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03. september
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.
Tverken kl. 12.00: Sportsgudstjeneste
Frogner kirke kl. 18.00: Gudstjeneste.
Presentasjon av årets konfirmanter.

04. september
Sjåstad kirke kl. 18.00: Gudstjeneste.
Sanitetsforeningen.

10. september
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Konfirmantjubileum. Presentasjon av
årets konfirmanter.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tverken kl. 12.00: Sportsgudstjeneste

17. september
Lier Bygdetun kl. 11.00: Gudstjeneste
Tverken kl. 12.00: Sportsgudstjeneste

20. september
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Konfirmantjubileum. Presentasjon av
årets konfirmanter.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Diakoniens dag.
Tverken kl. 12.00: Sportsgudstjeneste

1. oktober
Frogner kl. 11.00: Gudstjeneste
Tverken kl. 12.00: Sportsgudstjeneste

8. oktober
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tverken kl. 12.00: Sportsgudstjeneste

15. oktober
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Høsttakkefest.
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-års-
bok.
Tverken kl. 12.00: Sportsgudstjeneste
Frogner kirke kl. 18.00:
Ungdomsgudstjeneste
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Lier Menighetsblad

Gud hadde en plan han

Gud må ha vært en strålende stra-
teg da han skapte universet. Vår Far
visste hva han ville – og hvordan –
han fokuserte på detaljer i det stor-
slagne – han skapte et eventyr av
sin visjon. Takk!

Jeg har også lyst til å skape – å
fokusere – å tegne litt himmel på
jord i Lier. Jeg vil så gjerne at men-
ighetene skal blomstre og at
arrangementene våre skal være fylt
til randen av barn og ungdom,
voksne og gamle. Jeg vil at kirken i
Lier skal være en raus aktør som
skaper samhold og håp, broer og
hjertevarme, frivillighet og glede.
Og jeg tror – tror på at det går an –
med så mange unike kollegaer og
frivillige og engasjerte menighets-
råd. Men det var de detaljene da
Gud – hvordan får vi det til?

Som kirkeverge i Lier er jeg opptatt
av å lage planer med mål og tiltaks-
beskrivelser. Men de er ingen ting

verdt hvis de ikke kommer innbygg-
erne i Lier til gode. Jeg tror Gud
fokuserte mest på skapertrangen og
mindre på økonomi, personell, byg-
ninger/vedlikehold og tjenesteyting,
som jeg er satt til å forvalte. Men det
kan muligens kombineres dette – den
basale skapertrangen og de mer
moderne organisasjonsstrategier? Jeg
håper det! Hvis mine fokusområder
kan få et snev av Guds kreative skap-
erevne og entusiasme selv om det kan
bli både avansert og ubegripelig – da
hadde planverket mitt hatt en misjon
i bygda. For jeg har et fokusområde
som handler om tjenesteyting. Vårt
publikum skal oppleve tillit og ser-
vice – føle velbehag i vår sfære. Her
er jeg engasjert, åpen og inderlig. Det
er jeg så visst når det gjelder person-
alet mitt også. Jeg gledes over å opp-
leve motiverte medarbeidere som tør
å tråkke inn i fremtiden med ansiktet
først. Jeg fokuserer på trygghet og
kompetanseheving – og håper det
gagner. Et annet fokusområde, er
bygninger og vedlikehold. Dette

handler mye om penger og invest-
eringer – detaljer og kunnskap.
Etterslepet må ikke bli for stort. Så
er økonomi et evig fokus. Jeg etter-
streber forutsigbarhet og kontroll.
Pr tiden er Lier kirkelige Fellesråd i
god balanse – men vi må look to
the future hele tiden.

Men hvordan får vi det til – detalj-
ene til Gud var så konkrete –
hvordan ser mine detaljer ut? Jeg
tror detaljene mine ligger i gjen-
svarene jeg får fra publikum – fra
ansatte – fra menighetene. Hva vil
dere med kirken i Lier folkens?
Som sjåfør har jeg tre valg – rygge
– parkere – akselerere! Gud valgte å
akselerere – det
er min plan
også.

Mette Sønsteby

Kirkeverge

Lederartikkel
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KRAFTIG FLOM I
BANGLADESH
Store deler av Bangladesh opplever
nå den verste flommen på mange tiår
pga kraftig regn og åpne demninger i
India. Det nasjonale KFUK-kontoret
i Dhaka mottar rop om øyeblikkelig
hjelp fra KFUK-grupper rundt om i
landet. KFUK hjelper de fattigste i
landet, i de områdene som ikke det
offentlige hjelpearbeidet når. KFUK
arbeider daglig i slummen med gra-
tisskoler, spare- og investerings-
grupper, de kjenner menneskene der
og de ber oss nå om nødhjelp.

