
Nr. 1 2017
UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 70. ÅRGANG

Leder: Skille stat - kirke side 2    ·    Antikt prestearkiv  side 3    ·
Fellesskapshelg for Tranby og Lierskogen menighet    side 3    ·  
St. Hallvard brønnen på Huseby   side 5    ·    ”Gi det videre !”   side 6  ·   
Å gå med menighetsblad  side 9    ·    Tårnagenter i Lierskogen  side 9  

I denne utgave:



12.02.2017
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Petersson og Ulversøy
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/Kvidaland og
Nowak. Tårnagenter. Kirkekaffe.

19.02.2017
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Petersson og Ulversøy
Sylling kirke kl. 18.00: Gudstjeneste
v/Stokstad, Halle og Høie
Tranby kirke kl. 18.00: Gudstjeneste
v/ Kvidaland og Nowak. TenSing deltar.

26.02.2017
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Flåten og Flaten.
Kirkekaffe.
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Stokstad og Høie.

01.03.2017 Askeonsdag
Frogner kirke kl. 18.00: Gudstjeneste
v/Blaasvær og Flaten

03.03.2017 Kvinnenes Internasjonale
Bønnedag
Frogner menighetshus kl. 19.00:

Gudstjeneste v/Aass Kristiansen,
Thoen og Høie. Kveldsmat.

05.03.2017
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Kvidaland og Flaten

12.03.2017
Frogner kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/Petersson og
Ulversøy. Tårnagenster.
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Stokstad og Høie
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Flåten og Nowak. Kirkekaffe.
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Lier Menighetsblad

Skille stat – kirke

1. Januar 2017, skiltes stat – kirke i
Norge. Hva innebærer det?   Hvilke
konsekvenser vil det få?  Ulike ord og
begreper er blitt brukt for å beskrive
den situasjonen Den norske kirke har
fått fra og med 2017; selvstendig
folkekirke, fri folkekirke og andre
uttrykk som prøver å beskrive det
nye. En parole som brukes er at
«kirken er fri fra staten, men ikke fra
folket.»
Det er krevende å kommunisere det
sammensatte bildet av endring og
kontinuitet.  Det er få som strutter av
glede over den nyvunne selvstendig-
heten. De konkrete endringene
kommer til uttrykk gjennom at kirk-
en har påtatt seg arbeidsgiveransvaret
for 1600 prester og at kirken nå blir
tilbudt en økonomisk pott, som de
selv forvalter. 

Retorikken nå ved overgangen er
snudd fra «Alt skal bli som før» til
«Vi vil bli en bedre, åpnere og rausere
folkekirke». Men greier vi å skape
engasjement og motivasjon for endr-
ingene som nå skjer?  

Hensikten med dette skille er hen-
synet til religionsfrihet og likestilling.
Ny tros- og livssyns politikk – skal på

høring i juni – september 2017.
Hensikten er å ha et klart fokus på
målet om en helthetlig rammelov som
kan favne alle tros- og livssynssam-
funn. Tydelige signaler på at dette aktu-
aliserer endret finansieringsordning
f.eks. medlemsavgift.  

Selvstendiggjøringen av den lokale
kirke ved reformen i 1996 ga inn-
sprøytning til det lokale kirkelige
demokrati. Nyopprettede kirkeverge-
stillinger bidro til å fornye lekfolkets
engasjement og deltagelse. Nå er det
Kirkemøtet som får mer makt og
myndighet, - ikke så mye til organiser-
ing, men til å styre økonomi og preste-
tjenesten. Håpet er at kirkemøte skal
lykkes i å bidra til engasjement og få
andre lokale enheter til å vokse.

Når Kirkemøtet nå er dominert av en
gruppering som har valgt navnet Åpen
Folkekirke, bør det ligge godt til rette
for en slik retning.

Det gjelder de tilsatte og de frivillige i
hele kirken. Det gjelder også ulike fag-
miljøer i kirken som kan utvikle
strategier og bidra med faglig kompet-
anse innenfor mange områder.
Til syvende og sist handler det også om
økonomi og organisasjon for å kunne

være en landsdekkende folkekirke.

Etableringen av rettssubjektet Den
norske kirke skjer ved inngangen til
markeringen av reformasjonsjubileet.
Det er da grunn til å blankpusse de
verdiene som Luther bidro med når
det gjelder kall, motivasjon og tiltro
til alminnelige kristelige mennesker
som tar sin tro på alvor.  Luthers lære
om det allmenne prestedømme var
en frigjøringsrevolusjon som legger
grunnlaget for en fornyelse av med-
lemmenes deltagelse i kirken.

