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Søndag 17.06.2018
Frogner kirke kl. 11:00 v/Ragnar
Petersson og Beena Karpisova  
Nattverd. Dåp. 
Tranby kirke kl. 11:00 v/Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak  
Sylling kirke kl. 11:00 v/Ole Johan
Stokstad og Jon Martin Høie  

Søndag 24.06.2018
Tranby kirke kl. 11:00 v/Ole Johan
Stokstad og Jon Martin Høie  
Furuhall kl. 12:00 v/Ellen Martha
Blaasvær og Ester Margrete Isene
(klarinett).
Bommen på Undersrud vil være åpen.  

Søndag 01.07.2018
Frogner kirke kl. 11:00 v/Berit Barre

og  Beena Karpisova  

Søndag 08.07.2018
Tranby kirke kl. 11:00 v/Berit Basmo
Kvidaland og  Waldemar Nowak  
Sylling kirke kl. 11:00 v/   og Jon
Martin Høie  

Søndag 15.07.2018
Frogner kirke kl. 11:00 v/Ellen Martha
Blaasvær og  Waldemar Nowak  

Søndag 22.07.2018
Tranby kirke kl. 11:00 v/Berit Basmo
Kvidaland og  Anne Ma Flaten  

Søndag 29.07.2018
Frogner kirke kl. 11:00 v/Ragnar
Petersson og  Anne Ma Flaten  

Søndag 05.08.2018
Lierskogen  kirke kl. 11:00 v/Ragnar
Petersson og  Beena Karpisova  
Sylling kirke kl. 11:00 v/Ole Johan
Stokstad og  Jon Martin Høie  

Søndag 12.08.2018
Frogner kirke kl. 11:00 v/Ragnar
Petersson og  Beena Karpisova  

Søndag 19.08.2018
Gullaug kirke kl. 11:00 v/Ragnar
Petersson og  Beena Karpisova  
Tranby kirke kl. 11:00 v/Berit Basmo
Kvidaland og  Waldemar Nowak  

Søndag 26.08.2018
Kirkesafari - besøk i 4 kirker v/Ellen
Martha Blaasvær og  Anne Ma Flaten.
Avreise fra Frogner menighetshus kl.
10:00. Nærmere info kommer.
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Kirke i lokalmiljøet

Jeg liker godt å reise rundt i Norge.
Vi har mye flott natur og mange fine
kulturlandskap som vi kan nyte synet
av. Og vi behøver ikke å kjøre så
lenge mellom hver gang vi får se en
kirke. Mange små og store lokalsam-
funn har sin egen kirke sentralt
plassert. Noen få kirker er ganske
nye, mange er omtrent 100 år og
noen er helt fra middelalderen.
Mange av våre lokalsamfunn har
vokst frem rundt kirker. De eldste
kirkene har som regel fått navn etter
gården de ble bygd på. Siden har
kirken gitt navn til lokalsamfunnet,
tettstedet og kanskje kommunen.
Mange kirker har hatt en viktig funk-
sjon i sitt lokalmiljø gjennom flere
hundre år, ja noen kirker har kanskje
vært der i omtrent de1 000 årene vi
har bekjent kristen tro i landet vårt.
Andre kirker har blitt bygd fordi lok-
alsamfunnet har trengt en kirke.

De mange kirkene vi får se på reise
rundt i Norge er et vitnesbyrd om

den kristne tro sin betydning for landet
vårt, samtidig som de er viktige kultur-
minner og kulturperler.

Som kristen kirke er vi først og fremst
en forvalter av Guds ord, som skal
bringes videre til kommende genera-
sjoner og til nye folkeslag. Men samtid-
ig forvalter vi også skatter i våre lokal-
miljøer. Flotte bygninger som har stått
der i mange generasjoner.

I kirkene våre har generasjonene før
oss kommet sammen i sorg og i glede,
for å finne trøst og håp og for å få en
himmel over livet.

Når vi forvalter våre vakre kirker, gjør
vi det med respekt for de som har gjort
det før oss, og ikke minst på vegne av
kommende generasjoner.

Å forvalte våre lokale kirker handler
om bygningsvedlikehold, men det må
ikke stoppe med det. Vi forvalter også
det som skall fylle kirken. Hvor ofte vil
vi at kirkeklokkene skal ringe, og samle
oss til gudstjeneste? Hva vil vi at folk
skal møtes med når de kommer til

kirken?