Lidelsene på grunn av flommen er
ubeskrivelige. Det er mangel på alt.
Menneskene har verken hus, mat,
eller drikkevann. Bare i ‘lille’ Dinajpur

er 1.5 millioner mennesker rammet
av flommen, og 120,700 hektar
med rismarker og annet er totalt
ødelagt. Byen og områdene rundt
ligger under vann, og mennesker er
innlosjert på skoler og andre
sentre. Men de som lever i slumm-
en har ikke tilgang til dette, de
klamrer seg til togskinner eller
områder som ligger noen cm høy-
ere enn der de selv bor…, og det er
disse menneskene konfirmantene
på Tranby og Lierskogen skal
hjelpe når de går fra dør til dør
søndag 17. september.

Vi håper på stor giver-vilje både i
Sylling, Sjåstad, Tranby &
Lierskogen! Penger kan settes inn
på konto 2250.34.24340, KFUK-
KFUM Buskerud, merket med
«Flompenger», eller vippses til
13299.

Ny teamleder i Lier kirke-
lige fellesråd

Ingvild Langerud
Vatsøy,
Slependen Asker
er tilsatt fra 1.
august som team-
leder ved kirkens
servicekontor,
Lier kirkelig fell-
esråd. For kirken

i Lier er Fellesrådet et viktig organ som
har ansvar for administrasjonen av Den
norske kirkes arbeid i Lier med person-
alansvar for 20 medarbeidere, vedlike-
hold av bygninger og driften av kirke-
gårdene i kommunen blant annet. Det
er derfor av interesse for menighetene
når vi får en ny nestkommanderende
for kirkevergen på kontoret. 

Navnet Vatsøy kan gjerne komme fra
Slependen, men Langerud høres ut som
et Liernavn? 

Ja, det stemmer. Jeg er fra området på
oversiden av Frogner kirke, ikke langt
fra der hvor kirketjener Fredrik
Aasland bor. Han er litt eldre enn meg.
Jeg er en syttitalls modell. Mor bor
fremdeles i Kirkestien. Så røttene er
festet i Lier selv om jeg nå bor i Bærum
med mann og to store barn (videregå-
ende og student) og hund. 

Hva fikk deg til å søke stilling i
Fellesrådet?

Stillingen hørtes spennende ut. Den
innebærer både administrasjon og led-
else, og jeg var kommet til det punkt i
arbeidslivet at jeg så det som en positiv
utfordring. 

Jeg er utdannet revisor fra høgskolen BI
og har arbeidet med revisjon både i
Buskerud og Oslo fylkeskommuner.
Senere var jeg revisor i Bærum kom-
mune og hadde ansvar for å følge opp
Det kirkelige fellesråd der. Jeg så at
Fellesrådet hadde varierte og spenn-
ende arbeidsområder som det var inter-
essant å følge med på. 

Sist arbeidet jeg med regnskap og revi-
sjon i IKEA som Senior Accountant
der. Det var også en spennende
arbeidsplass som jeg trivdes i. 

Men nå er det Fellesrådet? 

Ja, det stemmer. Det er særlig ledelses-
biten som vil bli utfordrende.
Førsteinntrykket av stemningen på
kontoret har vært svært positivt.
Samarbeidet med kommunen er også
godt. Det er mye kontakt med staben
på Kulturkontoret. Den delen av
arbeidet som har med kultur og sam-
funnskontakt å gjøre, ser jeg fram til
med forventning. 

Da ønsker vi i Menighetsbladet lykke til
med den nye jobben og velkommen inn
i arbeidsfellesskapet på et dyktig og vel-
drevet Servicekontor. 

Dele og dvele – åpen bilbegruppe
i Gullaug kirke.
Vi fortsetter med å dvele og dele - åpen bibel-
gruppe i Gullaug kirke, og datoene denne høst-
en blir som følger:

Onsdager kl.19 – ca. 2030
13.september
11.oktober
15.november
13.desember

Samlingen starter med enkel bevertning og en
prat. Deretter setter vi oss rundt lysbåten, leser
søndagens tekst og lar den synke inn i stillhet.
Så deler vi noen tanker og erfaringer med hver-
andre, og avslutter med en kveldsbønn.
Vær gjerne med å spre dette tilbudet videre!

Velkommen!

Arrangør er Frogner menighet. Kontaktperson
for ytterligere opplysninger ved prost Ellen
Martha Blaasvær , tlf. 922 84 822.



Lørdagsklubb både på Lierskogen og
Tranby!
Lørdagsklubben på Tranby starter opp igjen etter ferien. I tillegg starter en ny
Lørdagsklubb på Lierskogen, så nå kan du gå på klubb begge steder!  

Lørdagsklubben på Tranby er en aktiv-
itetsklubb for deg som går i 4.-7- klasse.
Klubben møtes en gang i måneden kl.
14-16 på Tranby menighetshus. Aktuelle
aktiviteter i høst er bl.a. matlaging, gitar-
kurs, naturfagforsøk, bueskyting, dans,
forming, rebusløp. Du får også gratis mat
som matgruppa har lagd. Høstens datoer
er 9. september, 28. oktober, 18.
november og 9. desember. Hvis du
møter opp på første klubbmøte kan du
være med å bestemme hvilke aktiviteter

vi skal gjøre i høst. Mer info finnes på facebook-gruppa ”Lørdagsklubben på
Tranby”. Lørdagsklubben er på Tranby, men 4. – 7. klassinger fra hele Lier er hjerte-
lig velkommen til å være med!