Den norske kirke og kirken i Lier står
foran store utfordringer. Selv om vi
lever i en usikkerhet, er jeg optimist-
isk.  Det er i denne verden vi skal
operere.   Jeg har tro på at vi skal få
det til sammen.  Vi samarbeider godt,
vi har tillit til hverandre.  Stolte av
det vi får til sammen.  I 2017 må vi
skape enda større rom for det fri-
villige engasjement. Tillit, fellesskap
og raushet må heies frem. Det er et
felles ansvar å se
om vi selv skal
benytte muligheten
til å ta initiativ og
ansvar.

Kirkeverge
Mette Sønsteby

Lederartikkel
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Antikt prestearkiv dukket
opp!

Det er ikke vanlig at man sitter
med papirer fra 1761 mellom
hendene. Mye papirer. Denne noe
uvanlige og skjeldne opplevelsen
fikk de ansatte på Kirkens
Servicekontor bortimot rett i fang-
et.

Vaktmester i kommunen kom
innom Kirkens Servicekontor sist i

januar med 4 store pappesker. Disse
hadde han funnet i kjelleren på
Hegsbro, -det gamle rådhuset.  De
var fulle av gamle brev og dokument-
er fra Frogner kirke og prestegården.
Vi antar det må være et prestearkiv.

Her dreier det seg om dokumenter
fra tiden midt på 1700- tallet til rett
etter 2. Verdenskrig. Det er nå men-
ingen at historielaget skal få kikke litt
på papirene før alt sendes til statsar-
kivet. 

Det rettes en stor takk til en
våken vaktmester som fikk
reddet papirene som er av
stor lokalhistorisk verdi!

Kirken.no/Lier og  
Rune KlevenProst Ellen Martha Blaasvær og Konsulent Ellen E.

Marsøe ser gjennom noen av de gamle dokumentene.

Her er det funnet et
dokument datert 1761

FELLESSKAPSHELG FOR
TRANBY OG LIER-
SKOGEN MENIGHET
Lørdag 18. og søndag 19. mars
inviterer Tranby og Lierskogen
menighet til felleskapshelg for å
bygge og utvide felleskapet i men-
igheten. Det blir gjennomført for-
skjellige aktiviteter lørdag formid-
dag: Prosjektkor, tekstleserkurs,
samtalegruppe og herreavdeling.
Det blir også et program for barn.
Lørdag er det felles varm lunsj på
menighetshuset for alle i menighet-
en.

Prosjektkor: Visesanger og prest
Hans Olav Mørk blir med oss
denne helgen som dirigent og
instruktør. Det blir eget band for
helgen.
Til koret inviteres alle sangglade
mennesker fra Tranby og

Lierskogen til korverksted i kirka.
Den keltiske tonen fra Vest går inn
i øret på en spesiell måte. Den
bærer vindene over Nordsjøen i
seg, og derfra, fra Vest, kom også
kristendommen til Norge. På verk-
stedet skal det øves inn mellom fem
og ti vakre keltiske melodier og
salmetekster! Sangene vil bli øvd
inn «live».  
Prosjektkoret skal synge under
gudstjenesten søndag, og møtes
også til morgenøvelse sammen med
musikere i kirken søndag morgen. 

Tekstleserkurs: Bibelforteller Anne
Kristin Aasmundtveit leder og und-
erviser oss. Kurset er beregnet på
alle som ønsker å lære mer om å
lese bibeltekster, - ikke som skue-
spillere, men som naturlig gode
formidlere. Her lærer du metoder
for å komme inn i tekstene, om
innlevelse i tekstene og praktisk

formidlerkunst.  

Samtalegruppe: Elfrid Engen og
Magnus Angeltveit leder gruppe-
samtaler med utgangspunkt i søn-
dagens tekst. Teksten belyses fra
ulike innfallsvinkler ut i fra deltak-
ernes tanker og innspill.

Herreavdelingen: Gjennom Knut
Olaf Kals sitt fargerike språk skal vi
bli bedre kjent med mennesket og
idrettsmannen Thorleif Haug - på
Haugstua. Mannen ble født i Lier i
1894, og vant i sin idrettskarriere
blant annet 3 OL gull. I Kollen vant
han 50 km 6 ganger, 17 km 4 gang-
er og kombinert 3 ganger.
Frammøte er menighetshuset.

Påmelding innen 10. mars til:

e-post: Sigurd.lein@getmail.no

sms: 480 20 145



Kulturkveld i Lierskogen 
kulturkirke Søndag 12.
mars kl. 19 med Torgeir
Wittersø Skancke
«I MIKKELS LYS» - 
en pappas fortelling

Torgeir W. Skancke (f.1968), er født og
oppvokst i Larvik. Han har arbeidet i 20
år som journalist og fotograf. «I Mikkels
lys» er forfatterens andre bok.

