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26. mars
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Lier Kammerkor deltar.
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-års-
bøker. Minitrall deltar.
Sjåstad kirke kl. 18.00:
Familiegudstjeneste. Tårnagenter del-
tar.

2. april
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Line Høvik (sang). Bjørg Ødegaard og
elever fra kulturskolen spiller fiolin.
Kirkekaffe med menighetens årsmøte.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Kirkekaffe med menighetens årsmøte.

9. april (Palmesøndag)
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00:
Gudstjeneste

13. april (Skjærtorsdag)
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 18.00: Gudstjeneste.
Katrine G. Kolbjørnsen (fløyte)
Tranby kirke kl. 19.00: Gudstjeneste.
Kveldsmat på menighetshuset etter
gudstjenesten.

14. april (langfredag)
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 18.00: Gudstjeneste.
Ingri Elise Engeland (fløyte)

16. april (påskedag)
Frogner kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste. Kirkekaffe.
Sylling kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste. Ingeborg Soot
(sang)

23. april
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Kirkekaffe.
Sjåstad kirke kl. 11.00:
Samtalegudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste: Barnas påske.
Kirkelunsj.

30. april
Frogner kirke kl. 18.00:
Samtalegudstjeneste
Tranby kirke kl. 19.00:
Samtalegudstjeneste

6. mai
Frogner kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjon. Ellen Xylander Skaug
(sang). Henrik Falang (trompet)

7. mai 
Sylling kirke kl. 11.00:
Samtalegudstjeneste.
Frogner kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjon. Ellen Xylander Skaug
(sang). Henrik Falang (trompet)
Tranby kirke kl. 12.00: Konfirmasjon
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Lier Menighetsblad

Kirkene våre

«Midt i vår verden, her hvor vi

bor, står et bygg som er tegn

på vår tro. 

Lyset og mørket, himmel og

jord, møtes her i en levende

bro.» skriver Arne E. Sæther i

en    salme.

Jeg er glad for kirkene våre -

der vi kan møtes i et annerled-

es rom – bygd for ta imot oss

som hele mennesker – i sorg

og glede, i hverdag og fest. Et

sted for å feire livet, et sted

for bønn for den unge, for nye

familier, til å overgi våre kjære

i Guds hender når avskjeds-

dagen er der.

Kirkerommet - et rom for ånd og

sjel og kropp – et rom hvor vi

kan hvile fra hverdagens mange

og ulike krav, komme til Gud

med livet vårt slik det er akkurat

nå, styrkes i tro, håp og kjærlig-

het. 

Selvsagt kan vi ha våre møter og

samtaler med Gud alle steder

hvor vi er, men jeg trenger i alle

fall også det fellesskapet som

kirkene våre gir, og den mulig-

heten vi får til bønn, til reflek-

sjon og ettertanke gjennom de

ukentlige gudstjenestene. 

Ikke bare gudstjenester - kirk-

ene våre fylles med et allsidig

innhold – også med kunst og

kultur som bygger opp og gjør

oss godt – mangfoldig og rikt. 

«Midt i vår verden, her hvor vi

bor, reiser tårnet seg opp som

en mast.

Skipet og teltet, folk under-

veis. Vi har funnet en plass for

vår rast.

Vel møtt!

Beste hilsen

Berit Basmo

Kvidaland
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Glede  i  fellesskap!

Fellesskap kjente vi at vi hadde
ved det fint pynta middagsbordet,
der et  femtitalls fornøyde deltak-
ere hadde benka seg. Småmat fra
Hallingdal og is med kaffe.
Nydelig musikk i to omganger

med Kathrine Kolbjørnsens vakre
fløytetoner og James Dickensons
fengende pianospill. Det ble også
tid til frisk allsang og bordkon-
kurranse. Tema denne helga er
”Sanger fra Vest,” og Sigurd Lein
ga et kort innblikk i IONA - felles-
skapet fra Skottland. Det er
Tranby og Lierskogen menighet
som har bedt inn til fellesskaps-
helg 18.-19.mars.                                     

Lørdagen
starta for de fleste klokka ti.
Visesangeren og presten Hans Olav
Mørk gav korgruppa både åndelig og
musikalsk inspirasjon. Stor sangglede
ved øving av keltiske sanger til søn-
dagens gudstjeneste.

Ei gruppe besøkte
Haugstua, der Knut
Olaf Kals gav en
fargerik gjennom-
gang om Thorleif
Haugs liv og om et
prosjekt/opplev-
elsessenter rundt
Haugstua. 

Lærerik, interessant

og inspirerende var
også tekstleserkurs-
et ledet av rådgiver
og bibelforteller
Anne Kristin
Aasmundtveit.
Spennende å bli en
god formidler. 

Søndag ble det en
storslagen guds-
tjeneste med nest-

en full kirke. Masse sang og musikk,
fløyte, fiolin, trommer, gitar, piano og
orgel og forsangerkor.
Og hele storsalen full ved kirkekaffen.
Veldig bra helg!

Gjertrud Aspelund

Unge kirkemusik-
ere på besøk i
Sylling

Torsdag 16. mars fikk
Sylling kirke besøk av en
gjeng flotte, unge kirke-
musikere. Kirkens egen
organist, Jon Martin
Høie, hadde med seg åtte medstud-
enter, som alle studerer kirke-
musikk ved Norges musikkhøg-
skole. 