Klubben i tilbygget til Lierskogen kirke er
for 4. klasse t.o.m. 6. klasse. Klubben er
åpen fra kl 16 til ca. kl 18, og du kan bl.a.:
spille innebandy og fotball, se filmsnutter
om Jesus, danse og høre på musikk, spille
brettspill, delta i kahoot/konkurranser, og
kjøpe godis, toast og brus fra kiosken. Vi
serverer gratis frukt og deler ut premier.
Foreløpig møtes vi en lørdag i måneden,
dvs. 2. september, 14. oktober, 4.
november og 2. desember. Vi håper du vil
støtte tiltaket i ditt nærmiljø!
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Slekters
gang

Dåp

Frogner menighet

Ulrik Haugerud Gausen, Alva
Thonhaugen (Kjerringøy kirke),
Aurora Solheim Thorsrud, Amund
Veirød, Camilla Jakobsen (Lovund
kirke), Else Mari Wilsgård Moen,
Kristoffer Skiftun Andersen,
Charlie Johnsrud, Ella Koren
Narvesen, Even Strandos Gravdal,
Pernille Werner Iversen (Bragernes
kirke), Selma Hagen (Filtvet kirke),
Olava Emanuelsen Birkeland
(Bygdøy kirke), Olivia Ransted
Pedersen (Vang kirke)

Tranby og Lierskogen 
menighet

Live Karlsen, Tindra Løkstad
Grande, Samuel Frankrig
Almankaas, Gabriel Rinde
Svenning, Leo Ekeberg Larsen,
William Angefur, Emrik Hvila Eik,
Jessie Gravdal Nguyen, Filippa
Rødseth-Paulsen, Trym Harald
Rygh-Nilsen

Sjåstad menighet

Matilde Haukedal Røed, Thea
Amalie Haug-Larsen 

Sylling menighet

Håkon Hornstuen Bakkan

Vigsel

Frogner menighet

Jorunn Finnsdottir og Espen
Andresen, Heidi Linnea Skistad
Jeppesen og Rune Johnsen, Inger
Helene Haugerud og Fredrik
Gausen, Kathrine Marie Hvamstad
og Fredrik Simensen, Hilde
Kornelie Heitmann og Eirik Veirød
Øyslebø, Valentyna Sukhina og
Dejan Vukobratovic, Ida
Grongstad og Lars Magnus Grov
Heiberg, Kristin Aannestad og
Rune Johansen, Karen Braathen
Sørum og Andreas Borgersen

Høstkonsert
med
Magnolia
Jazzband.
Gjennom 28 år
har jazzkomiteen,
menighetsrådet og
andre hjelpere
skapt en uttrykks-
full ramme rundt
konsertene med Norges mest «rotekte»

jazzband. For  45 år
siden startet trom-
bonisten, Gunnar
Gotaas, Magnolia
Jazzband. Bandet
spiller New Orleans
Revival Jazz og har
med seg de dyktigste
jazzmusikerne. De
skaper stemning, gir
gode lydbilder og

trives med jobben sin.
På denne konserten var Topsy Chapman
igjen med som vokalist. Hun gir av seg
selv og samarbeider gjerne med
Magnolia. Alltid fint å høre hennes
vakre gospelsang.
På denne høstkonserten sveives
Vaffelkarusellen, gamle venner møtes,
det skravles, drikkes kaffe, spises vafler
og kaker.
Igjen kan man kose seg med gladjazz.
Høsten har fått en fin, glad og god start.

BB
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SMØR PÅ FLESK
«Hva talte presten om i dag»? spurte
mannen kona som kom fra gudstjen-
esten. «Han snakket om synd» svarte
kona. «Hva sa han om den, da?» «Han
var imot den!» 
Og det er denne presten også fordi jeg
tror på det tilgitte og oppreiste menn-
eske.
Kom og legg fra deg det som er ditt.
Legg det over på Kristus. 
Og reis deg opp og gå OPPREIST
gjennom livet. 

Jeg opplevde oppreiste mennesker på
Læstadianerstevnet i Birtavarre i
sommer. Ikke minst var det mange
unge i flokken på nesten 300 som gikk
til skriftemål og nattverd. (I skrifte får
du med hånd på hodet høre at dine
synder er tilgitt. I nattverd får du
kjenne det gjennom brød og vin).
Vi her sør er ikke vant til denne doble
vandringen. Biskopen vår – Per Arne
Dahl – skulle som ung prest ha sin
første gudstjeneste i Harstad. Og det
var både skrifte og nattverd. Han

spurte gammelklokkeren om dette, om
det ikke var smør på flesk når en gikk
to ganger for å få tilgivelse. Klokkeren
svarte: Når det gjelder syndens tilgivelse
så trenger vi smør på flesk