Denne kvelden samtaler Torgeir med
prost Ellen Martha Blaasvær med
utgangspunkt i boka «I Mikkels lys» -
historien om en liten gutt som blir født
alvorlig syk. Om dramatiske år med
store operasjoner og mange hundre
sykehusdøgn. Det er også en fortelling
om kjærlighet, og om hva som er verdi-
fullt når livet henger i en tynn tråd.
I Mikkels lys er en pappas fortelling:
Om å kjempe for gutten sin, om å være

mann, om å være sterk og svak på
samme tid. Vil Mikkel overleve?
Hvordan klare å stå i det? Og hvordan
finne meningen med alt sammen? I
boka tar forfatteren opp en rekke
tabubelagte temaer: Er det en gave å få
et alvorlig sykt eller funksjonshemmet
barn? Hvorfor strever menn slik med å
snakke om sorg? Og: Kan man bli frisk
hvis man bare tenker positivt nok? 

Fri entrè

St.Hallvard-
brønnen på
Huseby. 
Husebyhaugene i
Lier kommune er
nær knyttet til hist-
orien om St.
Hallvard. Den sen-
ere helgenen
Hallvard
Vebjørnsson (1020 -
1043), var fra gård-
en Huseby, her
vokste han opp og
her ble han drept i
år 1043 i forsøket på
å beskytte en ung
gravid kvinne som
rømte fra sine for-
følgere. Alt i 1125
ble han erklært hellig. Snart ble St.
Hallvard skytshelgen for Oslo by og
finnes i Oslos bysegl fra 1344. 

Gravhaugene er eldre enn Halvards tid.
Rett ved gravhaugene lå et oppkomme,
en kilde, St. Hallvards brønn. Her har
folk gått for å søke helbredelse fram til
midten av 1800-tallet. I 1993 satte Lier
kommune opp en møllestein til minne
om St. Hallvard, på 950-årsdagen for
hans død 15. mai, og stedet er pietets-
fullt satt i parkmessig stand. En helle-

lagt sti med inn-
hugde symboler og
figurer i hellene
fører ned til kilden
og møllesteinen, og
en benk innbyr til
stillhet og refleksjon
for den som setter
seg ned. 

Det er mange slike
oppkommer rundt
om i landet som har
hatt plass i folketro-
en som hellige kild-
er. Ofte er de kjent
som Olavskilder,
men her hos oss er
det altså
Halvardskilden eller
St.Hallvards brønn.
Mange av disse kild-

ene har vært hellige steder for folk til-
bake fra «alders tid» fra bronsealder og
muligens enda eldre. Senere har helg-
enkongen, og hos oss, den unge mann-
en Halvard fra gården Huseby, fått låne
navnet sitt til menneskers søken etter
frelse og helbredelse. Eller kanskje er
det stillhet og ettertanke som er mest
søkt etter i dag. 

Asle Kristiansen har lånt kilder fra Lier
kulturkontor og kilder på nettet.
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Slekters
gang

Dåp

Frogner menighet
Eline Hasla-Hopstad, Matheo
Tonheim Hauglum, Oscar Nicolai
Espedal Ørjansen, Thea Moen
Rasmussen, Tilde Åsly Fuglerud,
Jakob Trovåg Salte, Lauritz
Christopher Arentz, Marit Sande
Bakken, Mikkel Kjos Bakke

Tranby menighet
Jonathan Grøttumsbråten Johansen,
Theo Samuelsen Leirheim, Hannah
Engerud, Astrid Stabæk, Borgar
August, Steensen Solvang, Elise
Føælstad Digranes

Sjåstad menighet
Mercedes Johanne Røed, Sofie
Stenbrenden Tveten, Johannes
Antonsen Hestetun (Røyken kirke)

Sylling menighet
Ulrik Beheim Horn, Sander Lionel
Bryhn Olsen

Vigsel

Frogner menighet
Bettina Åsly og Morten Fuglerud,
Nora Egeberg og Leandro Rene
VillicisRobalino

Sjåstad menighet
Laila Elise Solberg og Glenn
Bukkvoll

Gravferder

Frogner menighet
Nils Arvid Holm, Janicke Gram,
Inger Solveig Winther, Gudrun
Wahl, Per Ørnulf Ringen, Brit Aud
Ulstein

Tranby og Lierskogen menighet
Emil Moen, Håvard Benjamin Rype,
Kristin Stabæk Underland,
Margaret Bekkevold, Anne Beate
Sørum, Kari Muggerud

Sjåstad menighet
Bjørn Mehren, Johan Møller, Eva
Solveig Skretteberg, Ove Pedersen,
Odd Steinar Rustan, Gunnar
Skretteberg

Sylling menighet
Gerd Kimerud, Rolf Madsen
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«Tusen byar brenner ned,
men eg har 4G 
Med superduperhastighet, så
eg kan sende ut 
Min dypeste medlidenhet og
kjenne fred oppe i min pent-
houseleilighet». 

