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Søndag 02.09.2018
Gudstjeneste i Lierskogen kirke kl.
11.00.
Gudstjeneste i Sylling kirke kl. 11.00
Sportsgudstjeneste på sportskapellet
Tverken kl. 12.00
Konfirmantpresentasjon i Frogner
kirke kl. 18.00

Søndag 09.09.2018
Gudstjeneste i Tranby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste i Sjåstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste i Frogner kirke kl. 11.00

Søndag 16.09.2018
Gudstjeneste på Lier Bygdetun kl.
11.00

Søndag 23.09.2018

Gudstjeneste i Sylling kirke kl. 11.00.
Konfirmantjubileum og konfirmant-
presentasjon.
Familiegudstjeneste i Gullaug kirke kl.
11.00. 
Familiegudstjeneste i Tranby kirke kl.
11.00. Utdeling av 4-årsbok.

Søndag 30.09.2018
Gudstjeneste i Frogner kirke kl. 11.00

Søndag 07.10.2018
Gudstjeneste i Tranby kirke kl. 11.00

Søndag 14.10.2018
Gudstjeneste i Sjåstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste i Tranby kirke kl. 11.00
Ungdomsgudstjeneste i Frogner kirke
kl. 18.00

Søndag 21.10.2018
Familiegudstjeneste i Lierskogen kirke
kl. 11.00. Lys Våken.
Gudstjeneste i Sylling kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste i Frogner kirke kl.
11.00. Utdeling av 4-årsbok.

Fredag 26.10.2018
Ungdomsgudstjeneste i Tranby kirke
kl. 19.00 med TenSing.

Søndag 28.10.2018
Gudstjeneste i Gullaug kirke kl. 11.00
Gudstjeneste i Tranby kirke kl. 11.00
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Lier Menighetsblad

«Å arbeide sammen er suksess»

Vel overstått sommer til dere alle
sammen. Dager med høy himmel
og kvelder i pastell. Kjoler og
sandaler, parasoller og skygge. Jeg
fornemmer velfylte batterier og
energikilder fulle av guts og
pågangsmot. Jeg gleder meg til en
høst med driv og glede. Jeg håper
på samhold og styrke inn i en ny
kirkehverdag og ønsker for Lier -
en kirke som gagner – levende og
relevant.

«Mer himmel på jord.» Dette er
visjonen til Den norske kirke for
2019-2021. Med store endringer i
emning, er det kanskje en
ambisiøs tanke. De av oss som
har vært med på omorganisering-
er og omstillinger, har muligens
erfaringer som peker andre veier
enn til himmels. Men Kirkerådet
har gjort det klart, jobb nummer

én fremover, er å få på plass en ny
kirkeordning. Direktør i Kirkerådet,
Ingrid Vad Nilsen, skriver i nyhets-
brevet fra august 2018: «Den må
være så enkel og balansert som
mulig slik at alle kan finne sin plass
og rolle på en god måte. For å få til
det, trenger vi gode prosesserer som
tar minst mulig energi bort fra
jobben med å holde kirken levende
og relevant for folk i dag.» Så sier
hun videre: «Vi må bygge tillit og
sørge for god medvirkning i alle
ledd for å lykkes. Vel møtt til denne
dugnaden!» 

Nilsens ord får meg til å tenke på
Henry Ford sin kloke formulering:
«Å komme sammen er begynnels-
en. Å holde sammen er fremskritt.
Å arbeide sammen er suksess.» I
Fords samhandlingsperspektiv har
jeg lyst til å spille ball med ansatte,
frivillige og innbyggerne i Lier – i
den hensikt å skape noe vi får eier-

skap til og som appellerer til oss
alle. Derfor er min oppfordring
kanskje like ambisiøs som «Mer
himmel på jord» fordi den krever
åsyn og nåde, velvillighet og
åpenhet. Skal vi lykkes, slik som
direktøren i Kirkerådet antyder, er
vi avhengig av engasjement og
evne til å løfte i flokk. Hvis vi bare
løfter hver vår taburett, og plass-
erer den der den sto, kommer vi
ingen vei. Jeg håper dugnaden i
Lier kan bli noe mer enn en
ommøblering – en dugnad som
kan åpne veien inn i fremtiden –
skape en kirke som kan romme
og inspirere – favne og gagne. 
Og du er invitert
til å bidra.