En prest ble kalt til et sykeleie. ”Kom og
sett deg”, sa den syke og pekte på stolen
ved siden av hodeputen. ”Jeg har ligget
og drømt om å få se Vestlandet enda en
gang. Barndommens fjell og fjorder.
Men det er nok for sent. Jeg dør om kort
tid.”
Han sa det nøkternt og rolig. For han
visste at hans liv snart var levd ferdig.
”Jeg har bedt deg komme fordi det har
ligget en sort sky på min himmel i mer
enn tretti år. Den har aldri blitt borte.
Tiden leger kanskje alle sår, men ikke
alle synder.” 
De neste minuttene fortalte han om
feiltrinn i unge år som han ikke hadde
glemt og som han ikke hadde sluttet å
bebreide seg selv for. 
Han spurte om det var nåde å få? Og
presten la sin hånd på hans feberhete
panne og tilsa ham alle hans synders
nådige forlatelse, både de han her

hadde nevnt og
de han ikke
lenger husket, i Faderens, Sønnens og
Den Hellige Ånds navn. 
Da han løftet hånden, var den syke for-
andret. Feberen var drevet bort i noen
sekunder. Øynene var varme og glade
av nyslått glede. Han sa: ”Det er ufatte-
lig. I mer enn 30 år har dette margstjålet
mitt mot og redusert min selvrespekt og
livsglede. Og på ett par minutter er
synden sonet og smerten borte. Jeg er så
fri og glad.”
Denne lyspunkthistorien avslutter med
flg: ”Kan ikke du prest fortelle mennesk-
er om det vi to her har opplevd. Og
hvisk til dem så klart og bydende du kan
at de ikke som jeg venter til siste time
med å bruke Guds nåde. Hadde jeg
ryddet allerede den gangen det skjedde,
hadde jeg levd
hele mitt voksne
liv under en myk-
ere og lysere him-
mel”.

Rolf H
Sommerseth

Andakt

Frilsuftsguds-
tjeneste ved
Nykjua

Sylling og Sjåstad
Menigheter arrang-
erte friluftsgudstjen-
este ved Nykjua
Søndag 27. august.

40 personer fant
veien til bussen ved
Sjåstad eller Sylling
kirke.

Friluftsgudstjenesten ble en flott avslutning på en tur inn i Finnemarkas rike.
Rammen var perfekt, nydelig sensommervær, prest og klokker, en lydhør for-
samling og fantastisk sang av Ingeborg Soot. Bussen stødig kjørt av Ingar Olsen
og underveis ble vi guidet av Øyvind Gurandsrud som har en imponerende
kunnskap om navn på steder, hendelser, personer, historier og ikke minst
årstall som gjorde turen minnerik.

Takk til alle som bidro!

Neste års friluftsgudstjeneste er allerede planlagt!

Hilsen
Menighetsrådene i Sylling og Sjåstad

Torsdag 3. august holdt Jon
Martin Høie orgelkonsert i
Sylling kirke.

Dette var den
siste av somm-
erens orgelkon-
serter i Lier.

På det nye
orgelet ble det
spilt stykker av
Sigfrid Karg-
Elert, Dietrich
Buxtehode,
Max Reger,
Knut Nystedt, Egil Hovland og Felix
Mendelssohn. Jon Martin Høie hadde
funnet fram korte, iørefallende komposi-
sjoner som han beskrev i programmet.  

Vi 43 som hørte på konserten, fikk en
stund der orgelet og organisten fylte oss
med musikkglede. 

Etter konserten ble det kaffe og kaker. Da
fikk vi sjansen til å snakke med den unge
organisten og hans medstudenter og med
hverandre. En trivelig regnværskveld.

BB
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Slekters
gang

Vigsel

Tranby menighet

Marita Therese Slåtta og Torstein
Borgevad, Maria Deltchev og Kjetil
Fjellheim Lislelid

Sylling menighet

Marthe Marie Johannessen og
Anders Severin Hansen

Gravferder

Frogner menighet

Ulf Henry Larsen, Dorthea
Skarstad, Tove Holmstedt, Kristine
Victoria, Johnsen Berg, Åse Bautz,
Helga Elisabeth Aasland, Ragnhild
Borge, Per Reidar Ulrikson, Synøve
Ringstad, Erna Mariane Johansen,
Agnes Therese Hansen, Astrid
Gatevold, Liv Kaarbø, Tom Arild
Hanevold, Kari Ask, Grethe Hole,
Jacob Worm-Müller, Bjørg Iselin
Knudsen

Tranby og Lierskogen 
menighet

Berit Stabæk , Dag Erik Stordal,
Gerd Unhammer, Øyvind Lysne
Ustad, Kåre Opsahl, Reidun Marie
Sætra, Sidsel Elisabeth Fugelli
Mühleisen, Olav Holtermann,
Stein Thore Hansen

Sylling menighet

Anton Aasgård, Paula Eline
Roestad, Helen Elisabeth Sinding,
Øyvind Willy Fuglerud, Mette
Kolstad Hanssen, Ottar Hansen,
Wærner August Drag

Reformasjonsmarkering i
Lierskogen kulturkirke

10. september innbyr Lierskogen kultur-
kirke til kulturkveld med markering av
500 årsjubiléet for reformasjonen.
KATTAS FIGURTEATER ENSEMBLE
viser forestill-
ingen
Katharinas
Stemmer, og
biskop Per Arne
Dahl holder
foredrag med
tema: Nåde.