Tilskuerne fikk oppleve
et stemningsfullt møte
med blant annet en
rekke klassiske Bach-
stykker og annen klass-
isk musikk, men også
toner fra Knut Nystedt
og Egil Hovland.
Publikum ble jevnlig
inkludert i programmet

gjennom salmesang. Et svært vari-
ert program, der orgelet virkelig ble
utnyttet til fulle, og alle de unge
organistene bidro med sine utvalgte
melodier. Det var en flott opplev-

else å høre det fantastiske
instrumentet uttrykke alt
fra rolig melankoli, til
sprudlende glede og
springende toner.
Spennende var det også å
høre et helt program med
mer avanserte og krev-
ende stykker enn dem vi
hører til vanlig.

Ved utgangen vanket det kaffe og
kaker til publikum. Det blir svært
spennende å følge med i utvikling-
en til Jon Martin og hans komm-
ende kollegaer videre, vi håper vi
får høre mer fra dem!

Hilde Andrea Nysether

 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 



Ja, vi elsker
dette vannet
– Vannet smaker mye bedre,
og klærne er mye renere enn
før, sier Richard Wilson, før
han tar en ny slurk av vann-
et fra landsbyens nye brønn.
Nå er livet enklere, friskere
og morsommere for Wilson.

Før kunne Wilson bruke
mange timer på å hente vann til famili-
en. Køen ved brønnen kunne være
lang, og for hvert minutt med venting,
ble det ett minutt mindre med fotball-
spilling sammen med vennene. For en
13 år gammel gutt er det hardt å
akseptere.

Men vann må familien til Wilson ha,
og å skaffe vann er hans ansvar. Og det
er et tungt ansvar, bokstavelig talt. Fire
kanner med vann skal fraktes fra
brønnen og hjem, og når kannene er
fulle er vekten på 80 kilo. Det er god
trim for en 13-åring, kanskje litt for
mye av det gode, tenker mange. Men
vann må familien ha.

Den gode nyheten er altså at det nylig
har skjedd endringer i landsbyen
Ikonda, der Wilson bor. I landsbyen
har flere brønnbyggere fått opplæring,
og en ny brønn er på plass. Den har
gjort køen ved brønnen kortere og
vannet renere. Sykdommer som diaré
og urinveisinfeksjon er det også mye
mindre av.

– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og
jeg hadde mye vondt i magen. Men nå
er det mye bedre. I framtiden håper jeg
at vanntilgangen vil bli enda bedre, og
at folk sin helse også blir bedre, sier
Wilson, som nå også har bedre tid og
helse til å spille fotball – slik 13 år
gamle gutter skal gjøre.

Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp
gjennomfører Fasteaksjonen. I 50 år

har altså menigheter over hele landet
bidratt til at millioner av mennesker
har fått den hjelpen de har rett på. Rent
vann og tilgang på mat er en rett alle
mennesker har, og Kirkens Nødhjelp
kan aldri få gitt nok takk til de som har
støttet aksjonen trofast gjennom 50 år.

2017 er også året der lutherske kirker
verden over markerer at det er 500 år
siden Martin Luther hang opp tesene i
Wittenberg. Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon står sentralt i den norske 500 års-
markeringen, og målet er å vise diakoni
i praksis ved å gå med bøsser den 2-4.
april.

Vi kan ikke alle bare reise til
Wittenberg for å feire. Vi må sette oss
ned og se på alt vi har oppnådd disse
500 årene. Vi kan ikke bare be om
penger, og si halleluja og amen. Vi må
se på hva vi kan gjøre for samfunnet
vårt, sier Emmanuel Makala som er
biskop i den lutherske kirken i området
der Wilson bor.

50 års-jubilanten Fasteaksjonen er den
stødige pålen i Kirkens Nødhjelps dag-
lige arbeid. For å klare å hjelpe flest
mulig også de neste 50 årene trenger
Kirkens Nødhjelp drahjelp fra våre
trofaste bidragsytere. Du kan bidra til at
Fasteaksjonen blir en suksess i Lier
enten ved å stille som bøssebærer, eller
ved å gi penger i bøssa. 

Det har aldri vært enklere å bli en
brønnbygger.’
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Slekters
gang

Dåp
Frogner menighet

Hermine Gjersum Hougen, Lucas
Leander Lerstad Kristiansen, Felix
Øen Hegg, Mille Marie Mjøen
Frøyland, Casper Loraas, Otilie
Christensen, Henrik Rymsø Teigen,
Vilja Hveding Lysaker (Bragernes
kirke), Andrea Mariell Smeby
Wiulsrød (Bragernes kirke), Hedda
Afra Haugen Ask, Johanne
Grimsrud, Ludvig Lindenbaum
Ruud, Tormod Halle Isene

Tranby menighet

Thimian Leander Gustavsen
Gravdal, Ella Johansen Dyve

Sjåstad menighet

Mikkel Hamremoen Jansen

Sylling menighet

Leo Fuglerud Larsen

Vigsel
Frogner menighet

Kirsten Wøien Gilhuus og Morten
Olav Fredriksen, Silje Lyhus Skui og
Marius Bråtesveen

Gravferder
Frogner menighet

Bruno Forcella, Ove Andreas Malm,
Brit Vatne, Åre Margit Sørum, Anne
Malmfrid Gran, Ole Anton Lie

Tranby og Lierskogen menig-
het

Kathleen Iris Johannessen, Magnus
Berntsen, Sigrun Juvkam, Håkon
Rype, Frank Erik Oland

Sylling menighet

Rannveig Kristine Carlsen

Onsdag 5.april kl. 11. Åpent
Hus på Tranby menighetshus.
«Med båt gjennom Europa» er tema
når Inger Johanne og Sten Stensen
gjester Åpent Hus. De har seilt – på
hav, elver, fjorder og sjøer. De fortell-
er og viser bilder fra seilasen. 

