gir en god
ramme for at opplevelsene
skal bli bra. Vi var 48 konfir-
manter, 12 ungdomsledere og
3 ansatte. Ungdomslederne
gjorde en fantastisk god jobb
med å skape god stemning,

være undervisningsledere og
underholdningsansvarlige. I
det hele tatt, gode
rollemodeller for
konfirmantene.

Joar M Flatland
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”Min beste kirke-
opplevelse” 
Fra Øyvind Nordgaren

Jeg vil dele med dere et minne fra
min barndom i Krødsherad. Faren
min var prest der fra 1952 til 1978.
Jeg vokste opp ved Krøderfjordens
bredd og med utsikt til vakre Norefjell.
Min drøm var å bli jagerflyver eller
politi, og akkurat i den rekkefølgen.
Daværende biskop Dagfinn Hauge og
min fars gode venn ønsket at jeg skulle
følge i min fars fotspor, men jeg valgte
nok andre utfordringer. Imidlertid
elsket jeg å kjøre bil, og helt fra jeg var
4-5 år fulgte jeg trofast  far på guds-
tjenester i soknet med til dels store
avstander og alltid i vår forholdsvis nye
fine prestebil. Oppgaven min var ofte å
hjelpe organisten Aslaug med å passe
på under salmene. Jeg skulle da pirke
henne i ryggen før siste vers. Imidlertid
sviktet ofte hjelperen som stadig
drømte seg bort eller leste Donald.

I en alder av 17 år ble jeg fast ansatt
som klokker i Glesne kapell, som var
lengst syd i  Krødsherad. Imidlertid
inntraff av og til klokkerforfall ved de
andre kirkene, og da steppet jeg inn.

Det konkrete minnet er fra en flott
sommerdag i 1970. Faren min skulle ha
gudstjeneste i Veikåker kapell, som er
nord i bygda og ligger idyllisk til ved
Krøderfjorden nær hovedveien til
Hallingdal og Bergen. Denne morgen-
en ringte klokkeren fra Veikåker og
meldte at han dessverre var syk.
Presten syntes ikke det var noe stort
problem, han vekket sin sønn og opp-
draget var gitt. Det var vanligvis ikke
mange sjeler som dukket opp i
Veikåker kapell og denne søndagen var

det som forventet glissent i benkerad-
ene. I tillegg  var en trøtt, ung mann
tilstede på klokkerbenken. Da klokker-
bønnen var levert, sank jeg nok ned i
benken og slumret litt. Faren min inn-
tok prekestolen, og jeg forventet vel det
vante med det obligatoriske diktet til
slutt – på nynorsk!  Men gudstjenesten
var knapt begynt før døra gikk opp, og
en stram kar skred inn og satte seg
godt synlig, langt fram. Det var biskop
Per Lønning på vei til Bergen. Han så
det var biler utenfor og bestemte seg
for å stoppe og ta med seg dagens ord
på veien. Han har vel aldri vært van-
skelig å kjenne igjen og det var nok to
blad Nordgaren som fikk seg en liten
støkk og strammet seg opp ! Fars prek-
en ble merkbart både mer skjerpet og
innholdsrik, og en lett nervøs klokker
leste utgangs bønnen med klar og litt
skjelvende røst.

Etterpå tok han seg tid til en hyggelig
prat og kom med gode ord både til
prest og klokker. En uventet og mor-
som opplevelse en søndag som ikke ble
helt vanlig allikevel ! 

Melankoli og humor i Kulturkirka
Søndag 30.oktober
hadde kulturkirka
på Lierskogen stor-
fint besøk. Thom
Hell, kjent fra
«Hver gang vi
møtes», «Det store
korslaget», 8 album
og 3 spelemanns-
priser tok turen til
Lierskogen kultur-
kirke. 
Vi i Kultur-
komieteen jobber
hardt for å lage et
program som fenger folk, og denne gangen traff vi ca 60 per-
soner. Vi har plass til flere, faktisk dobbelt så mange. 
Dette ble en strålende kveld, fylt med melankoliske sanger, og
kjappe og morsomme replikker fra artisten. Thom Hell holdt
det gående i en time, og mange fikk nok øynene og ørene
åpnet for denne fine artisten. Han dro oss gjennom sitt arbeid
fra 2008 og frem til i dag, og denne mannen har mye fint å by
på. 
Han vekslet mellom gitar og piano, og FOR en pianospiller
denne mannen er. Han koste seg ved det flotte instrumentet i
kirken. 
Denne kvelden ble en fin avslutning på uke og helg, og noe fint
å ta med seg inn i ny uke.