Kattas Figurteater Ensemble har skapt
musikkteaterforestillingen og monolog-
en Katharinas stemmer, fremført av
Cecilia Schilling, til reformasjonsjubile-
et. Forestilling kan oppleves både av
ungdommer helt ned i konfirmasjons-
alder og av voksne mennesker.

Paven og
Katharina.

Katharina
von Bora
(1499 –
1552) var
en av tolv
nonner
som rømte fra klosteret Marienthorn i
1523. Siden skulle hun komme til å gifte
seg med Martin Luther. Men i Kattas
forestilling vet Katharina ingenting om
dette. Hun er bare en ung kvinne som
ble sendt i kloster som 6 åring og som
står overfor sitt livs valg: Skal hun bli i
klosteret eller skal hun sette både sitt
jordiske og sitt evige liv på spill og
rømme?

Nonneflukten fra Marienthorn var ikke
enestående. Nonner og munker var
datidens intellektuelle, de kunne lese og
skrive. På grunn av den revolusjonære
oppfinnelsen boktrykkerkunstens, ble

Luthers frigjørende ideer masseprodus-
ert og distribuert. Dette minner ikke så
rent lite om hvordan internett i dag
sprer frigjøringsideer utenfor de offisi-
elle kanaler. Når tiden er moden, når
ideene fenger hoder og hjerter, sprenges
etablerte barrierer av  nye måter å tenke
på. Vi kan identifiseres med Katharinas
ungdomsopprør selv om vi lever i en
annen historisk tid.

Organist og professor i musikk, Bjørn
Andor Drage har gjennomkomponert
forestillingen og spiller selv orgelet.
Kattas kunstneriske leder, Anne
Helgesen har skrevet manuskriptet og
står for regien. Lyder Johannes Verne
har ansvar for sangtekster og er teolog-
isk konsulent. Jon Mihle  er Kattas vikt-
igste dukkemaker, særlig gjennom en
serie burleske figurer som går under
navnet «grå gubber», -også Martin
Luther og  pave Leo X har blitt temmelig
grå og gubbete.

De medvirkende:

Bjørn Andor Drage
Er komponist, musiker, konsertorganist
og konservattorieprofessor. 

Cecilie Schilling
Er utdannet ved Norges
Musikkhøgskole, Högskolan för teater,
opera och musikal vid Göteborgs
Universitet, 1999-2002.

Anne Helgesen  
Er statsstipendiat og er leder for Kattas
Figurteater Ensemble som hun etablert i
2004.

Forestillingen har blitt til i samarbeid
med Tunsberg Bispedømme og er støttet
av Den norske Kirke, Tønsberg
Kommune, Vestfold Fylkeskommune,
Norsk Kulturråd og Fond for Lyd og
Bilde.

INNGANG KR. 100,-
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Irene Wiik Halle, vår
menighets pedagog gjennom  5
år, har sluttet i jobben.
Hun er utdannet sykepleier,
men fant fort ut at hun ønsket å
jobbe med mennesker på en
annen måte en pleie. I tillegg til
sykepleie er hun også utdannet
diakon.  Hun jobbet som diakon
i Strømsø menighet før hun
kom til Lier. Irene er bosatt i
Spikkestad med mann og barn.
I 2012 ble hun ansatt i Lier
Kirkelige Fellesråd med Sylling og
Sjåstad menigheter som arbeids-
sted, i 50% stilling. Hun skulle,
sammen med menighetsrådene og
ansatte, forme trosopplæringen i
menighetene. Lage planer og opp-
legg for barn og unge fra 0 til 18 år.
En stor oppgave på en liten stilling.
Hennes viktigste oppgave, følte
hun, var å se og være tilstede for
hvert enkelt barn. 
Det har vært flott å jobbe i Sylling
og Sjåstad menigheter. Møte med
barn og deres foreldre har vært
gode øyeblikk. Irene var en periode
leder for SjåTS i Sjåstad. Det er en
tid hun ser tilbake på med glede. 
Utfordringene, som hun ser dem, er
vår hektiske tid med tilbud barn og
unge kan velge og vrake i. I dette
mangfolds av tilbud skal kirken
”konkurrere” om de samme barna. 
Oppleggene må være ”supre” for å
tiltrekke seg barna. 
Kirken skal være et fristed hvor det
ikke stilles krav til prestasjon. Barna
skal bare være seg selv i møte med

kirken. 
Irene har vært med å forme tros-
opplæringen i Sylling og Sjåstad
menigheter. Det være seg
Tårnagenter, Kirkerotter, Tryllehelg,
samling for treåringer, babysang,
Lys våken.
Når arbeidspresset er stort og
”skuldrene høye”,  er bønn et viktig
redskap for Irene. Gjennom bønn
klarer hun å legge av seg stress og
det som er vondt og vanskelig.
Jeg vil avslutte dette intervjuet med
et bibelvers Irene brukte i en andakt
i Menighetsbladet for en tid siden.
Johannes 14.27
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir
jeg dere, men ikke den fred verden
gir. La ikke hjertet bli grepet av
angst og motløshet.