Skal kirken ha en funksjon i lokal-
miljøet handler det om engasjement.
Når noen engasjerer seg fylles kirken
av liv og aktivitet. Den blir et sted
mennesker samles til sorg og glede.

Om litt over et år det igjen kirkevalg.
Vi skal velge nye medlemmer til
menighetsrådene, og gjenvelge noen
av de som nå sitter i menighetsrådet.
Det finnes også andre måter og enga-
sjere seg for kirken på, vi trenger folk
som kan ha oppgaver i forbindelse
med gudstjenester, vi trenger noen
som kan engasjere seg i barne- og
ungdomsarbeid. Kirken trenger enga-
sjement! Kirken trenger deg! Og ikke
minst takk til alle
dere som på ulike
måter er engasjert
for kirkens arbeid,
lokalt og globalt!

Sokneprest Ole
JohanStokstad
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Sportskapellet på
Tverken 80 år 

2. pinsedag 2018 markerte
Sportskapellet på Heia eller
på Tverken som de fleste
sier nå, at det er 80 år siden
kapellet ble innviet til bruk
30. januar 1938. Over tre
tusen mennesker tok veien
innover til åpningen som
ble ledet av biskop
Berggrav. Kapellet var da
som nå eiet av menighetene
i Drammen samt Frogner menighet i
Lier og ledes av et styre valgt av repre-
sentanter fra menighetsrådene.  

Jubileumsmarkeringen 2. pinsedag ble
arrangert som fellesgudstjeneste for
menighetene i Drammen, og Åssiden
menighet sto som ansvarlig. Kirka var
fylt til siste sitteplass av folk fra alle
menigheter i distriktet. Liturger var

prestene i Åssiden kirke. Dag
Kaspersen prekte og Jon Jørgensen
hadde altertjeneste. Organist var Trond
Akerø og Susanne Akerø var sangsolist
sammen med datteren deres. Ennå en
gang ble det klart at en dyktig sanger

hever en samling fra en gudstjeneste til
en festgudstjeneste. Når det så kan
føyes til at maken til mektig fellessang
er det sjelden en hører, så var jubile-
umsmarkeringen en særdeles vellykket
samling. 

Kirsten Nilsen, kontorfullmektig og
leder av menighetsrådet, førte tilhør-
erne gjennom kapellets 80-årige hist-

orie i et inspirerende og interessant foredrag. Til
sist var hele forsamlingen invitert til kirkekaffe
på Tverken i strålende vær. 

Nevnte jeg at ett par hadde valgt å gifte seg i
kapellet etter gudstjenesten? Det er ikke ofte å se
en stilig kjolekledd brud bli ført opp til alteret av
ledsager i sommerlig skjorts.

All ære til arrangørene! 

Ny menighets med-
arbeider med fokus
på Trosopplæring i
Sylling og Sjåstad
menighet.

Anne Cathrine Hegge Larssen
er nytilsatt medarbeider i 50%
stilling i Sylling og Sjåstad
menigheter fra august 2018. 
Som trosopplærer skal hun ha
fokus på barn og unge fra 0 til 18 år.
Hun er gift med Jan Erik Larssen og har
barna Frida (20 år) og Oscar (16 år).

Anne Cathrine er utdannet
blomsterdekoratør og har jobbet som
gartner og hagedesigner.
I mange år har hun jobbet som manager
for sin mann Jan Erik og det vil hun fort-
satt gjøre. 
2013 begynte hun som praktisk daglig
leder på Egge skole SFO. De siste to årene
har hun vært skoleassistent på samme
skole. 

Anne Cathrine er odelsjente og
vokste opp på gård i Skien, hvor for-
eldrene drev med sau. De var med i
Baptistkirken i Porsgrunn. Kirken ble
også et naturlig tilholdssted for Anne
Cathrine. Borgestad kirke i Skien ble gitt
som gave av Gunnar Knutsen (statsmin-
ister 1908-1910) som også er Anne

Cathrines tippolde-
far. 
«Da jeg var 14 år,
tok jeg et eget
standpunkt, og fikk
et eierforhold til
min egen tro», for-
teller hun.
Da hun og Jan Erik
flyttet til Lierskogen
i 1994, meldte hun
seg ut av
Baptistsamfunnet.