Kathrine H. Kvamme

4-årsbok
"Minitrall" er
fine både å se
og å høre på.
Stolte fireåring-
er på Tranby
fikk sin kirke-
bok.  Vi fikk
repetert fortell-
ingen om
Sakkeus og
synge kjente barnesanger. Saft, boller og sjokoladekake
etterpå smakte fortreffelig. 

Gjertrud Aspelund

Loppemarked
og julemesse

Onsdag 16. november
Torsdag 17. november

TRANBY MENIGHETSHUS

Åpent kl. 16–20
Arr.: St. Georg gildespeiderne, Tranby menighetshus

Kafeteria - åresalg - basar
Betalingsterminal og Vipps
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Vennefest.
Onsdag 26. oktober var det
klart for vennefest på
Frogner menighetshuset.
Vennefesten holdes i
forbindelse med halloween i
samarbeid med ungdom-
sklubben Step Down hvor 4.
trinn er spesielt invitert. 16
oppkledde barn, samt ung-
domsledere var tilstede for 2
timer med utskjæring av
gresskar, godteri, lek og
moro.  

Kulturkveld i Lierskogen
kulturkirke
Søndag 20.november kl. 19.00 
Førjulskonsert
med Mamas
Garden 
Søsknene
Ingvild, Håvard
og Dag Arnold i
Mamas Garden
har sine røtter i
Finnmark, men
er nå etablert i
Drammen. De
har mange år
bak seg som trio,
og har så langt
gitt ut to album. Etter en julekonsert i

fjor skrev en anmelder: 
«En julekonsert med Mamas Garden

ligger for meg veldig nært den ultimate
opplevelsen i årets mørkeste måned.»

Tematikken i san-
gene fra «Desember»
gjenspeiler både et
ønske om å ta vare
på den gode
julestemningen og
de gode følelsene,
men også om å løfte
frem alvorligere
tema, som
opplevelsen av
lengsel og ensomhet
i juletiden.                                                  
Bill. kr 250,- 

Kafferservering fra kl. 18.30

Åpent Hus på Tranby
menighetshus onsdag
7.desember kl. 11.00
Første onsdag i desember blir det
tradisjonen tro grøtfest og en inter-
essant gjest.
Tidligere sokneprest i Strømsgodset
Dag Arne Roum er gjest med
temaet: ....... «mens Kvirinius var
landshøvding i Syria.» -  om Syrias
lange og rike historie.

«Stille time» høsten 2016
Stille time i Frogner kirke har alt holdt på en stund i
høst, men ennå er det flere konserter i vente. Hver
mandag kl 20:00 har kantor Per Egil Hovland med
seg en gjest som sammen gir oss en stille stund med
variert musikk til andakt og ettertanke. 
Gjester i høst er: 
07.11. Trond Davidsen Gitar
14.11. Odd Nilsen Trompet
21.11. Ingrid Holmen Fløyte
28.11. Jorun Hermansen Mezzosopran
05.12. Ingeborg Soot Mezzosopran
12.12. Charlotte Thingelstad Mezzosopran
19.12. Sverre Moe Baryton
26.12. Jan Kristian Hverven Baryton
02.01 Magnus Oseth Aannestad Trompet

Konserter i Sylling kirke

I Sylling kirke13. oktober ble det nye orgelet brukt for at
tilhørerne kunne tenne lys, senke skuldrene og lytte til utval-
gt musikk. Ved å starte med Amazing grace ble vi hensatt til
ro og ettertanke.  Andreas Harket bandt konserten sammen
med sang og pianospill. Organist Ole Andreas Fevang fra
Elverum lot orgelet inspirere seg og ga
ørene våre velklingende fløytetoner fra
orgelet.
En konsert som igjen viser at orgel,
musikk og kirke gir flott harmoni.

Konsert med unge lokale helter

Unge lokale helter med tilknytning til Lier
holdt konsert i Sylling kirke torsdag 29.
september.
Vi møtte et knippe dyktige godt for-
beredte talenter. De bød på et spenn fra
klassiske perler, til egne tolkninger av
moderne musikk og salmer. Andreas

Harket holdt i programmet og Ingeborg Soot rundet av det
hele med fargerike operainnslag. De ca 60 fremmøtte koste
seg og hadde en fin kveld.

Disse deltok på unge lokale helter:
Jon Martin Høie (orgel), Ingeborg Soot (sang), Fredrik
Eriksen (klarinett), Sunniva Fevang (sang) og 
Ellinor Grimnes (orgel).