Irene begynner nå å jobbe som tro-
sopplærer i Hurum kommune. Vi
ønsker henne lykke til i ny og
spennende stilling. Takk for alt du
har vært og fått til i Sylling og
Sjåstad menigheter.

Inger Johanne Stensen

Sigvart Dagsland i Sjåstad kirke
On Stage Booking har gleden av å be inn til konsert med Sigvart Dagsland i Sjåstad
Kirke 24. oktober. Mannen med sanger som Alt eg Så, Ka e du redd for, Røst, Det er
makt i de foldede hender og mange flere vil gi publikum en konsertopplevelse av de
sjeldne denne kvelden!

I høst ga artisten ut plata ”Røst”, som har høstet meget gode kritikker. I tillegg til å
være en dyktig komponist er Sigvart Dagsland en ettertraktet tekstforfatter, arrangør
og sanger. For mange er han kjent fra TV-programmer som ”Hver gang vi møtes” og
”Det store korslaget”. Han er en ettertraktet
artist, og holder mange konserter i løpet av et år, både alene og sammen med sin kone
Karoline Krüger.
 
Dagsland har utgitt 20 soloalbum, og har solgt over 500 000 plater. Dagsland er blitt
nominert til Spellmannspris tre ganger i pop-klassen og vant Spellemannprisen 1990
for albumet Alt eg såg. I 1994 fikk han NOPA-prisen Årets verk for «Stup» og i 2009
fikk han Prøysenprisen. Han har også blitt nominert til Hitawards.

Billetter kan kjøpes på www.billettpånett.no
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Fellesskapskvelder på Frogner
menighetshus høsten 2017 

Dette året markeres det på mange måter og
mange steder at det er er 500 år siden Martin
Luther slo opp sine 95 teser på kirkedøra i
Wittenberg – det som ble starten på
reformasjonen. Tre av høstens fellesskaps-
kvelder står i reformasjonsjubileets tegn. For
et år siden kom Lars Inge Magerøys
velskrevne bok om Luther, og han er vår
første gjest i høst. I november skal vi bli pre-
sentert for noen av de mange stedene i
Tyskland som svirrer rundt når vi hører om
Luther. Jan Heitmann vil fortelle og vise
bilder. Og til slutt skal professor i teologi
Torleiv Austad ta for seg hva Luther og
reformasjonen har hatt å si opp gjennom tid-
ene.
I oktober bryter vi med Luthertemaet og får
besøk av sykehusprest Tore Dugstad 
Her er det fullstendige programmet;

Tirsdag 26. september. Sokneprest og for-
fatter Lars Inge Magerøy: Martin Luther –
munken som forandret Europa.
Tirsdag 17. oktober. Sykehusprest Tore B.
Dugstad: Sjelesorg i møte med kreftsykdom.
Tirsdag 21. november. Forfatter Jan H.
Heitmann: En lutherreise – Lutherbyene i
Sachsen og Thüringen.
Tirsdag 5. desember. Professor dr theol
Torleiv Austad: 500 år etter Reformasjonen.
Luthers virkninger for ettertiden.

Vi begynner kl. 19.30. Det er kaffe og litt
attåt fra kl. 19. Allsang, spørsmål og samtale.
VELKOMMEN! 
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Vakre prekestolkleder.

Aslaug Hatlestad har tegnet og vevd
fire nydelige prekestolbilder,
antependier, til Lierskogen kirke. Nå i
2017 ble det siste ferdig. De har kirkens
liturgiske farger.  Ved overrekkelsen av
det fjerde bildet, sang Aslaugs olde-
barn, da 11 år gamle Sander August
Bodin Kristiansen med sin vakre
Sølvgutt-røst  ”Brødet fra himlen.”
Aslaug beskriver motivene på følgende
måte:

LILLA BILDE: I begynnelsen var
Ordet. Jorden var øde og tom, men
Guds Ånd svevde over vannene. Da
Jesus ble døpt kom en due ned fra him-

melen og svevde over Jesus, og en
stemme lød: ”Dette er min sønn.”

HVITT BILDE: Stjernen ledet vise
menn til stallen hvor Jesus ble født.
Jesus vår ledestjerne.

RØDT BILDE: Da Jesus etter sin død
ble tatt opp til himmelen, sendte han
talsmannen, den Hellige Ånd, som
viste seg som ildtunger på hodene til
de som var til stede.

GRØNT BILDE: Såkornet. Lignelsen
om mannen som gikk ut for å så, noe
falt blant torner, noe på stengrunn og
noe i god jord. Kornet blir til mat for
kroppen, - fra Bibelen får vi såkorn for
sjelen. 