Slik lyder første verset av den nor-
ske artisten Gabrielle sin nye sang.
Teksten gir meg mange tanker om
vår hverdag i lys av verden vi lever
i. Tanken og ønsket om å være til-
stede, hjelpe andre mennesker som
har det vondt er stor. Det at vi kan
sitte trygt inne i vårt trygge hjem
gir en distanse, samtidig som vi
med vår teknologiske verden har
tilgang på så mye informasjon vi
bare ønsker. Så mye informasjon at
det ofte kan bli for mye og vi ikke
vet annen råd en å sende vår
dypeste medlidenhet via medier
som for eksempel facebook. Som
menneske kjenner man ofte på en
avmakt, uten å vite hva man skal
gjøre mens man ser verden faller
sammen andre steder. Statuser som
«je suis…» etterfølgende av ord
som Charlie eller pretre har preget
min facebook wall mer enn en
gang. 

Jesus sier:
«Du skal
elske din neste som deg selv»
(Matteus 22:39). Jesus var neste-
kjærlighet i praksis. I vårt nærvær
med Gud får vi en befaling om at vi
skal delta i andres lidelse, ta vare på
vår neste – vi skal ta ansvar for
andre mennesker. Å praktisere
nestekjærlighet handler ikke alltid
om å finne de rette ordene, men
ofte handler det om å se og om å
gjøre. Men med tankene på teksten
i sangen må jeg innrømme at jeg
mer enn en gang har gått i fella
med nettopp den tankegangen som
nevnes der.  Små handlinger som
jeg tror kan bety uendelige mye
mer enn ord i møte med det som er
vondt og uforståelig er viktig.
Nestekjærlighet er ikke noe en skal
holde for seg selv- og ikke heller
forbeholdt wallen din på facebook.
Det koster å være den som tar ini-
tiativet, for noen mer enn andre,
men det blir
satt pris på av
den som blir
sett. 

Trosopplærer
Anne-Sofie
Ramslie

Andakt

Musikktreff
Frogner
menighets-
hus

Velkommen til en
flott konsert midt
på dagen.

Torsdag 9.mars
kommer Gunstein
Draugedalen. Han
synger med innlev-
else fra egne tekster
og melodier. Han utdannet seg til
operasanger, men valgte å jobbe på
andre scener. Det er med stor glede
vi kan invitere til denne  folkekjære
sangeren. Billett kr.100.

Torsdag 1.mai er vårens siste
Musikktreff. Her kommer vi tilbake
med mere innhold.

Alle
Musikktreff er
på Frogner
menighetshus
kl.11.00-13.00.
På programm-
et er musikk,
lunch kr. 20,
utlodning og
god prat rundt
bordene. Når
det er konsert,
er det billett.
Treffene kunn-
gjøres gjennom
menighetsblad,

Lierposten, Drammens Tidende,
flygelapper, plakter, kunngjøringer
og kirkens hjemmeside
www.kirken.no.lier. Diakon Solveig
Thoen og kantor Anne Ma Flaten
kan kontaktes.
Arrangør: Frogner menighetsråd og
diakoni.

Bøker
Gaver
Hobby

Klar for påskeferie?
Gave til komfirmanten?
Vi har det du trenger!

DU FINNER OSS I 2. ETG PÅ 
TORGET VEST I DRAMMEN. 
VELKOMMEN INNOM! 
Heidi og Tore 
TELEFON 32 83 52 95
LES MER PÅ WWW.VIVO.NO
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Gi det videre!
Om gjenbruk- en trend i tiden
som kommer gode formål til
gode.

I Drammen har vi mange gjen-
bruksbutikker. Det er stor
interesse for å lete etter godbit-
er, finne koppen man mangler
eller minner fra en svunnen tid.
Dessuten er det utrolig mange
som rett og slett trenger det
andre ikke lenger har bruk for
eller ser verdien av. Derfor legg-
er vi til rette for at du kan gi
videre det du ikke trenger.
Galleri Normisjon er en gjenbruks-
butikk på ca 400 kvm som holder
til midt i Drammen sentrum, på
hjørnet av NedreTorggate/
Schwenckegata. Vi har et allsidig
utvalg av varer og vi får mye skryt
for at butikken ser ryddig, ren og
delikat ut. Alt i butikken gjøres på
frivillig basis og overskuddet går til
Normisjons arbeid blant barn, unge
og voksne i Vestfold og Buskerud
og til et prosjekt for utdanning av
fattige kvinner i Bangladesh. Vi gir
pengene videre til et viktig arbeid!

Vi har åpent onsdag- fre-
dag kl 11-17 og lørdag 12-
16.
Vi ønsker å utvide åpn-
ingstiden og vi trenger
mange nye frivillige til
ulikt arbeid i butikken.
Det kan være salg, rydd-
ing, prising av varer,
henting etc. Vi har et veldig trivelig
miljø og tilbud om en meningsfylt
fritid for de som engasjerer seg.
Henvendelse til koordinator
Marianne Kraft, tlf 93227530 eller 
marianne.kraft@normisjon.no

Vi trenger også
varer av alle slag
og vi henter der-
som du selv har
problemer med å
levere dem i
butikken. Ring
butikken om du
ønsker henting av
varer : 
tlf 45213794

Velkommen innom for en spenn-
ende handel!