God lunsj og loddsalg blir det også.
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W.W.J.D.?
Den rare overskriften er en etter
hvert ganske kjent forkortelse:
What would Jesus do? På norsk:
Hva ville Jesus gjort?
Forkortelsen figurerer bl.a. på
armbånd og smykker i mange
land, og stammer fra boka «I
Hans fotspor» skrevet av C. M.
Sheldon. Ved å bære et armbånd
med forkortelsen får man selv
en påminnelse, og man kan
sende et signal til andre om sin
tro. Siden mange ikke vet om
forkortelsen, kan den også åpne
for samtale, når folk spør eieren
om hva forkortelsen betyr. Og
hva betyr den egentlig? Den
betyr at vi når vi skal ta våre
mange valg i hverdagen, kan
spørre oss om hva Jesus ville ha
gjort. Ville han ha kjøpt kaffe og
sjokolade som ikke var
fairtrade-merket? Ville han ha
brukt en årslønn på en foru-
rensende bil? Ville han ha vid-
ereformidlet saftige rykter? Ville
han hjulpet flyktninger der de
kommer fra eller dit de har
flyktet?
Noen ganger er det lett å tenke
seg til hva Jesus ville ha gjort,
men vanskelig å gjøre det.

Andre
ganger er
det vanskelig å skjønne hva
Jesus ville ha gjort. Men det er
hvert fall sikkert at spørsmålet
kan hjelpe oss med å ta mer
reflekterte valg, og kan hjelpe
oss med å styre unna både auto-
pilot og egosime. Og så kan
man selvfølgelig snu på spørs-
målet, så det blir enda mer
direkte: «Hva vil Jesus at jeg skal
gjøre?» Noen spurte en gang
Jesus noe lignende (Joh. 6, 28-
29):
Da sa de til ham: «Hvilke
gjerninger er det da Gud vil vi
skal gjøre?» 
Jesus svarte: «Dette er den
gjerning Gud vil dere skal gjøre:
Tro på ham som Gud har sendt.»

Bønn: Kjære Jesus! Hjelp oss
med å tro på deg, og med å
handle slik du vil vi skal gjøre.
Amen.

Helge S.
Rotevatn

Kateket

Andakt

Frida Hegge Larssen på
surfe- og bibelskole på
Bali

”Jeg kunne ikke tatt et mer riktig
valg….å reise ned hit!”

Jeg er på surfe -og bibelskole som
arrangeres av KRIK (kristen idretts-
kontakt). Gjennom et opphold på to
måneder (reiste 8 januar) lærer jeg
enormt mye om hvem Jesus er,
hvilke fantastiske muligheter hver og
en får gjennom å tro på han og
hvilket forbilde han er å se opp til.
Både store og små temaer diskuteres
og snakkes om, og den personlige
utviklingen blant oss 16 elevene er
stor.

Dagene består av trening eller surfing
før frokost, 3-4 dager i uka. Surfingen
kan bli bedre….:). Alenetid med bønn,
lesing og tid med Jesus etter frokost.
Undervisning frem til kl.15. Det er for-

skjellige kveldsprogram nesten hver
kveld. Dagene er ganske fulle, både
ukedager og helger. Vi har hatt to fri-
helger der vi selv kunne velge hva jeg
vi ønsket å gjøre. Undervisningen er
delt opp i bolker med 6 temaer. Temaer
har bla. vært Lukasevangeliet og
”misjon”! Vi har hatt misjonsløp for å
samle inn penger til ”Bali Life”, som
driver gatehjem og barnehjem. Vi
samlet inn ca. 150 000 kr! Takk til alle
som har bidratt! Rått bra! Det er bare
nordmenn på gruppa vår, 16 elever og
7 ledere! Fin gjeng!  Undervisningen
går på norsk. Jeg er jo en ivrig type, så
jeg kontaktet mange før vi dro ned, for
å bli kjent! Vi har blitt godt kjent og en
sammensveiset gjeng. Jeg har hatt dype
og gode samtaler med alle sammen.
Det er midt i blinken for meg som
elsker følelser!
Når dette leses, er Frida vel hjemme i
Lier.

JAZZKVELD på Tranby
Menighetshus

ODEON
JAZZ
QUINTET
spiller i
Tranby
menighets-
hus 23. april
2017 kl.
19.00.

Odeon
utvider det tradisjonelle begrepet “ New
Orleans Jazz”. Rytmer som Tango brasileiras,
habaneras og kreolske valser formidles med
swingende liv og lystig lekenhet.

ODEON består av ragtimevirtuosen Moren
Gunnar Larsen på piano, klarinettisten
Øistein Isachsen, trombonisten Gunnar
Gotaas, Børre Frydenlund på mandola,banjo
og vokal  og Svein Aarbostad på bass.

Musikerne spiller også i band som Magnolia
jazzband, Christiania 12, Ophelia Orchestra
og Hot Club de Norvege.

Tranby Sanitetsforening bidrar med kaffe og
kaker som fås kjøpt.
(NB LOGOEN! Firkløveren må være med!)