Gjertrud 

Middelalderdag på Lier
Bygdetun

Lørdag 26. august inviterte kirken i Lier
til middelalderdag på Lier bygdetun.
Temaet var St. Hallvard, og historien om
Liers store sønn ble fortalt av Ellen
Martha. Barna fikk også være med å dra-
matisere den på slutten av dagen. Pil og
bueskyting, håndarbeid og leker fra gamledager sto på programmet under aktiv-
itetsbiten. På bildet ses alle utkledd i tidsriktige drakter som alle fikk da de
ankom bygdetunet. 

Drøm dere bort!

Forventningfulle  var vi da
sommerkledte Mari
Amundsen og Werner
Johannessen startet kon-
serten sin i Lierskogen
kulturkirke med musikk-
stykket ”Drømmefanger” av
Tone Hulbækmo. ”Med
sangene våre ønsker vi at dere skal dømmer dere litt bort,” sa
Werner. Og mange slike melodier fikk vi sammen med litt
avslappet småprat.

Et variert repertoar og egne, spennende arrangement.
Duoen var innom svenske viser og revy, Nordfjorddikteren
Odd Erik Lothes ”Arret” og Vidar Sandbekk sin Gartner
Gundersen. I tillegg til varme, vakre og uanstrengte røster,

gitar og piano, vartet Mari også opp med både melodika og
okulele.  ”Eg og Edith”, i Kråkevik/Nordstoga-versjon, en
vakker sang sett fra
storesøster til Edith sitt
ståsted. ”Våren synger,”
”The walls,” og ” Dream
a litle dream of me” eller
Ole Paus: ”...det begynn-
er å ligne en bønn.”
Vakkert!  Kunne skrevet
gode og mange ord om
de  sommerlige eller de
mer malankolske sang-
ene. Men når du leser dette er vi i høstmodus. Det er bare å
krysse av datoen dersom du ser at Mari og Werner kommer
med julekonsert.  

Gjertrud

Musikktreff i Frogner

Velkommen til høstens første
Musikktreff onsdag 20.09 kl. 11.00 på
Frogner menighetshus!
Ingeborg Soot kommer synger fra sitt
rikholdige repertoar!
Det blir også utlodning, lunsj og
hyggelig prat rundt bordet.
Merk at Musikktreff har fra denne
høsten byttet dag til tredje onsdag i
måneden.
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Finn 5 feil

Vitser

Hjelp Gulliver på skoleveien!Fargelegg!

KRISTER

RONJA

SONDRE

FRIDA

PARADISBUKTA 

SKOLE

Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i aksjon, 

side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 

side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 
og mine kjenner meg.

Lukas til 

Supersetning

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden er 
hentet fra 
bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!
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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

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

Eplefestivalen
2017 på Lier
Bygdetun –
søndag
17.september - 
kl 11.00-17.00
Et «markens grøde - arrange-
ment» med epler i sentrum. 
Lier er kjent som en god frukt-
kommune og har epleblomsten
både i kommunevåpen og på
Lierbunaden. Eplefestivalen har
etablert seg som en institusjon i
Buskerud, og er et samarbeid mell-
om eplebønder i Lier, Lier
Bygdetun, Kulturkontoret samt
foreninger og enkeltpersoner som
bidrar på ulikt vis. Bygdetunets fri-
villige hjelpere er dagens vertskap! 

Kortreiste, friske epler smaker best!
Dette er en høstfestival for markens
grøde med eplet som sentralt produkt,
Lier Bygdetun gir arrangementet en
flott ramme. Stort frukt- og grønn-
saktorg. Selvplukk av epler i den gamle
frukthagen. Mange ulike boder byr på

smaker av epler, frukt og grønt- kort-
reist mat og spennende håndverk!

Aktiviteter og konkurranser for store
og små
Lier-speiderne bidrar med fri-

luftsaktiviteter for barna. Alle som vil
kan få prøve seg på bueskyting i regi av
Lidir Viking- og Bueskytterlag. Det blir
ansiktsmaling, gammeldags skoletime,
eventyrstund og trylling. Hesteskyss og
ponniridning på området.
Drageverksted og epledrager som går
til værs!!
Kulturopplevelsene blir varierte med
demonstrasjoner av ymse slag,
rebusløp, hesteridning, leiker, nærkon-

takt med dyr, i tillegg til andre uventa
innslag i løpet av dagen.
Hvem har Liers største eple? Hvem tar
Liers beste «Eplefoto» Hvem baker
Liers beste eplekake?

Sceneprogram(11-
17)med Jan Erik
Larssen som konfer-
ansier! 
Dans deg gla` med
TILT, Sjåbagos synger
og Hennummusikken
spiller til friluftsguds-
tjenesten, ordfører
Gunn Cecilie komm-
er, trylling og musikk
for barn. Øverskogen
Toraderklubb sørger
for stemningsmusikk
i markedsområdet.
Prisutdelinger osv…..