Kirkeverge

Mette Sønsteby

Lederartikkel
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Lenge leve tradi-
sjoner!

Mandag 20.august gjestet
Magnolia jazzband Sylling
kirke, for 29. året på rad –
dette står det respekt av.

Årets vokalist var danske Majken
Christiansen, og sammen med bandet
sørget hun for en flott opplevelse for
nesten full kirke. Første del av kon-
serten besto av tradisjonell gospelin-
spirert og verdslig jazz, med låter som
His eye is on the Sparrow og Duke

Ellingtons Come someday. Også
begravelseshymner svinger i jazzverd-
enen, og vi fikk gleden av å høre Just a
little while to stay here og To the end of
my journey. Etter dette lekte Majken
seg gjennom Svantes lykkelig dag, og
hun kunne bedyre at hun kjente lukten
av kaffe og vafler helt inn i kirken.
Etter vaffelpausen ble det enda mer
svingende gladjazz i ekte New Orleans-
stil, og Majken fremførte bl.a ”On the
sunny side” - i det som ifølge bandets
leder Georg Reiss var 100% kortreist og
økologisk spotbelysning fra kveldens
siste solstråler gjennom en åpen kirke-
dør. Andre svingende låter de delte
med oss var Louis Armstrongs Down
in honky tonk town  og Wrap your troubles in dreams av Bing Crosby. De fant også

plass til den rolige balladen ”Close to”, som
dededikerte til sitt fantastisk trofaste Sylling-
publikum. Både Magnolia og Majken gav det
lille ekstra denne kvelden, og på sin lekne og
sjarmerende måte sørget de for gode musikalske
opplevelser  - med imponerende solo-impro-
visasjoner fra hele instrument-rekka.

Ifølge kveldens eldste publikummer (på 101 år!)
så gjør dette noe med sjela – og man får lyst til å
danse! Forventningene er store til neste års
30års-jubileum – både Magnolia og Syllings
egen jazzkomité er klare, så da gjelder det bare
for hele bygdas befolkning å kjenne sin besøk-
elsestid. Dette bør dere ikke gå glipp av:-). 

Tekst: Turid Ask

Siste semester med
«Stille time»
I 25 år har Per Egil
Hovland invitert til en
times musikalsk etter-
tanke fra klokken 20 til
21 hver mandag i
Frogner kirke fra
oktober til april. Stille
time er blitt en institu-
sjon i Lierbygdas mus-
ikalske tilbud. Siste
konsert blir med bary-
tonen Jan Kristian
Hverven Nyttårsaften
31. desember 2018. 

Strukturen har vært fast og gjenkjenne-
lig med Per Egil Hovland på orgel og
synthesizer, men med nye musikalske
gjester hver gang, har musikken og
musikerne aldri vært de samme. I

begynnelsen var det kun Per Egil som
spilte, men snart tok han med seg gjest-
er.  Med cirka 24 konserter i året er det

på 25 år blitt innpå 600
konserter - et imponer-
ende tall. 

Felles for alle medvirk-
ende er at de hver for
seg er blant de dyktig-
ste kunstnere fra vårt
distrikt, som har delt
med oss fra sine beste
uttrykk. Vi møtt prakt-
fulle sangere, flotte kor
og virtuose instru-
mentalister som har
fått en plattform til å

vise seg fram, og vi tilhørere, har fått
store musikalske opplevelser. Hver man-
dag klokken 20:00 har de fremmøtte i
Frogner kirke fått en times musikalsk
ettertanke og fornyelse. Felles for alle er
at de her har møtt kirken og kirkens

budskap gjennom flere sanser enn kun
det forkynte ordet. For Per Egil Hovland
har «Stille time» aldri bare vært en
konsert, det har vært en del av kirkens
forkynnelse. 

Ingen «Stille time» har vært lik. Fra Per
Egil Hovlands store musikalske bekjent-
skapskrets har forsamlingen fått lytte til
ulike sjangere og uttrykksformer og gått
beriket hjem. Det er når en ser det i
sammenheng, at det går opp for oss
hvilket enestående tilbud «Stille time»
har vært for menigheten og distriktene
omkring. 