Billetter kr.250 kjøpes ved inngang eller via
Gerd Z.Alvsåker 48024331/Else Hanna
Reiremo 95950224
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Lørdag 6.mai kl. 11.00

Henrik Dale
Pål Andre Nås Haugan
Oscar Holm
Marie Eide Johansen
Andrea Åsly Kristiansen
Andreas Norman Kristiansen 
Sandra Kristiansen
Henrik Leikanger
Emma Hvamstad Madsen
Håvard Milde
Pernille Lie Moen
Oliver Marheim Muggerud
Tine Njøsen
Martin Kjonerud Olafsen
Oskar Samdahl
Didrik Strange-Hansen

Lørdag 6.mai 13.00

Vilde Christoffersen
Elise Oldebråten Fredriksen
Mille Frøjd
Elise Furuheim
Christian Hilmen Gostynski
Marius Nybøe Kløvstad
Petter Lie
Elvine Skare Martinsen
Hedda Mehren
Jostein Tobias Melaaen
Emilie Marie Aasland Moen
Ingrid Helene Nærstad
Nora Nævra Semb
Silje Sveaas
Marthe Sønsteby
Tuva Marie Vinje 

Søndag 7.mai. kl. 11.00

Viktoria Fælth
Marthe Hellumsand
Dag Emil Hellum Hovde
Carl Mathias Østern Morberg
Kim Muriaas
Sofie Mei Nordli
Ola Rønning
Haakon Christer Sand
Anna Lillemoen Treffen
Tinius Wike
Sandra Wilhelmsen 

Søndag 7.mai kl. 13.00

Julie Anderssen
Hedda Afra Haugen Ask
Erica Berger
Aleksander Felipe Delgado Klingen
Vilde Lund
Eirik Feim Myrberg
Håkon Myrvang
Kristian Nielsen 
Hans Martin Renskaug
Sondre Tønder Sangolt
Anette Sørnes
Henrik Rymsø Teigen
Ingrid Holt Thune

Lørdag 13.mai kl. 11.00

Noah Berg 
Silje Brodahl
Vilde Førrisdal
Fredrik Guul Green
Victoria Linnéa Wikheim Lang

Cecelia Fredriksen Melstveit
Hans Theodor Mjaavatn-Ski
Lisa Marie Nomme
Noah Nicolay Penk
Thomas Hauklien Søhus
William Alexander Thommassen
Matias Vik
Nora Førde Villandseie
Hanne Westerlund
Martin Andreas Wøien
Thomas Østerhus

Lørdag 13.mai kl. 13.00

Ingrid Amalie Van Ameijde 
Ellinor Amundsen
Sigurd Paulsen Ask
Marius Vik Becker
Kjetil Birkeland
William Sveen Bjørge 
Julia Melina Jones Borgund
Vilde Ellingsen
Daniel Ginsby
Celine Høybråten Hansen
Aleksander Ivesdal
Hellny Hagerup Kongsrud
Erika Thenning Melhus
Viktor Jarl Nagelsaker
Elianne Beate Skage
Mathias Sørnes
Philip Maurstad Uv

Konfirmasjoner i Frogner kirke 

Organistvikar
i Lier 
Grethe Ulvershøy fra
Hole er vikar i en 50
% stilling som organ-
ist i Frogner og ellers
i Lier etter behov.
Menigheten er veldig fornøyd
over å ha fått en kompetent, erfar-
en vikar på kort varsel, som kan
fylle vakansen fram til ny organist
skal tilsettes i løpet av våren. 

Grethe Ulvershøy har permisjon
fra stilling i Hole for å realisere
andre planer, men lot seg overtale

til å ta en delstilling i vår-
månedene ut mai for å
hjelpe oss over kneika. Hun
er utdannet ved Rogaland
musikk-konservatorium og
har vært organist i 25 år i
ulike stillinger i både

Bergen, Oslo og her på Østlandet.
Det er således en erfaren organist
som skal gjøre tjeneste her i kom-
munen. Vi som alt har møtt
henne og hørt henne spile, gleder
oss til fortsatt å møte henne der
hvor hun skal gjøre tjeneste. Ta
vel imot henne og vær velkomm-
en inn i våre menigheter. 

Søndag 2.april kl. 19 Konsert med Oscar
Danielson i Lierskogen kulturkirke

Med den fantastiske låten «Besvärjelse» og en
rekke kritikerroste albumutgivelser har den sym-
patiske svensken, Oscar Danielson virkelig mark-
ert seg de siste årene, også på denne siden av
grensen.

Han kommer til oss solo, med et program som
tiltrekker seg både latter og tårer. Det er sanger
om kjærlighet, fylt av alvor og dypt menneskelige
observasjoner, krydret med humor som er Oscars
kjennetegn.

Bill. kr. 200,- Forhåndssalg på Cirkel K,
Lierskogen og på Rådhuset i Lierbyen. 



Sjåstad kirke 28.mai kl. 11.00
Romar Tobias Alvarstein
Trym Jenssen
Didrik Johansen
Mina Fuglesang Kentsrud
Eirik Gulsrud Lauerud
Elin Martine Mehren
Åse Marie Midtun
Tiril Poulsen
Kristine Rokke
Vegard Stokkenes Rud
Martin Salvesen Rustan
Celine Haug Simonsen
Inger Helene Führer Sundberg
Ida Marie Führer Sundberg
Håvard Johan Svae

Sylling kirke 4.juni kl. 11:00
Silje Jeanett Bakkerud
Joacim Bergestuen
Mailen Børmarken
Maria Hvatum
Adam Bjørn Knutsson
Casper Lindell
Sebastian Myhrene
Christer Rotbakken Sørensen
Nora Amalie Sagvik
Sebastian Skjeggerud
Martine Strøm Thorud
Caroline Elin Ester Nilsson
Ulleberg

Tranby kirke søndag 7. mai kl.
12.00
Nora Brunsell Foss
Kenneth Østdahl Eriksen
Anna Ouff Grøthe
Kristine Lie Kleven
Mia  Øveraas Krokaas
Astrid Sofie Mejlænder-Larsen
Ingrid  Johansen Vad
Camilla Espedal Wikerholmen
Linnea Winsvold
Mina Øvensen