FROGNER
MENIGHETS
MISJONSPRO-
SJEKT, NEPAL.
Frogner menighetsråd  har
gjort vedtak om fortsatt å ha
misjonsprosjekt for organisa-
sjonen «Himalpartner.»  Menighetens prosjekt handler nå om mental
helse i Nepal.  Himalpartner samarbeider med mange   lokale frivillige
organisasjoner rundt i landet – det kan sammenlignes med våre sanitets-
foreninger – som hjelper befolkningen med å bearbeide vonde ting de
har vært utsatt for. I april 2015 var det et kraftig jordskjelv der mange
omkom og mange mistet hjemmene sine. Det går sent med gjenoppbygg-
ingen.  Et annet samfunnsproblem er at  kvinner ofte blir giftet bort tidlig
og kommer i slaveforhold hos svigerfamilien. Det er mye familievold, og
selvmord er den høyeste dødsårsaken blant kvinner 15-45 år i Nepal. På
tre av gudstjenestene i Frogner menighet julaften var det takkoffer til
prosjektet , og det kom inn over 11.000 kr. Takk til alle givere!
Himalpartners bankkontonr. er 3000.15.47107

FELLESSKAPSKVELD
PÅ FROGNER MENIG-
HETSHUS
tirsdag
28.februar kl.
19.30. Roar
Haldorsen
Strat «Med
bibelbrann i
hjertet.» Roar
Haldorsen
Strat har vært
norsk
leder/generalsekretær i Operasjon
Mobilisering, i Bibelleseringen og i
misjonsorganisasjonen Frontiers.
Han har sittet i styret for Wycliff
bibeloversettere og i Bibeltrykkeriet
på Siri Lanka.

Kaffe og litt å bite i fra kl. 19.00
VELKOMMEN!



Nytt fra kirkevergen:
Personal: Jon Martin Høie er tilsatt
som 30 % kirkemusiker i Sylling og
Sjåstad menigheter fra 1.01.2017.
Grethe Ulversøy innehar vikariat i
Frogner menighet, fra 17.01. –
31.05.17. Da håper vi ny kirkemusiker i
100 % stilling er på plass. 

Elektronisk arkivering er tatt i bruk fra
årsskiftet gjennom P 360 arkiv og saks-
behandlerfunksjon.  Mao. Lier kirke-
lige fellesråd oppfyller lovpålagte krav i
forhold til offentlig forvaltning.

Det jobbes med å få på plass egne data-
linjer og trådløse access punkt til våre
menighetshus, kirke stuer og
Fosskvartelet.

Lier kirkelige fellesråd har tegnet kon-
trakt med TDC teleoperatør.  Dette
innebærer fjerning av alle fasttelefoner

og overgang til mobiltelefoni i løpet av
mars måned.

Satsingen på digitale publiseringsløs-
ninger videreføres både gjennom
hjemmeside og intranett. Vi ønsker
gjerne tilbakemeldinger på vår
hjemmeside https://kirken.no/lier

Alle ansatte i samarbeid med IA råd-
giver Jenn-Karin Skramstad skal jobbe
med prosjekt Samhandling i 2017.
Dette knytter det seg stor spenning.

Lier kirkelige fellesråd vedtok 23.11.16
bevaringsplan for verneverdige grav-
minner. Planen omfatter i underkant
av 180 gravminner fordelt på våre 4
gravplasser. Vår/ sommer 2017 skal alle
gravminnene gås over med tanke på
sikkerhet. 

Lier kirkelig fellesråd har inngått kon-
trakt om detaljprosjektering av utvid-
else av Frogner gravplass med

Rambøll.  Det vil bli lagt opp til utfør-
else i 2018. 

Gullaug kirke får en innvendig ansikts-
løftning da kor veggen males i
Gustaviansk blå (lysne nåværende
farge), bakre rom males og får nytt
gulv.

Lier kirkelige fellesråd deltok på en
idedugnad vedrørende St. Hallvard i
desember 2016, initiert av virksom-
hetsleder for kultur og fritid Ingeborg
Rivelsrud. Målsettingen er å sette
St.Hallvard tydeligere inn i en Lier
sammenheng. Mange gode tiltak ble
nevnt. Videreføring og landing av gode
tanker skjer før påske.  Årlig tradisjon
med 15. mai - markering av
St.Hallvard dag vil kirken i Lier videre-
føre i 2017  

Minner om alle våre aktiviteter og til-
tak.  Oppfordrer alle til å delta på disse. 

Ytre rehabiliter-
ing av Sjåstad
kirke.