Rettelse fra forrige nummer:  
Det er Inger Bjørshol som ledet
loppemarkedet på Frogner i høst.
Kari Kortnes er også aktiv i
menigheten, men altså ikke som
«loppegeneral» i denne omgang.
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VINDU MOT NEPAL 
Frogner menighetsråd har i høst
fornyet sin avtale med misjon-
sorganisasjonen «Himalpartner»
som vi har hatt samarbeidsavtale
med siden 2010.  Vi støtter et
prosjekt i Kathmandu, hoved-
staden i Nepal som heter
«Kvinner i risikosonen». Vi har
forpliktet oss til forbønn for
prosjektet, økonomisk støtte og søke
informasjon om det som skjer. (Det er
til og med mulighet til å reise til Nepal
med Sabra-fokusreiser påsken 2017 ! )
Himalpartners
norske utsend-
ing  i prosjektet
har i mange år
vært  misjonær
Eldrid Brekke
som  kom hjem
i sommer. 
- Når
var du i Nepal
første gang?
- Det var i 1971. Jeg bodde der
fra jeg var ½ år  til jeg var 12 år fordi
foreldrene mine arbeidet på sykehuset i
Tansen, vest i landet. Sommeren 2005
dro jeg tilbake til Nepal og jeg kom
hjem i sommer etter å ha arbeidet i
Katmandu i 11 år.
- Hvordan drives prosjektet
Higher Ground organisasjonen du job-
bet for i Kathmandu«Kvinner i
risikosonen»? 
- Det har to avdelinger -forret-
ningsvirksomhet og en veldedig organ-
isajon. Ett av programmene til organ-
isasjonen var terapisenteret som

HimalPartner støttet gjennom prosjek-
tet «kvinner i riskikosonen».
Bedrifts delen av Higher Ground består
av et bakeri og et smykkeverksted med
utsalg som gir arbeid-
splasser.  På terapisen-
teret tilbys både sam-
taler og undervisning.
Mange kvinner i Nepal
er utsatt for menneske-
handel. De blir solgt
innen Nepal, eller til
andre land som i
Midtøsten, og India.
Seksuelle overgrep er også et stort
problem. På senteret forsøker vi å gi
kvinnene trygghet og bearbeide det
vanskelige de har vært utsatt for.
Mange av dem er tenåringer. I 2015
hadde sentret rundt 1000 samtaler og
300 personer på kurs.
- Hva med kirken i Nepal-
- Kirken vokser, og det er
mange ulike kirkesamfunn. Da kirken
startet var det kun en kirke, men jeg
tror at mennesker er forskjellige og
derfor ender vi opp med å lage ulike
Nepalerne har alltid selv hatt ansvaret
for menighetene. Det er noe av styrken
i misjonshilstoren i Nepal.
- Hva er det vanskeligste du har

opplevd disse årene?
- For meg personlig var jord-
skjelvet det som sitter igjen i kroppen.
Gjennom arbeidet mitt var det møtene
med kvinner på som bar på dramatiske
livshistorier.  Det første jordsjelvet kom
25.april, det andre 12 mai 2015 Jeg var
i leiligheten min og kom meg raskt ut
på gaten.  Det var også mange etter-
skjelv. 8000 omkom og veldig mange
mistet hjemmet sitt og alt de eide. Først
nå 17 måneder etter tragedien, har
gjenoppbygningen kommet i gang.
Nepal er et svært fattig land,  og
Himalpartner har akkurat nå fokus på

å samle inn midler
til gjenreisingen.
Det trengs
økonomisk støtte
fra oss.
- Det
gledeligste du har
opplevd da?
- Det er ikke
en enkelt hendelse,

men opplevelsen av at Nepal er et godt
land å bo i.  Jeg har møtt fantastiske
mennesker og blitt tatt imot og
opplevde meg som del av fellesskapet ,
sier Eldrid Brekke  som i høst begynte
på masterstudium i diakoni ved
Diakonhjemmet og
Menighetsfakultetet i Oslo. 
Frogner menighet takker for din tjen-
este i Nepal og ønsker deg Guds vel-
signelse over videre utdanning.

Støtt Himalpartners innsamling til
gjenoppbygningen etter 
jordskjelvet i Nepal  kto3000.15.47107  

”Salmer for full musikk”

Organistene Anne Ma Flaten og Stephen Sirris hadde sammen med Andreas Harket
og forsangere fra Lier kammerkor laget en spennende orgelkveld i Sylling kirke. Flere
av Allehelgensdagsalmene ble spilt og sunget – «Salmer for full musikk» ga ca 50
mennesker glede over orgelets rike register og muligheter for å kunne delta med
sang og nyte musikernes gode innsats.