Senere meldte hun seg inn i Den Norske
kirke.
På Lierskogen var hun med å drive barne-
koret Libagos(Lierskogen barnegospel) i 5
år. I 2000 flyttet familien til Meren i Lier
hvor de fortsatt bor. Sjåbagos (Sjåstad
barnegospel) hadde da ligget «nede» et år
og manglet ledere. Dette ønsket Anne
Cathrine å gjøre noe med. Sammen med
tidligere Sjåbagos leder, Nina S Sveaas,
samt Jan Erik Larssen, Gry Randmæl og
Anne Kristine Hole, jobbet de opp
Sjåbagos til å bli «verdens beste».

I Sylling og Sjåstad er det etabl-
erte aktiviteter hun kan bygge videre på
som trosopplærer. Anne Cathrine er opp-
tatt av at frivillige skal ivaretas og ikke
overforbrukes.

Hun ser utfordringene i forhold
til alle aktivitetene barn og unge er med
på i dagens samfunn, men er veldig klar

på at hun skal møte barn/unge med en
åpen tro og et klart Jesusfokus. Åpenhet
og tydelighet er viktig i kirken synes Anne
Cathrine.
For å «markedsføre» aktiviteter i kirken,
mener Anne Cathrine at relasjonsbygging
og synliggjøring er viktig.  
Aktivitetene må være attraktive nok og
barn og unge må føle seg verdifulle, sett,
bekreftet og trygge!
Hun ønsker et samarbeid mellom menig-
hetene i Lier, slik at enkelte aktiviteter kan
være felles for alle menighetene. Samtidig
skal Sylling og Sjåstad ha sitt preg på sine
aktiviteter. 

Bønn er det viktigste i min tro, sier Anne
Cathrine. Hun har alltid hatt Jesus med
som bestevenn. Jesus er en jeg kan hen-
vende meg til både i takk og bønn, glede
og sorg. Gud er med gjennom livets opp-
turer og nedturer. Tro og håp er veldig
viktig. Jesus sier ikke at om vi tror, er vi
fri for vonde opplevelser, men jeg tror på
at han går sammen med oss gjennom alle
livets faser. Gleder, sorger og utfordringer.
Anne Cathrine gir oss et bibelvers med på
veien

Ordspråkene 4,23. 

Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for
livet går ut fra det. 

Inger Johanne Stensen



UT Å GÅ!

Hundre liunger ville la seg inspirere til
fysisk aktivitet. Og JOHAN KAGGE-
STAD var ikke redd for å fortelle at
mange i Norge ikke er flinke nok til å
være i bevegelse. Vi har hørt hans fri-
modige ytringer på TV, og han har
gjennom et langt og aktivt liv satt spor
etter seg. Han har vært primus motor
for tiltak som uten tvil har fått stor
betydning for mange. Johan Kaggestad
er oppvokst som ”Majorstua-ramp” som
han selv presenterte seg, men har bodd
i Modum siden 1976. Vær leken og
gjør det du syns er gøy, var et av hans
motto. Han snakket varmt for at 12-
åringer bør kunne drive med flere
idretter og ikke spesialisere seg for tid-
lig. Kaggestad har ei lang merittliste:
langrenn, fotball, sykling, landslagstren-
er i friidrett, kultursjef 6 år i Modum og
mye mer. Et av hans prosjekt var å sette
i gang fysisk trening i behandlingsopp-
leggene på Modum bad, og det med
godt resultat. Helse er å fungere best
mulig med de plagene en har. Viktig

legeoppgave, det. Vår entusiastiske fore-
dragsholder er varm talsmann for økte
kultur- og idrettsbudsjett. Det er viktig-
ere å forebygge enn å reparere! Takk
for meg og stå på, avsluttet Kaggestad,
eller som han også sikkert kunne føyd
til: GÅ PÅ!

Som vanlig stort og variert lunsjbord,
vårsanger med tonefølge av Beena og
åresalg med mange gevinster her på
”Åpent hus” på Tranby 2.mai. Mange
gikk trolig fornøyde hjem og tenkte at
nå må jeg UT Å GÅ! 