I 2016 har det fore-
gått store rehabiliter-
ings arbeider på
Sjåstad kirke. Den
største jobben har
vært ny utvendig puss. Det er skiftet takstein, takrenner og kirken
er malt i ny fargenyanse. Det har vært viktige og nødvendige
arbeider. Kirken fremstår som ny.  
Gjenstående restarbeider ferdigstilles vår 2017. Det som gjenstår er
ny hoveddør og rullestol rampe ved hoveddørens venstre side. I til-
legg gjenstår maling av stålrammer rundt vinduer, maling av sokkel
og andre utvendige små arbeider. Dato for ferdigstillelse er tenkt i
månedsskifte mai /juni 2017.

Sjåstad menighet har endelig
fått på plass et nytt piano i
Sjåstad kirke

Yamaha N3X Avantgrand Hybrid
digitale
flygel.

Yamaha N3X
Hybrid
Digital flygel
er utformet
slik at du kan
få svar og føl-
elsen av et
ekte akustisk
piano, med
økt funksjonalitet til et moderne digital
piano.  Yamaha N3X Hybrid forblir tro
mot tonene og lyden av opprinnelige
flygler som det er basert på. En fire-
kanals romlige akustisk høyttaleranlegg
tilbyr en tredimensjonal innlevelse.
Yamaha N3X Hybrid Digital Grand
Piano er et perfekt autentiske flygel.
Vi gleder oss til å høre vår eminente
kirkemusiker og andre spille på det nye
pianoet.

Tusen takk til alle som har bidratt!
Sjåstad kirkeforening, Sjåbagos og Lier
Kirkelige fellesråd.

Orgelkonsert og mere til...
Torsdag den 16. mars kl. 19
kommer kirkemusikkstud-
enter fra 1. og 2. klasse ved
Norges musikkhøgskole til
Sylling kirke for å holde
konsert på kirkens nye
Reil-orgel. Det vil bli vari-
ert orgelmusikk og allsang.
Kaffe og kaker etter kon-
serten. Kollekt ved utgang-
en. Hjertelig velkommen! 
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Juletrefest i Sylling
Sylling menighetsråd arrangerte
god gammeldags juletrefest på
Sylling skole. Trekkspillende
julenisse tok imot.
Juletreet var høyt og  fint pyntet.
Sangen rundt treet ga skikkelig
julegjenklang. Ingvild Bergum
Berget og «Sal og scene» var men-
ighetsrådets gode hjelpere. De unge
skuespillerne
fikk fram smil
og latter.
De minste
barna løp seg
gode og
varme.
Gevinster
lokket. Mat og
drikke ga nye
krefter.
Endelig ble de
staute
julenissene
sunget inn,
både

skummelt og
spennende.
Godteposene falt
i smak. Og så
gikk man hjem
og håpet at det
blir juletrefest
neste år også!

Birgit Bellen
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FRANS AV ASSISI    
Et forbilde for medmenn-
eskelighet!

Menighetrådsleder Elisabeth
Nordgaren ønsket oss velkommen
og førte oss trygt gjennom pro-

grammet på julefesten på Tranby
2.januar. Anders Jørgen Fuglerud
var på plass for å lede oss gjennom
alle de kjente julesangene, tre fulle
ringer rundt fint pynta gran og
Dag Rønning ved pianoet. Etter
god mat- og pratepause, med nyde-
lige smørbrød og kaker, gledet Berit
Basmo Kvidaland oss med vakker

Prøysenfortelling, Matja Madonna.

Høydepunktet skapte Ellen Marta
Blåsvær som tok oss med tilbake til
tolvhundretallet og forbildet for
medmenneskelighet: Frans av
Assisi. To sterke opplevelser for
Frans, møte med en spedalsk og
opplevelse av  ”Kristus på korset” i
en liten italiensk kirke, førte til
hans store
omvend-                          else. Han
ville følge                       Guds kall,
og han ga                       sitt liv til
fattigdom.                      Helgenen 

Frans                                  ble 44 år,
var                                      sjuk og
nedbrutt                             da han
skrev den                            kjente,
vakre                              SOLSANG-
EN.

Gjertrud



Å gå med menig-
hetsblad – noen
tanker på veien
Så er menighetsbladet ferdig, og
posene med blader til hver rode
ligger pent ordnet på trappa til
Frogner menighetshus. En
dugnadsgjeng har talt opp og lagt
bladene i plastposer fra en av våre
matvarekjeder. 

Nå er det opp til meg å få mine
aviser ut til min postrode. Jeg kaller
den, min.  Ruta begynner å bli
kjent. Bladene lukter friskt av ny
trykksverte, og gamle avisgutt-
minner fra en fjern barndom dukk-
er fram i erindringen. Men det var
da, og nå er nå. Bladene skal ut –
helst først som sist. 