Tekst: Birgit Bellen, Foto: Sten Solberg

Adventskonsert
Frogner kirke søndag 27.
november kl. 18.00

På den første adventssøndagen
innledes det nye kirkeåret med kon-
sert og salmekveld.
Musikerne som deltar er Ellen
Elisabeht Marsøe (sopran), Arild
Figenschou (trompet) og Linda Vos
(bratsj) og Stephen Sirris (orgel).
Det blir musikkstykker som passer til
advent, og vi synger kjente og noen
litt mindre kjente adventssalmer.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!
Kollekt ved utgangen til kirke-
musikalsk arbeid i Frogner kirke.



Kirkerottekino i
Sjåstad Kirke 
Søndag 16 oktober var en gjeng
med 5 og 6 åringer i Sjåstad
kirke. En ettermiddag full av liv.
Det var ikke få kommentarer og
betraktinger som ble servert.
Men for oss som fikk være der,
var det så koselig. Det er ikke
alle som har vært mye på kino.
Men når lyset dempet seg, og
filmen begynte, så var det en
egen stemning.

Filmen var ganske så spennende.
Men heldigvis gikk det bra til slutt. Frodo
og Vesle var så modige som bare det! Og
med popcorn, juicekartong og litt annet
småsnacks var kinoopplevelsen der. Vi koste
oss masse. 

Et langbord midt i kirken er heller ikke så
dumt. Det er aldri nok tid til å leke med
lego, og tegne. Men det er ikke så rart. Når
man er mange sammen, så er det lett å bli
inspirert. Og samtidig var det tid for de
vokse til å skravle og drikke kaffe. Og det
virket som de ikke hadde noe imot det. 

Nå er det nok mange 6 åringer som koser

seg med boka si. Der er det så masse fint å
lese om Erlend, Stian og Tuva, og alt de
opplever. Og hos noen 5 åringer er det nok
flere visninger av kirkerottene på dvd.
Ingenting er som en reprise.

Så nå kan årets
4 og 5 åringer
glede seg til
neste høst. Da
er det deres tur
til å få være
med
kirkerottekino.

Buskerud Olje AS
I SAMARBEID MED

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

Benytt Deres lokale varmeleverandør siden 1963!

Service på
brenner og

fyringsanlegg
Konkurranse-
dyktige priser
Topp service

Rask levering

Telefon 32 78 77 99

Juels Petroleumsservice 3410 Sylling
Juel Fuglerud, tlf. 32 85 60 83 · 928 00 500
Kjell Fuglerud. tlf. 957 57 442
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Svein H. Sveinsson:
Tlf: 32 84 74 70
Truls Moen:
Tlf:32 84 60 52

Blomster til begravelse
Vi leverer alt av sorgbinderi 
og kondolansebuketter.

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

Gravstener
Stor utstilling

Gode priser hele året
Omsliping,

navntilføyelser og bolting.
Generasjoners erfaring.

Tlf. 32 84 00 48
Husebysletta 39, 3400 Lier

www.sigvartsen.no
Din trygghet 

www.byggoslo.no

Tlf: 400 01 007
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Kirkeverge Mette
Sønsteby
mobil: 482 89 588

Prost Ellen Martha 
Blaasvær 
mobil: 922 84 822

Sokneprest Ragnar Ringen
Petersson (Frogner)
mobil: 415 19 679

Sokneprest Berit Basmo
Kvidaland 
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 917 73 490

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

Seniorprest 
Rolf Sommerseth
mobil: 995 11 520

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

Kantor
Stephen Sirris
(Frogner)
mobil: 

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

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

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

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

Trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie
(Frogner)
telefon:  32 22 07 35

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

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

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

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

Den norske Kirke i Lier 
KIRKENS SERVICEKONTOR

Fosskvartalet, Lierbyen
Mandag - fredag kl. 9 - 15
Tlf: 32 22 02 70
lier@kirken.no

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

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

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 32 22 02 70

INTERNETT
http://kirken.no/lier

FACEBOOK

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

Byrå med lokalkunnskap

adresse
H�g�b��v�i�� 38 , li��b���

24 T 32 84 00 32

www �i��b�g�	v����.��

1968

Lier

Buskerud
BEGRAVELSESBYRÅ

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad



Til 70 års-
dagen min
fikk jeg en
bok av
Toralf Dehli - Heggdalpresten i 38
år! Her er ett par av hans smil; Det
er ofte mange og gode ord i en
begravelse og på minnesamvær. En
sønn sluttet sin tale slik: «Alt som er
sagt om far er høyst fortjent, men
det vi barn husker best fra far, er
ryggen hans når han sov middag.»