Tranby kirke lørdag 13. mai kl.
11.00
Marcus Forsberg Andersen
Ingrid Brurberg
Ida Sofie Flåten
Rebecka Fodnes
Kjartan August Gjertsen
Martin Høiberg
Fredrik Johansen
Thea  Karinen
Ingrid Klemetsdal
Sandra Kollevold
Tilla Kristine Mejlænder-Larsen

Truls Nordhagen
Henriette Johansen Opsal
Marte Klemetsdal Solberg
Silje Strand
Trym Tollefsen

Tranby kirke lørdag 13. mai kl.
13:00
Magnus Aasen
Anders Fuglerud Ask
Cathrine Sørensen Florvik
Kine Vinbæk Gulbrandsen
Carmen Johansen Gustavsen
Per Christer Carlsen Hovelsås
Rasmus Jenker
Kasper Østberg Killingberg
Frida Adeleide Kvamme
Sigurd Bjørkhaug Langberg
Åsmund Runningen
Oda  Andrea Sandaa
Leah Helle Schackt
Adrian Skogstad-Pedersen
Marie Trannum
Herman Kvile Ødegård
Håkon Bryhn Ølberg

Lierskogen kirke søndag 14. mai
kl. 11:00
Haakon Aaland
Daniel Rype Bunæs
Mathias Solheim Flæte
Mathias Korsvik
Sondre Mikkelsen Lorentsen
Silje Nygård
Kasper Rognlien
Kristin Helene Suphellen

Lierskogen kirke søndag14. mai
kl. 13:00
Jørgen Vada Coldevin
Kristoffer Holmen
Marius  Terje Jarlhof
Philip Bakk Midttun
Marius  Motzfeldt Rype
Anette Tveter Rødningsby
Elisabeth Viktoria Scoreatin
Therkildsen
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Konfirmasjoner i Sjåstad og Sylling kirke 

Konfirmasjoner i Tranby og Lierskogen kirke 

Også Gullaug kirke har fått
nytt orgel
Ordtaket «Når det regner på presten, så
drypper de på klokkeren» har fått ny
aktualitet i Gullaug kirke. I prosessen
med nytt orgel i Sylling kirke fikk men-
igheten
låne et
flytt-
bart lite
pipe-
orgel
fra
Kongs-
berg kirke, et såkalt «orgelpositiv» eller
et kor-orgel. Det har stått i Sylling vel
ett år, og da det nye orgelet var ferdig,
fikk Lier tilbud om å kjøpe det flyttbare
orgelet for en rimelig penge. 

Orgelet er et norskbygget, vakkert lite
pipeorgel med fire stemmer som passer
i et mindre rom som Gullaug kirke er.
Organist og kirkeverge var raske til å slå
til, og nå står det nystemt og vedlike-
holdt og beriker gudstjenestelivet i
Gullaug med vakker orgelklang fra et
ordentlig pipeorgel.    Foto: Rune Kleven

Onsdag 3.mai kl. 11. Åpent Hus på
Tranby menighetshus.
I mai måned priser vi våren med sang.
Sammen med oss er Gladsangen. Det blir
korsang og allsang. Leder for frivillighets-
sentralen Kathrine Hoem vil også informere
om deres arbeid og tilbud. Lunsj og loddsalg.

Salmekveld i Sylling
Torsdag 27. april klokka 19.00
er det klart for den tradisjonelle
salmekvelden i Sylling kirke. 
Velkommen til sang, musikk og
hyggelig samvær!



Musikktreff i
Frogner menighets-
hus 
Gunstein Draugedalen
holdt en fullsatt forsaml-
ing i age med stor sang
og lune fortellinger.

Den kjente sangeren og
komponisten Gunstein
Draugedalen fra Kviteseid i Telemark
nå bosatt i Krødsherad, besøkte Lier
9.3.2017 og en stor forsamling fikk full
valuta for sine inngangspenger til
sangtreff på menighetshuset. Med sin
kraftige og melodiøse barytonrøst fylte
han storsalen med både kjente sanger
og ny musikk. Han har tonesatt en
rekke kjente diktere som Trygve
Bjerkreim, Haldis Reigstad og Trygve
Naper med sanger som «Doggdråpen»
og «Tett ved sida mi går Jesus». Men
også nyskrevne tekster med såre og
vanskelige temaer om misbruk og savn.

Sammen
med sangene kom en rekke anekdoter
og fortellinger knyttet til både melodier
og tekster. Gunnstein Draugedalen har

gitt ut over 40 soloinnspillinger som
ifølge Wikipedia har solgt over 250 000
eksemplarer. Mange av sangene er blitt
en del av vår felles kristne sangskatt.
En lydhør forsamling fikk med seg
disse og mer til, og med siste salmen
«Hjemme i Himmelen» gikk alle både
beriket og velsignet hver til sitt. 

Alle ære også til diakon Solveig Thoen
og organist Anne Ma Flaten som ledet
og akkompagnerte sangtreffet vel i
havn og til kjøkkenfolka som sørget for
hyggelig servering. 
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Her kan du lære litt om

FOREBYGGENDE
HELSEARBEID

”Helse er ferskvare.” Slik åpnet Berit
Basmo Kvidaland ”Åpent hus” på
Tranby den 1.mars.
Etter sang, et sunt,
smakfullt og bugnende
lunsjbord fortalte gjest-
ene fra ”Forebyggende
sykepleie” i Lier, Edle
Aaman og Arja Aalto,
hvordan de står til tjen-
este og sender brev til
alle over 75 år. Også 78
og 83-åringer får brev
med gode råd. Her gis stikkord for
helsefremmende vaner : fysisk helse
(ballanse og styrke), ernæring, sosialt
liv, trygghet i hjemmet og søvn. Det er
god trening i husarbeid og å gå seg en
tur, konkluderte Edle som besøker de
som trenger hjelp og en oppmuntring.