Alle husstander i Lier skal få hvert
sitt blad – heter det. Men ikke alle
vil ha. På første postkasse står det
med tydelig klistrelapp – ”ingen
uadressert reklame”. Nei, vel – Ja.
vel??  Menighetsbladet er da ingen
reklametrykksak. Det er en avis

som følger redaktørplakaten, som
har en ansvarlig utgiver og som er
adressert til alle husstander i Lier.
Jeg legger avisa ned i. Det går bra. 

På neste postkasse står det – ”ingen
gratisaviser takk”. Den er mer
kinkig, men igjen – dette er en avis
til alle husstander, så jeg slipper den
ned i kassa.
Så kommer
jeg til .. ja, de
tre postkass-
ene. I den til
venstre legg-
es ingen, Det
har jeg fått
tydelig
beskjed fra
en ganske
bestemt,
men vennlig
dame. ”Ikke
legg noen avis der, er du snill. Den
går bare rett i søppelkassen likevel”.
Som miljøbevist person følger jeg
det rådet.  

Slik går roden. De fleste vil ha den,
heldig vis, og mange leser den, sies

det. Hver kasse begynner å bli
kjent.   Noen er alltid fulle og noen
er klare og tomme til nye ilegg.
Hver kasse har sitt preg. 

Men så – så er den der igjen. Den
flotteste postkassa jeg har sett. En
postkasse som et hus med post-
kasse på seg. Jeg stopper opp hver

gang og må se på den på nytt og på
nytt. Et hus med postkasse, som
smilende og vennlig liksom sier:
”Kom hit kjære venn og legg avisen
din i postkassen vår”.  

Tekst og foto: Asle Kristiansen

TÅRNAGENTER INNTOK LIERSKOGEN KIRKE
Her ser vi tårnagentene
Guro, Oskar, Håkon, Leah,
Ane, Sera, Mathea, Julia,
Mina og Celina aktualisere
bibelteksten om den blinde
Bartimeus som ropte på
Jesus. Dette var et av agent-
oppdragene. Til å utføre
dette oppdraget fikk tårnag-
entene god hjelp av instruk-
tørene Ida Marie Isene og
Herman Støa Sannes. Det var
en herlig gjeng 3. klassinger
fra Lierskogen som kom
sammen lørdag 28. og søn-
dag 29. januar for å løse
agentoppdrag. Berit, Helge
og Joar (ansatte i Tranby og
Lierskogen menighet) takker
for en flott helg sammen
med tårnagenter og ungdomsledere.

Joar M. Flatland, kateket i Tranby og Lierskogen menighet
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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

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

De siste 20 årene har Sørum levd og jobba som artist, låt-
skriver og musiker. I 2014 fikk han det ærefulle oppdraget å
være oppvarmingsartist for Stevie Wonder på Kongsberg
Jazzfestival. Med låter fra hele karrieren, med et strålende
band og korister og svært godt humør kommer Sørum nå
til oss i Lierskogen kulturkirke! Kaffeservering fra kl. 18.30

UTSOLGT !

Årsmøte Tranby
menighetshus

Årsmøte avholdes ons-
dag 15. februar 2017 i
Peisstua på Tranby
menighetshus.
Saker som ønskes tatt
opp, må være styret i
hende innen 12. februar
Styret.

Supersprell i
Sylling

Vi samles annenhver
torsdag i kirkestua i
Sylling. Datoer for våren
2017:
16.februar
16.mars
30.mars
27.april
11.mai

Håper vi ser DEG!

MISJONSBASAREN.
Den årlige store felles misjonsbasaren er i uke 12, 20. - 25.
mars iBragernes menighetshus.

I år er det 158. gang basaren arrangeres; denne gang starter
med gudstjeneste i Bragernes kirke søndag 19. mars.

På mandag kl 14.00 åpner prost Kjell Ivar Berge basaren.
Basaren er åpen hver dag fra kl 11.00 - 18.00.   Torsdag til kl
19.00.  Lørdag kl. 11.00 - 15.00.

Velkommen

Åpent Hus på Tranby Menighetshus Onsdag 
1. mars kl 11.00

Denne dagen settes «forebyggende helsearbeid» og «sikker-
het for eldre» i fokus. Vi får besøk av Arja Alto og Edle
Aamann fra Lier kommunes hjemmetjeneste og fra Lier
lensmannskontor kommer politibetjent Jens Christian Tvede.
Som vanlig serveres det en god lunsj på Åpent Hus og det
blir heldige vinnere på åresalget. 
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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

Organist
Jon Martin Høie
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Den norske Kirke i Lier 
KIRKENS SERVICEKONTOR

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

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

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

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 32 22 02 70

INTERNETT
http://kirken.no/lier

FACEBOOK

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

Byrå med lokalkunnskap

adresse
H�g�b��v�i�� 38 , li��b���

24 T 32 84 00 32

www �i��b�g�	v����.��

1968

Lier

Buskerud
BEGRAVELSESBYRÅ

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad



Etter å ha
rundet 70 år
og ute av fast
prestetjen-
este tenkte jeg å gi meg med prestens
beste. Men sånn ble det ikke. Jeg feiret
dagen med familien på Malta. At
dette ble en fin feiring understrekes
av barnebarnet på 4 år; «Når jeg blir
70 skal jeg feire den på Malta».