Toralf har som jeg et barnebarn på 4
år. Egenviljen til en 4-åring er ikke
noe å si på. Nå dreier det seg valg av
hjemvei fra barne-
hage. Han vil en
vei, jeg en annen.
«Jeg vil», sier han.
«Men hva skal vi
gjøre med min
vilje da?» spør jeg.
«Den skal vi ikke
tenke på» svarer
barnebarnet.

Det går mot vinter og glatte veier.
Dehli hadde havna uti ei grøft på vei
til hytta og ble dratt opp av tele-
markingen Øyvind. På hjemtur gjen-
tar fadesen seg. Bilen i revers rygger
rett uti i samme grøft. Igjen kommer
en blid telemarking med sin røde
traktor. Åpner døra og sier: «Jaså, du
lika deg neri der?» Og drar bilen opp
som ingenting.

En kamerat, en diakon fylte også 70 i
oktober. Jeg ringte han og foreslo
han skulle gjenta suksessen fra den
tida han var sivilarbeider i KFUK/M
i Bergen. Sivilarbeideren hadde ikke
akkurat for mye penger, men måtte
stille med kake på bursdagen, han
som vi. I det fine konditoriet, ble
han spurt om de skulle skrive noe på
marsipankaken. «Ja» sa Martin:
«prisen». Noe snurt gjorde de som
bestilt og Martin serverte med et
stort glis en marsipankake med
påskrift «75 kroner»! 

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 22. november
I din postkasse: 2-9. des.

!

Prestens 
beste...

 Lopper 
Frogner  menighetshus 

Lier 

Vi tar imot rene lopper 
første mandag hver måned 

kl. 17.00  19.00. 
Ikke i juli. 

Møbler og lignende kontakt 
Asle Kristiansen 

92294263 
Ikke hvitevarer, bøker og TV 

Fellesskapskveld på
Frogner menighetshus
Tirsdag 6.des. kl.19.30 får vi besøk av
Asbjørn Kvalbein med emnet:
«Sjelesørgeren Paulus om avsporinger».
Asbjørn Kvalbein er teolog og har et
livslangt yrkesliv i Norsk luthersk
misjonssamband , særlig knyttet til
mediearbeid. -Kaffe og litt å bite i fra
kl. 19. Velkommen!

«JULEKURV 2016»

I de tre første ukene i advent vil det
stå innsamlingskurv til julekurver i
kirkene i Lier - samt på menighetshus-
ene til Frogner og Tranby. Her kan du
legge det du ønsker å gi av matvarer.

Det vil også være mulig å levere på en
stand på Rådhusplassen i Lierbyen 3.
desember kl. 11:00 – 15:00

Gavene vil bli delt ut til noen i Lier
kommune som kan trenge litt ekstra til
jul.

Hilsen Diakoniutvalgene i Frogner,
Tranby og Lierskogen menigheter.

TOPP - KVELD !
Vår flotte musikkopplevelse i Tranby kirke søndag 16. oktober, var en god bland-
ing av kjente, kjære melodier og helt nyskrevne sanger. Forrige menighetsblad
hadde grundig omtale av sangerne og musikerne. At Waldemar er dyktig til å
arrangere musikk for kor, det har vi også sett før. Ikke noe unntak nå.  Da Andrea
Louise
Horstad sang
"Blott en dag",
"Blå salme" og
"Company"
var det bare å
lukke øynene
og nyte. En
ny Solveig
Slettahjell!
Det er et
kompliment!
Godt tonefølge av Audun Haave Reknes. 
Evy-Marie og Steinar Rygh-Nilsen, med sang og gitar, imponerte. Og det med
egne sanger, fremført offentlig for første gang: "Never on my own", "Closer" og
med trønders tekst: "Foreina." Vemodet og gleden delte de med oss og entusiasme
ved å få framføre sangene sine. Vakkert!       Enda en urfremførelse: Martine
Brurberg Lundsbakken var ikke snauere enn at hun også kom med egenskrevet
låt, "Unsaid." Flott! Hun er ofte å høre på Tranby, ei musikkglad jente i stadig
utvikling.                                                                                     
Og sist, men ikke minst: Anna Ouff Grøthe viste oss hvor dyktig hun er på
trekkspillet sitt, og da hun hadde forspillet til "Hymn to freedom" og Kantoriet,
suplert med alle disse gode musikerne, var det stor applaus. Hermed også mange
godord og ros til Waldemar, Kantoriet og musikkutvalget.                  

Gjertrud Aspelund