Gjertrud A

4 Lier Menighetsblad - nr. 4 2018

Slekters
gang

Kirke-safari i Lier 26.august 2018. 
Velkommen til å bli med på en kirkesøndag med besøk i 4 kirker i Lier! Forrige
gang var i 2013, og da besøkte vi de fire store kirkene våre. Denne gangen bytter vi
ut Frogner og Tranby med Gullaug og Lierskogen. Det blir et kort program i hver
kirke med fortelling, musikk og salmesang. Vi spiser lunsj i Sylling kirkestue. En
buss frakter oss rundt, og vi håper mange vil bli med på tur! Pris pr. person kr.150
kan betales på bussen. 
Avgang fra Frogner menighetshus kl.10
med retur ca. kl.16. Vi oppfordrer alle til å
ta på en hatt eller et annet hodeplagg
denne dagen! 

Påmelding til Frogner menighetskontor
innen 22.08.18 på tlf. 32 22 07 33 eller på
e-post til rk569@kirken.no.

Komiteen består av:
Fra venstre: Anne Ma Flaten, Ellen Martha
Blaasvær, Anne Marie Hørthe, Anne Lise Aasland og Nina Kristin Elmung. 

Dåp
Frogner menighet
Alexander Noordhoek Schie, Sivert
Hennum Kronstad, Emmeline Tuv
Østenengen, Sofia Cecilie Gabrielsen,
Stian Rubia Bentsen, Linea Ellingsen
Nykaas, Sofie Teksum Aune, Amelia
McPherson, Mathias Movald
Thorrud, Elliot Brøyn-Carlsen, Vinjar
Hulløen Flatin, Vilde Lorentsen
Andersen, Signe Helmen (sports-
kapellet Tverken)

Tranby og Lierskogen menig-
het
Amalie Falch Larsen, Olava Løken
Viklander, Ellinor Audunhus Fladby,
Noah Alexander Lindby-Borge

Sylling menighet
Birk Fjeldberg Aulisether 

Sjåstad menighet
Vilde Buar Eriksrud

Vigsler
Frogner menighet
Toran Aasland og Per Aasland,
Helene Næss Thoresen og Bjørnar
Dahler

Sjåstad menighet
Charlotte Alexandra Johansen og
Hans Christian Media Røed

Gravferder
Frogner menighet

Grete Reiersgaard, Aase Pedersen,
Einar Henry Nilsen, Ole Willy Tuv,
Ingrid Nikoline Eikebø Marstuen,
Øyvind Dale

Tranby og Lierskogen menig-
het

Jon Volle, Gudbrand Tandberg,
Kirsten Alice Remme Røsting, Dagny
Larsen Kjenner, Tove Rype, Anders
Hennum

Sylling menighet
Arne Trygve Fuglerud

Sjåstad menighet
Anny Luelle Helgerud

Åpent hus på Tranby menighetshus
onsdag 5.september kl.11.00
«Bli med til toppen av Mount Everest»

Første gjest på Åpent Hus til høsten er
Lisbeth Friberg fra Svelvik. 
20.mai 2017 nådde hun toppen av Mount
Everest sammen med guidene Sonam og
Tshering fra Nepal. Friberg ble i 2017
verdens nest eldste kvinne (60 år) på Mt.
Everest. Hun forteller, viser bilder og
film. Det blir også allsang og loddsalg, og
som vanlig serveres det en deilig lunsj.



Lier Menighetsblad - nr. 4 2018   5

SYNDERE I 
SOMMERSOL

SOMMERBREV FRA BISKOP
Per Arne Dahl

For noen tiår siden ble kirkens trang
til å forarge seg over sanselighet, lyst
og glede med rette ironisert over av
Dagbladets Hammarlund. Han tegnet
mesterlig et ektepar på et bedehustak
på Sørlandet som kunne skimte nakne
kropper i det fjerne. Foranledningen
var kristenfolkets reaksjon på at en
nudistbadestrand kom for nær bede-
husets eiendom. Replikken på taket
var tatt på kornet. Kona grep etter
mannens kikkert og repliserte:
«Konrad, nå er det min tur til å forarg-
es!» Ja, forarget har man vært, ikke
bare på Sørlandet, men rett som det er
i hele landet.

Vi lot syndsbegrepet bli altfor
mye preget av menneskelig angst og
menneskers behov for å fordømme og
kontrollere andre. Syndelistene var nok
velmente, men påførte altfor mange
kvinner og menn falsk skyldfølelse og
et forkrøplet liv. Sorry!