Som 70-åring fikk jeg også
den glede å sitte i kirkebenken med
barnebarna og se juleevangeliet
illustrert på kirkeveggen i Søndre
Slagen. I Åmot kirke skjedde dette en
julaften: Per Arne
Dahl var prest og
leste juleevangeliet.
Her ble han ble
avbrutt av en
guttestemme da
han leste disse ord-
ene: «Det var ikke
rom for dem i her-
berget». «Sånn kan
det ikke værra!» 

Juleevangeliet leses av mange
på julekvelden. En og annen husmor
har kanskje tankene litt andre steder.
Midt i lesingen – sånn rundt engle-
sangen – kom det plutselig: «Vi har
glemt å ta fram smultringene».

En skoleelevs refleksjon: «Vi
har juleferie fordi Jesus ble født,
påskeferie fordi han døde. Men hvor
var Jesus i vinterferien?»

Det er mye oppmerksomhet
rundt innføringen av et nytt vigsels-
rituale i kirka. Han jeg tenker på sleit
rimelig nok med det gamle der han
sto foran fem brudevigsler på St.
Hansaften. Han mente seg klar for
oppgaven og hadde laget navnelister
som han la i alterboken. Men allerede
i bryllup to, skar det seg. Han koblet
feil og spurte brudgommen om han
ville ha Erna Gudmundsen som hos
han sto til ektehustru. «Nei» sa brud-
gommen. «Feil brud». For at det hele
ikke skulle stoppe aldeles opp, valgte
den unge presten med største rutine å
snu alterboka med navnelisten mot
brudgommen. Så sa han høytidelig:
«Og hvem vil du så ha?»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 14. mars
I din postkasse: 24-31.mars

!

Prestens 
beste...

”KJÆRLIGHET-
ENS FYRTÅRN”
En som har opplevd Midt-
Østen og Syria sterkere enn
mange, er presten DAG ARNE
ROUM. Han hadde for noen år
siden studiepermisjon i tre
måneder, med mål å besøke
kristne menigheter og klostre.
Det er ”Åpent hus”, grøtfest, sang og
hygge på Tranby, men desembers
glatteste dag. Speilblankt !  Likevel
møter seksti personer opp til
spennende foredrag om Syrias hist-
orie. Roum har ordet i sin makt,
med humor og kjappe replikker blir
vi revet med i spennende og grip-
ende fortellinger om møter han
hadde i forskjellige klostre. (At fine
bilder  fra Syria var rosa, skal ikke
Roum klandres for!) Den syrisk-
ortodokse kirken i Øst-Tyrkia regn-
es som ur-kirken, og liturgien fore-
går noen steder fortsatt på gammelt
assyrisk språk. Om en ikke skjønte
så mye på gudstjenestene, gav det
ro og tid for ettertanke og en ble
løftet ut av hverdagen, mimrer
Roum. Midt-Østen har en svær og
vanskelig historie. Mange har lidd,
også kristne som har måttet flykte
eller er blitt borte. Utryddelsen av

kristne i Tyrkia startet ved 1.verd-
enskrig. 

Roum besøkte blant annet verdens
eldste kloster, Gabriels kloster,
med sammenhengende liv fra år
398 til i dag. Sterke møter med per-
soner i klostrene, unge idealister
som brenner for å ta i mot og
inkludere alle typer mennesker.
”Kjærlighetens  fyrtårn”. Roum tok
oss med til Aleppo, som vi daglig
ser tragiske bilder fra, og til
Kurdistan. Han fortalte oss hvordan
kurderne bygger opp igjen skoler og
sykehus. Mye kunne refereres fra
hans inspirerende foredrag.
Klostrene i Midt-Østen har gjort
en formidabel innsats for flykt-
ninger de siste årene, konkluderer
Dag Arne Roum.

Gjertrud

Tusen takk til
alle som har
bidratt med
varer til
Julekurven
2016!
Før jul delte vi ut 60
kurver til mennesker
vår kommune som ikke
har muligheten til å unne seg så mye ekstra til jul. Vi håpet at dette kunne
være med å gi dem en litt bedre julehøytid. Det gleder oss at så mange gav
så mye at vi kunne gi så mange kurver! Behovet er stort og da er det flott at
vi klarer å følge det opp. Så igjen vil vi si: Tusen takk for det som har blitt
gitt til Julekurven!
Hilsen fra Tranby og Lierskogen diakoniutvalg, Frogner diakoniutvalg og
diakon Solveig Thoen