Arja Aalto har kosthold som hjerte-
sak. Her er hennes tips: Spis regel-
messig. Spis variert. Fem om dagen.
Fisk 2-3 g pr uke. 1-2 l vann pr dag.
Vann etter kaffe  Dårlig matlyst?-
spis ofte. Tran hele året og ta
multivitamin.  Legebesøk en gang pr
år.

Vi vil helst ikke falle og bryte bein.
Klokt med en sjekkliste. Pass på:
Trapper, tepper, klatring i høyden,
bad/dusjrom ,brannfare, belysning,
ute/nærmiljø. Tenk på hva du gjør og
hvordan du har det! Du kan låne gratis
hjelpemidler på
Hjelpemiddelsentralen, avslutter Arja.

Den
tredje
gjesten
var Jens
Kristian
Tvede
fra Lier
lens-
manns-
kontor.

Om nettvett! Hans hovedbudskap når
det gjelder forebygging og sikkerhet er
å ta forholdsregler og ikke være god-
troende. Det er mye svindel på
Internett, Facebook, falske nettsider
med løfter om store penger, falske
annonser, politivirus, kjøp og salg.
Betal aldri før du har fått en vare! Et
godt råd : Ha sunn skepsis, ikke
oppgi sensitive opplysninger. Blir du
lurt, ikke vær redd for å ta kontakt
med bank eller politi. Lås døra, slipp
ikke inn fremmede, la naboen ta inn
posten når du er borte. Takk for gode
tips!

Gjertrud Aspelund

FELLESSKAPSKVELDER PÅ
FROGNER MENIGHETSHUS.

Tirsdag 28.mars kl. 19.30. Finn
Kristian Martinsen: «Fra mørke til lys-
Messiasprofetiene hos Jesaja.» Finn
Kristian Martinsen har vært
sokneprest på Konnerud, gener-
alsekretær i Blå Kors og stortingsrepre-
sentant for Buskerud.

Tirsdag 25.april kl. 19.30. David
Gjerp: «Et levende fellesskap - med
Barnabas som forbilde.» David Gjerp
er nylig pensjonert domprost i
Tønsberg, en stilling han har hatt siden
år 2000. Han har hatt en rekke
styreverv i kirkelige
organisasjoner og virksomheter.

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

LOPPER
Tranby menighetshus
Vi tar i mot lopper på 
menighetshuset.

Ikke TV og hvitevarer.
Møbler kun etter avtale med Trond
Hennum, tlf. 32 85 06 85 / 909 92 935

Arr.: ST.GEORG GILDESPEIDERNE
TRANBY MENIGHETSHUS



Påskebetraktning 
av biskop 
Per Arne Dahl

PÅSKE UTEN 
BETALING! 

Den som er brukbart
oppdratt har lært å
betale for seg. Det sitt-
er i kroppen vår, og vi
har det ikke godt inne i
oss hvis vi ikke klarer å gjøre opp for
oss. Påskens budskap er derfor uvant
og overraskende, slik det var det for
Jesu disipler rett før påskedagene i
Jerusalem: «Menneskesønnen er ikke
kommet for å la seg tjene, men for selv å
tjene og gi sitt liv som løsepenge for
mange».(Matt 20,28)

Å være menneske er å være skyldig. Og
Jesus vurderer det vi skylder som så
betydelig at vi ikke er i stand til å gjøre
opp for oss. Det som ikke var mulig for
mennesket, det gjorde Gud. Redningen
er at Jesus selv gir livet som en løse-
penge. Han tar det oppgjøret vi selv
ikke var i stand til, på våre vegne, slik
Bjørn Eidsvåg skriver det i påskesalm-

en «En tåre renner
fra ikonet»: «Jeg ser
hva du har gjort, og
legger kronen bort.
Straffen lå på deg,
nåden bærer meg». 

Dette initiativet fra
Guds side hadde en
pris som den tyske
presten Dietrich
Bonhoeffer beskrev
slik: ”Det som er

kostbart for Gud må aldri bli billig for
oss. Billig nåde er den nåde vi gir oss
selv”. ”Kostbar nåde”, derimot, ”handler
om at prisen er betalt for oss. Nåden er
kostbar fordi den kostet Kristus livet,
og den er nåde fordi Gud gir oss livet.» 

August Strindberg kjempet med dette
mysterium i sitt skuespill PÅSKE. Han
strevde lenge med å akseptere den
kristne tanken om det Gud gjorde ved
å la Jesus sone for menneskehetens
skyld på korset. I sitt pasjonsspill legger
han derfor følgende setning i munnen
på hovedpersonen Elis: ”Forstår du
dette, at Forsoneren har sonet for våre
synder, og likevel fortsetter vi å betale?”

Her butter det i mot for mange. Vi skal
være så selvhjulpne at tanken om en
stedfortreder oppleves uvirkelig. Det er
nesten for godt til å være sant, tenker
vi. Eller er det for provoserende og uut-
holdelig? Det er kanskje derfor vi for
sikkerhets skyld fortsetter å betale,
lenge etter at gjeldsbrevet er slettet inn-
til vi i påsken hører om han som gav
sitt liv som løsepenge for mange, også
for deg.

En mann strevde med å tro dette. Han
tilbragte en påske på Modum Bad, og
gikk ofte til Olavskirken. Foran i kirken
er det en tavle der salmenumrene blir
satt opp, både de før og etter prekenen.
Under langfredagsgudstjenesten ble
han aldeles hektet på ordene før og
etter, og lurte på om det kunne skje
noe i hans liv. Ville budskapet i denne
gudstjenesten gjøre en forskjell?
Salmen etter prekenen var nr.362, og
på et eller annet merkelig vis gjorde
den en avgjørende forskjell i hans liv
der og da: “Jeg ser hva du har gjort, og
legger kronen bort. Straffen lå på deg,
nåden bærer meg”. Påske uten betaling.
YES!