Vi har tatt grundig selvkritikk
fordi vi var mer opptatt av syndsbe-
kjennelse enn av tilgivelse. Vi var mer
fiksert på det som kunne ødelegge livet

enn det som kunne muliggjøre liv.
Derfor har det i kirken de siste tiårene
vært en positiv anerkjennelse av
menneskelig livsutfoldelse som tidlig-
ere ble mistenkeliggjort. Vi har også
hatt en stille nattverdvekkelse i vår
kirke hvor det etter hvert begynner å
gå opp for folk at presten ikke sier:
«Kom alle dere som er verdige, men
kom, for alt er ferdig». Hva er kirken
hvis den ikke tilbyr tilgivelse for synd-
ere og oppreisning for alle som går på
en smell? 

Poenget med dette sommer-
brevet er at kirkens svar på synd ikke
er forargelse eller fortielse, men opp-
gjør og tilgivelse. Da kong David
hadde brutt inn i et annet forhold og
hatt sex med Batseba var han fristet
både til taushet, bagatellisering og for-
argelse. Han skriver selv om denne
tiden: «Så lenge jeg tidde, tærtes jeg
bort, jeg stønnet dagen lang. Min livs-
kraft tørket bort som en eng i somm-
erheten» (Salme 32). Endelig forsto
han poenget. Våre synder blir ikke
borte om vi bortforklarer, tier eller for-
arges. Det er vi som blir borte. Vår
glede, vår fred og vår gode samvittig-
het forsvinner hvis ikke vi går inn i
oppgjør og ut med tilgivelse. 

I dette sommerbrevet peker
jeg på Gud som har vist oss tilgivelsens
vei og latt oss oppdage hvor uendelig
verdifullt det er å leve med god sam-
vittighet. Fred i sjela med en god sam-

vittighet må være en av verdens beste
bevarte hemmeligheter. Verd å takke
for og verd å akte høyt. Det er en
sammenheng mellom vår fortid og vår
fremtid. Den som opplever fortiden
som skyld møter ofte fremtiden med
angst. Den som erfarer fortiden som
tilgitt, møter fremtiden som håp.
Denne dype sammenheng i livet må vi
hjelpe hverandre å fastholde.

I dette sommerbrevet vil jeg
også takke dere alle rundt i menighet-
ene i Vestfold og Buskerud som jeg har
fått møte i disse fire årene som biskop i
Tunsberg. Avgjørelsen om å runde av
og gi stafettpinnen videre ved fylte 68
kjennes riktig. Og ordet pensjonist
finnes heldigvis ikke i Bibelen. Jeg vil
fortsette med å formidle verdens beste
budskap. Det er mulig å ha fred i sjela
med en god samvittighet. Jesus døde
for våre
synder og til-
byr sjelefred
til alle som
tar imot.
Sånn sett er
vi alle synd-
ere i somm-
ersol. Og
enda bedre:
Vi kan bli til-
gitte syndere
i sommersol.

Sommerbrev

St.Hallvardsdag og 
pilegrimsdager

St.Hallvardsdag og pilegrimsdager i Lier ble
gjennomført i mai i et strålende vær og med
god oppslutning. Kunstneren Grete Refsum
stilte ut arbeider i Frogner og Gullaug kirk-
er og deltok selv flere steder. 2.pinsedag var
det vandring fra Frogner kirke til Tranby
der vi avsluttet med pilegrimsgudstjeneste i
kirkegårds-amfiet. En spesiell takk til Knut
Andersen som tok imot oss til rast og fore-
drag på Lier Bygdetun.  
Bilde: Pilegrimsforeningen St.Hallvard av
Huseby.

Sommerkonserter i Frogner.
Torsdag 21.juni kl.19.30 i Frogner kirke . En midtsommers-konsert med
baryton Jan Kristian Hverven og Beena Karpisova på flygel/orgel.
Billett: 200,-

Torsdag 9.august kl. 19.00 i Frogner kirke «Music with Z» en hyllest til
Monica Zetterlund. Jazzkvintett ledes av Andreas Dreier på kontrabass, Gro
Bjønnes – vokal, Helge Flatland- flygel, Bård Helgerud – gitar og Magnus
Sefaniassen Eide – trommer
Billett: 200,-

Billetter kan kjøpes i døren(kontant) eller betales med vipps.

Søndag 10.juni 12.00 blir det utegudstjeneste på Fosshagen ressurssenter.
Gudstjenesten er åpen for alle, men beboere og deres familier er spesielt invit-
ert.  Gudstjenesten er ved sogneprest Ragnar
Petersson, kantor Beena Karpisova og diakon
Solveig Thoen.  Anne Dean spiller fløyte og
Julian Karpis synger.