ALL PARKERING I LIERBYEN –
gratis skyttelbuss fra Lierbyen til Lier
Bygdetun
Billettpris: Barn gratis – voksne kr
130,-

(Foto: Fra Eplefestivalen 2016)
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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 

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

Kantor
Beena Kumar Karpisova
(Frogner)
mobil: 48 60 57 15

Organist
Jon Martin Høie
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 450 37 906

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

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

Menighetspedagog
(Sylling og Sjåstad)

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



Lydia var
navnet på 91
åringen i
den siste
begravelsen jeg forrettet i nordpå.
Syv barn hadde hun fått og som
Lydia i bibelen var hun en oppriktig
kristen. Med god humor. Hun lo
godt da en tilkommende svigersønn
kom med flg. forslag til bryllups-
salmer: «Herre, jeg har handlet ille»
og «Lenket til et kors på jorden».

Læstadianismen er fortsatt en sterk
bevegelse; ikke minst i
Lyngen/Kåfjord.
Den store læstadi-
anerpredikanten
Erik Johnsen fra
nettopp Kåfjord
ble 99 år. 95 år
gammel sier han
litt betuttet at han
ikke har de
samme kreftene lenger. «Nå orker
han bare preke i 2 timer!»  (Mot før
4) Jeg var prestestudent på mitt
første læstadianerstevne og måtte
tale til presten kom fra et bryllup.
Det ble 45 min! og da var jeg 25 år..

På frisøndagen min nordpå ble det
overført en «reprise-humorgudstjen-
este» fra Harstad. Per Arne Dahl
snakket med Rolv Wesenlund og
Arthur Arntzen. Jeg merket meg
Arntzens utrykk «smilets kraft».
Smilets kraft slår gjennom øye-
blikkelig langt foran all teknikk m.m. 
Rolv Wesenlund ble ikke minst
applaudert for den betydning han
hadde hatt som feriebiskop Fjertnes.
Han hjalp en og annen prest til å
luke vekk banaliteter. Klassikeren til
feriebiskopen er denne: «På vei til
kirken i dag så jeg en fugl i et rede.
Og nå spør jeg deg: Er du rede»?
Per Arne Dahl refererte også fra en
konfirmasjonstale Wesenlund hadde
holdt i Singapore. Talen sluttet slik:
«To ting er viktige: Tro på Gud og
husk å låse bilen».

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 26. september
I din postkasse: 6-13. oktober

!

Prestens 
beste...

Sylling Supersprell høsten 2017.
Supersprell er en «søndagsskole» på torsdager.
Vi samles i kirkestua i Sylling, kl. 18.00-19.00.
17.30 hvis du først vil ha med deg en enkel mid-
dag.
Samlinger høsten 2017:
14. og 28.september
12. og 26. oktober
9. og 23. november

Håper vi ser deg!
Kontakt: Kristin Stokstad, 411 44 194 / kris-
tok@lifi.no

Til alle sangglade!
Vi starter opp et prosjektkor i
Sjåstad kirke denne høsten.

Prosjektkoret passer til alle som er
glade i å synge – unisont eller solo
– dette tilpasser vi underveis.

Vi planlegger 4 øvelser og vi vil
avslutte med fremførelse ved
Allehelgensgudstjenesten i Sjåstad
kirke Søndag 5. november kl.: 17.00

Vi håper du har lyst til å delta!

Ta kontakt med vår organist Jon Martin Høie på mail: jh289@kirken.no eller på
mobiltelefon/sms 450 37 906 om du ønsker å være med?

Vi gleder oss!

Hilsen Sjåstad Menighetsråd

Sangere søkes !
Sangere søkes til å delta på
gudstjenester, konserter og
andre typer arrangement
knyttet til Frogner kirke og
Lier kommune. Variert sjang-
er.

Kontakt kantor Beena
Karpisova for mer info –
bk725@kirken.no
mob.48605715

TURID WERRUM TIL ÅPENT
HUS 6.SEPTEMBER kl. 11.

Første onsdag i
september er Turid
Werrum gjest på
Åpent Hus. Hun
gikk i vår inn i pen-
sjonistenes rekker.
Samtidig som hun
ble takket av fikk
hun kongens for-
tjenestemedalje, bla.
for sitt engasjement i
KFUK-KFUM. Der
har hun også vært opptatt av solidaritet
med barn og unge i land som ikke har de
samme muligheter til f.eks. skolegang som i
Norge. Gjennom 14 år har vi hatt årlige
innsamlingsaksjoner til blant annet skoler i
Bangladesh på Tranby og Lierskogen. Turid
vil vise bilder, fortelle og oppsummere hva
pengene har gått til.

Åpent Hus byr også på deiliglunsj, loddsalg
og en god prat rundt bordene. 

ASTRID NØKLEBYE
HEIBERG – ÅPENT HUS
4.OKTOBER kl.11.
I 2013, da
hun var 77
år gammel,
ble Astrid
Nøklebye
Heiberg
stats-
sekretær.
Hun har
lang og bred erfaring fra arbeidet
som psykiater og forsker ved
Universitetet i Oslo. Hun har vært
generalsekretær i Røde Kors og
aktiv politiker gjennom mange år.
Hun har vært en pådriver for at
en skal få være aktiv om en har
blitt en senior og understreker at
samfunnet trenger det. Hun vil
snakke om «Aktive eldre.»
Lunsj og loddsalg.