Frogner menighets-
hus feirer 40 år med
medarbeiderfest. 
I november 1976 ble
Frogner menighetshus
innviet til bruk og i feb-
ruar 2017 markerte
man jubileet med stor
medarbeiderfest for
ansatte og frivillige i
menigheten.  Lise
Fredriksen leste prologen som Holter
skrev til åpningen og Ellen Martha
Blaasvær talte for dagen. 

Tomt var blitt bygslet av
Opplysningsvesenets fond på den
gamle klokkergårdens grunn på Hegg.
Så ble det satt i gang pengeinnsamling
og dugnader, og i 1976 kunne bygget
innvies. Senere er bygget utvidet med
nytt kjøkken, kontorer og en ekstra
etasje og fremstår i dag som et godt og
tjenlig bygg for menighetens aktivitet-
er. For å sitere fra åpningsprologen: 

For alt som er ofret og gitt til huset

her.. 
Fortjenes største takk til en og hver..
Til slutt la oss følge den gamle skikk.. 
Å takke GUD som sto attåt, ., så det
gikk som det gikk. 

I talen til medarbeid-
erfesten tok prost
Blaasvær utgangs-
punktet i leddene i
ordet «frivillight». 
En er fri og villig og
het. En er fri til å si ja

og fri til å si nei. På den måten er det
mulig å både stå i tjenesten og å få
avløsning når en har gjort sitt.  De
som er villige får gjort mye, og den
som er het, bryr seg om og bryr seg
med hvordan andre har det. 

Menighetshuset rommer kontorer til
de kirkelige ansatte i Frogner, Sjåstad
og Sylling samt til prosten i Lier prosti.
Det er trivelige og velutstyrte lokaler
til leie til seminarer, kurs, minnesam-
vær, møter familiefester o.l. Huset er
mye brukt. Ta kontakt med kontoret
hvis du har bruk for å leie rom til et
arrangement – stort eller lite. 

Lier Menighetsblad - nr. 2 2017  9

LOPPEMARKED
Søndag 13. mai kl. 10-13
Søndag 14. mai kl. 12-16

SYLLINGHALLEN

Lopper mottas med takk!

Ta kontakt på telefon:
482 66 910 (Berit Myre)
959 60 035 (Anne Marie
Hørthe) for henting av lop-

per.

Ikke hvitevarer eller TV.
Møbler og bøker etter avtale.

Arr.: Sylling menighetsråd
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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

Helgen 12-14.februar
dro Sjåbagos tradi-
sjon tro til Blestølen
for øvelse og miljøtur.
Vi fylte en dobbeldekker buss ,
og som alltid sto det mange
spente foreldre igjen på parker-
ingsplassen ved Sjåstad kirke.
For enkelte av de yngste er det første
gang de er borte en hel helg i fra for-
eldrene. For en
tillit! For et
ansvar! Godt da
at Sjåbagos har
en fantastisk led-
ergruppe som
gir masse trygg-
het. Blestølen er
en stor gammel
skistue på
Blefjell, hvor det
er 56 sengeplass-
er fordelt på 10
soverom og en
stor kjellerstue.
Stor peisestue/spisestue og kjøkken.

Her er en enkel standard og spring-
vann som smaker blod, men Sjåbagos

koste seg stort, både inne og ute.
Helgen ble fylt med masse aktiv-
iteter, korøvelse og forberedelser
til den store vårkonserten. Vi
danset, spiste masse god mat, Jan
Erik fortalte bibelfortellinger. Vi
hadde  kampkveld, kino med
poppcorn, kafe med spill, skravl-
ing, skoleboller og vafler. For
første gang hadde vi også første-
hjelpkurs med livredning. Dette
kunne vi nå tilby da vi i leder-
gruppen har både ambulan-
sjesjåfør Øyvind og hans kone
Agnethe. Begge med lang farts-

tid i røde kors. På kjøkkenet er det full

aktivitet hele dagen
fra morgen til

kveld. Det er
ikke lite mat

som skal til-
beredes

når 50
stykk-

er er
på

tur. 

Dette
var 7.
gang
Sjåbagos var

på Blestølen,
både barn og ledere var så fornøyd at
neste års helg er allerede bestilt!

ALLE SOM VIL  ER HJERTLIG VEL-
KOMMEN TIL SJÅBAGOS STORE
VÅRKONSERT TIRSDAG 2.MAI I
SJÅSTAD KIRKE

SJÅKK Sjåstad kirkekor

SJÅKK trenger deg som er
glad i å synge!

En glad gjeng som syntes
det er moro å synge samm-
en. Vi er ikke så mange, så
det er god plass til flere som
har lyst til å synge sammen
med oss. Koret har inngått
et samarbeid med et kirke-
kor fra Drammen -  DUV
(Drammen Unge Voksne)
om felles konsert til våren.
Dette ser vi frem til, og
inspirerer oss på øvelsene
fremover.
Ny musikalsk leder i
koret  Lars Einar Johansen.

Styret i Sjåkk for 2017 er:
Leder: Astrid Flesjø
Kværner
Nestleder: Hakon
Kristoffersen
Styremedlem: Jarle Moe,
Helle Merete Jenssen

Ta kontakt! Det er øvelse i
Sjåstad kirke annen hver
mandag kl. 1930. 

ÅRSMØTE FOR  TRANBY MENIGHETSHUS

ble avholdt onsdag
15. februar. Vår
trofaste og arbeids-
somme Trond
Hennum ledet møtet.
Kort åpning ved
Gjertrud.