Bildetekst:  Beena Karpisova og Ragnar Peterson
ønsker velkommen til friluftsgudstjeneste på
Fosshagen.



Misjonsprosjekt for Tranby &
Lierskogen, Sylling og Sjåstad
menigheter.

3 menigheter i Lier har samme
misjonsprosjekt: de støtter KFUK-
KFUM Buskerud sitt skoleprosjekt som
drives av YWCA (KFUK) of
Bangladesh. 

Vi er med på å drifte 2 gratis-skoler i
Chittagong, sørøst i Bangladesh, og
bidrar til at 500 gutter og jenter i
slummen får gå på barnehage, førskole
og skole fra 1.-5. kl.

Vi har tidligere vært med på å bygge
skoler i Chittagong, Dhaka, Gopalgonj,
Khulna og Savar, alle i Bangladesh.

Her ønskes en ny elev velkommen, og
livet hans forandres!
Budsjett 2018 har for «våre» 500 elev-
er steget til 600.000 kr. 
Vi budsjetterte med 500.000 kroner i

2017, men det holdt ikke helt fordi den
norske krona var svakere enn beregnet.
Prisene stiger raskt i Bangladesh og
lærerne får noe mer i lønn, derfor har
vi i 2018 budsjettert med 600.000
kroner. Det er 100 kroner pr måned
som må samles inn for at hver elev skal
få skoleuniform med sko og ransel,
skoleutstyr (bøker til de yngste, tegne-
bøker, skrivebøker, blyanter, fargebly-
anter, viskelær…), et måltid 3 dager i
uka, deltakelse på idrettsdag, feiring av
nasjonaldag og morsmåldag og utflukt.
I tillegg betales husleie, lønn til 10 lær-
ere, 2 mashier (som vasker og lager
mat) og 1 vakt / nattevakt og vedlike-
hold av inventar. 

Utdannelse / kunnskap
I Norge vet vi hvor viktig utdanning er
for å komme seg ut av fattigdommen.
Våre 3 menigheter  bidrar til at flere
barn og unge i Bangladesh klarer
nettopp det.  
Konfirmantene har årlig sin misjonsak-
sjon, en søndag i september, der de går
fra dør til dør med bøsser og samler
inn penger til drift av gratisskolene
som en del av konfirmant-undervis-
ningen. Her læres nestekjærlighet!
Konfirmantene gjør med dette en utro-

lig viktig jobb for å forbedre livssitua-
sjonen for mange fattige barn som
lever i slummen. 

100 % av pengene som samles inn, går
direkte til skoleprosjektet. Pengene
sendes gjennom KFUK-KFUM Global,
som er medlem av
Innsamlingskontrollen, og de går hvert
år gjennom regnskapene til YWCA of
Bangladesh.

Bli fast giver
For å nå årets budsjett trenger vi flere
faste støttespillere til dette misjonspro-
sjektet, og har opprettet en givertjen-
este i samarbeid med KFUK-KFUM
Buskerud. Har du ønske om å bidra
økonomisk til at fattige barn i
Bangladesh får skolegang, kan du
sende din gave til konto nr
2250.34.24340 eller vippse til 13299.
Merk gaven «Misjonsprosjektet». Det
enkleste er å opprette en fast givertjen-
este i nettbanken din. 
Ta kontakt med turid.werrum@kfuk-
kfum.no hvis du ønsker hjelp til dette
og for å få 26% skattefradrag til neste
år for gavene du gir i år. En stor takk
til dere som vil være med på dette!
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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
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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

Trosopplærer (fra august 2018) 
Anne Cathrine Hegge Larssen
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 

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

Trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie
(Frogner)
mobil:  91 58 34 05

Diakon Solveig Thoen
(Frogner, Tranby og Lierskogen)
mobil: 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

ADRESSE
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:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad



Per prest
fortalte fra
sin preste-
tjeneste på
Sangtimen forleden. Da han begynte
den i Verdal skulle han først møte
prosten. Han ringte på og sa han skulle
snakke med prosten, men prestefrua
var tydelig: «Prosten har ikke tid til å
snakke med en konfirmant nå fordi
han venter på den nye presten».

Biskop Per Arne Dahl er nå i den
andre enden av karrieren. 2. pinsedag
arrangerte Sandefjord en flott
avskjedsgudstjeneste på Knattholmen.
I det strålende været
var vi vel mellom
500-800 tilstede i alle
aldre. Prosten takket
Per Arne ikke minst
for den måten han
alltid så og roste
medarbeidere. «Det
kan nok være han
tok vel godt i noen
ganger» sa prosten, men siterte en:
»Jeg veit du ljuger, men det er så deilig
å høre»

Per Arne var også innom arbeidskirka
Åmot som genialt nok har inkludert
bibliotek og daglig vaffelsteking i
bygget. En eldre dame sa: «Du har ikke
klart å frelse meg enda, men dere har
frelst meg fra et kjedelig liv når jeg får
være vaffelsteker her».

Avslutningsvis kom denne vrien på
velsignelsen; Fra Herren velsigne deg -
til å håpe at vi fikk oppleve ett Herren
forbause deg».

Her en annen vri på et kjent bibelord.
I ett av bryllupene i vår hadde brude-
paret tre nydelige barn, men fortalte
meg at alle tre hadde slitt med kolikk.
Jeg fortalte dem bl.a. om Kjærlighetens
høysang hvor det står: «Kjærligheten
tar aldri slutt... tungene skal tie». Men
en hadde lest «Ungene skal tie».  
Kanskje noen husker trebarnsmoren
som fortvilet sa: «Ungene mine sover
ikke. De ligger til ladning». 

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 21. august
I din postkasse: 31.aug-7.sept

!

Prestens 
beste...

Bli med til
Bangladesh!

Tranby&
Lierskogen menig-
het har
Bangladesh KFUK
som sitt misjonsprosjekt. Nå inviteres
damer som ønsker å se hvordan penger
som er samlet inn er blitt forvaltet av
KFUK i Bangladesh. KFUK er verdens
største kvinneorganisasjon, og vi tas
imot som søstre. Vårt samarbeid betyr
veldig mye for dem, da det  
kun er 0,3% kristne i Bangladesh, mens
det er 89% muslimer og 10% hinduer. 

Turen er fra 15.-24. februar 2019. Vi
opplever feiringen av FNs Morsmåldag 

21/2, som Bangladesh har æren for.
I tillegg besøker vi 3-4 lokale
KFUK-grupper og noen av pro-
sjektene deres for barn og voksne i
slummen. 
Det blir en forberedelseskveld i for-
kant av turen. Plassbegrensning!

Pris: Kr 16.000 i 2mannsrom (kr 2.000
mer hvis enerom). Prisen dekker 
flyreisa tur/retur Bangladesh, med kost,
losji og all reising i Bangladesh. 
Det som ikke dekkes, er reise t/r
Gardermoen, vaksiner, forsikring og 
visum til Bangladesh (51$). Alle må ha
gyldig pass til minst sept. 2019.
Kontakt turid.werrum@kfuk-
kfum.no / 93030485 hvis du er inter-
essert

Magnolia Jazzband med
Majken Christiansen

Sylling kirke mandag
20.august 2018 kl 1800.

Billetter selges på SPAR
Holsfjorden, kr 300,-

Kontakt: Anne Kari Røed
47872280 eller 

Ingrid Horn Myhrene
99277219 

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

 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 

Vi tar imot rene lopper
første mandag hver måned
kl. 17.00 - 19.00. Ikke i juli.
Møbler og lignende kontakt
Asle Kristiansen 922 94 263
eller Hans Bernhard Justad

905 97 548
Ikke hvitevarer, bøker og TV

St. Hallvardsdag
Skal du begynne i 6. klasse til høsten har du
muligheten til å bli med på St. Hallvardsdag
lørdag 8. september. Vi kler oss opp i viking-
kostyme og blir godt kjent med St. Hallvard
gjennom lek, fortelling, dramatisering, håndar-
beid, pil og bue-skyting. Stedet er Lier
Bygdetun 8. september kl. 10:00-14:00.
Velkommen!

DIAKONIENS DAG 9.SEPTEMBER
kl. 11 i TRANBY KIRKE
«Inkluderende fellesskap» blir tema
under denne gudstjenesten med fokus
på diakoni. Diakon Solveig Thoen
møter vi bl.a. i samtale med en gjest.
Evy-Marie og Steinar Rygh-Nilsen del-
tar med musikalske innslag.
Diakoniutvalget inviterer til kirkekaffe
på menighetshuset etter gudstjenesten.