Trond fortsetter sammen med  Eivind Hennig (som var for-
hindret fra å møte), Berit Mørk og Margrethe Elvsveen.
Martin Aspelund går nå ut av styret etter 14 år, og Helge
Jensen ble ønsket velkommen som nytt medlem.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble lagt fram.
Økonomien er god og kaffe og kaker smakte også godt.

Gjertrud
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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



Trivsel og
god mat i
kirka. På
Tranby kan
du en uke få en solid lunsj på onsdag-
ens Åpent Hus og familiemiddag på
ettermiddagen. På fredag er gode vafl-
er og søndag kirkekaffe. Ikke rart at
vårt barnebarn på 4 år gjerne vil på
menighetshuset. Men her 5-åringen
som ble sendt av foreldrene ned til
nabofrua for å takke for kaken hun
hadde bakt og gitt dem. Nabokona sa:
«Det var da ikke noe å takke for!»
Han svarte: «Nei, det sa pappa også,
men mamma sa at
jeg skulle takke
likevel».

Det er ikke bare
god mat, men mye
moro i kirka også.
Litt usikker på om
human-etikkerne
kan si det samme
om deres fora. Mål det selv når jeg sit-
erer pressesjefens selvironiske forsøk:
Soldater på øvelse ser en fantastisk
stjernehimmel. Soldat: «Vanskelig å
beskrive dette med ord».
Felthumanist: «Nei, det er bare delvis
ionisert gass».

Men det kan være litt kleint rundt
menighetshuset og. Jeg lånte min eld-
ste sønns Pick Up her et år og brydde
meg ikke om snøen som hadde falt
under begravelsen på Tranby. Etterpå
kjørte jeg avgårde uten å koble inn 4-
hjulsdriften. I bakken begynner bilen
å spinne og skli bakover – inntil den
sto i grillen på bilen bak. Pinlig. Men
den inspirerte til å gi dere flg. mor-
somme skademeldinger If har fått:
«Jeg mener at ingen av partene hadde

skyld i uhellet, men hvis det ikke er
tilfelle, er det motparten.»
«Fyren var overalt. Jeg måtte brå-
svinge flere ganger før jeg traff ham.»
«Det var hans skyld. Han holdt altfor
liten avstand til bilen bak.»
«Min passasjer er for øvrig medlem
av Norges Fotballforbunds lovkomité..

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 25. april
I din postkasse: 5-12.mai

!

Prestens 
beste...

VÅG Å VÆRE NÆR!

Tankevekkende og lærerikt, om enn
ikke lystelig. Kveldsstunda starter med
to stemningsfulle viser ved Tine og Jon.
Det er Lierskogen kultukirke som har
invitert fotograf og forfatter Torgeir
Wittersø
Skanche. Han
har skrevet og
gitt ut bok om
sønnen
Mikkels syk-
dom og død.
Seksten år
med sykdom,
lidelse, for-
eldrenes kamp,
men også
mange gleder. Gjest og intervjuer, Ellen
Marta Blåsvær, benket seg på høye stol-
er omgitt av grønne planter og levende
lys. Vi fikk høre om Mikkel som var
født med leversvikt, etter hvert to
transplantasjoner, mange sykehusbesøk,
angst for at han skulle dø, blødninger
og koma som førte til stor hjerneskade
da han var elleve. Han ble helt plei-
etrengende og døde 16 år gammel. En
sterk historie.

Skancke  trekker fram hvordan menn
og kvinner opplever sorg og kriser for-
skjellig, og hvor viktig det er å bli husk-
et på i vanskelige situasjoner. Han opp-
fordrer oss alle til ikke å være redd for å
ta kontakt med dem som sliter, ord er
ikke så viktige. Vær der og vær nær!

Våg å bry
deg!

Ellen Marta
Blåsvær,
som hadde
lest og var
grepet av
boka til
Skancke,
stilte vikt-
ige spørs-

mål, og hun fikk mange kloke svar fra
forfatteren om hvor viktig det er å være
bevisst på å leve et meningsfylt liv. Det
vil alltid være både lys og mørke i livet.
Og hva med håpet? Ingen tvil om at
boka ”I Mikkels lys - En pappas for-
telling” vil gi deg mye å reflektere over
om du leser den.  

Gjertrud

KJENDIS I KJERKA
Billettene var utsolgt fjorten dager før den sjarmerende vinneren av NRKs
”Stjernekamp” entret podiet 12.februar. Med firemannsband og to solister fra Oslo
Gospel Choir, Karin Okkenhaug Seim og Hans Esben Gihle, tok KNUT ANDERS
SØRUM oss inn i Prøysens rike; ”Spilldåsa”, kong Salomo og graset er grønt for
alle. På sjarmer-
ende toten-dia-
lekt framførte
han egne låter
som ”Protestvise
til kirka”, ”Ting
flyt” og ”Mon
tro...” Tekstene til
Sørum, noen
skrevet sammen
med Frida Ånne-
vik, er dype og
gir oss lyttere
mye å tenke på,
her var hverdagsopplevelser med mening og humor, alt framført med varierte og
spennende arrangement. Gospel, soul og rock`n roll fylte rommet. Ja, MYE mus-
ikk! Knut B. Aspholt, bandleder og gitarist, hadde noen forrykende solopartier.
Etter denne flotte musikkopplevelsen fulgte rungende applaus, godord, takk fra
Berit prest og ei flaske Liereple til hver av utøverne. De gav uttrykk for at de trivd-
es i Lier kulturkirke og belønnet publikum med en sekser. 

Gjertrud Aspelund