Vi håper at mange støtter opp om kon-
sertene i høst og tar til seg av de musik-
alske godbitene som vil bli hentet fram
for oss.

Tekst: Asle Kristiansen

Arkivfoto

Det manglet ikke på energi fra Majken (Foto:Stein Styve)

Både Magnolia og Majken koste seg i kirken denne kvelden. (Foto: Stein Styve)



Endringer i
Sjåbagos

”Det skjer ting i
Sjåbagos om dagen.
Som vi annonserte på
vårkonserten vil høst-
ens oppstart bringe
noen små, men supre
forandringer med seg. I
alle år har Sjåbagos
vært kun for barn i
barneskolealder, det vil
si fra 1. - 7. klasse, og
den eldste gruppa fra
5.-7. klasse har de siste
årene blitt kalt Sjåbagos
Tweens. Og det er her
forandingen skjer. 
Fra og med oppstarten
mandag 27. august kl.
1800, vil Sjåbagos
Tweens være Lier soul
children, og åpen for alle barn fra 5. -
10. klasse. Vi vil fortsatt ha fellesøvelser
og konserter sammen med Sjåbagos
som er for barn som går i 1. - 4. klasse,
men vi ønsker å utvikle ungdomsdelen
slik at det blir enda mer fengende å bli
med oss helt til man går ut av ung-
domsskolen. Høsten bringer supre
øvelser og opptredener for begge

gruppene, og planleggingen går for fullt
nå i ukene før oppstart.  
Som alltid er både Sjåbagos og Lier soul
children åpen for alle sangglade barn i
grunnskolealder fra hele Lier, og vi
håper å se mange nye ansikter i tillegg
til de sangerne som kommer igjen år
etter år.  Her synger alle med sitt nebb,
alle er gode nok som de er !”
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Slekters
gang

Personell endring I: 
Ny jobb for prosten i Lier,
Røyken og Hurum.  
Ellen Martha Blaasvær er tilsatt som
sokneprest i Røyken med tiltredelse fra
nyttår. Hun kom til Lier i 2007. Fra
2020 blir prostiet delt når Røyken og
Hurum kom-
muner går
sammen med
Asker og blir en
del av Oslo
bispedømme.
Tunsberg bispe-
dømme arbeider
nå med spørs-
målene knyttet
til fremtidige
prostigrenser
som følge av
kommunere-
formen. Sokneprest Ragnar Petersson
blir konstituert prost i 2019. 
Til menighetsbladet har hun gitt følg-
ende kommentar: 

” Det blir rart å slutte i Lier hvor jeg
trives veldig godt, og vi håper å bli
boende her også videre framover. Som
prost er jeg godt kjent i Røyken fra før
og jeg ser fram til å fortsette mitt enga-
sjement for den nye kirken på
Spikkestad som ble innviet i juni i år.
Røyken sokn har også middelalderkirk-

en fra 1229. Hvert kirke-
bygg har sitt særpreg som
rammer inn gudstjenester
og kirkelige handlinger og
gir oss hjelp til tro og livs-
tolkning. Jeg er glad i å
jobbe som menighetsprest
og gleder meg til å kunne
gjøre det i enda større
grad fra nyttår når jeg
slutter som prost for å bli
sokneprest.” 

Vi i mengihetsbladet
takker Ellen Martha for hennes år som
prost i Lier og for mange fine ledere og
artikler i menighetsbladet. Vi ønsker
lykke til i Røyken.

Dåp
Frogner menighet
Tobias Piros Knutson (Bragernes),
Marie Fuglerud, Celine Aas, William
Indrehus, Perle Helle Llarena
(Bodø), Andreas Bjørnstad
Halvorsen, Máni August Bjercke
Steingrimsson, Theis Leander
Bliksvær Sivertsen, Ella Dupont,
Evelina Yvonne Andersson Staberg,
Jacob Kristian Haugnaess Tansley,
Laeticia Iona Joelle Kherian

Tranby og Lierskogen men-
ighet
Sindre Gustavsen Sollid, Håkon Skår
Bergheim, Milea Josefin Buss
Folkestad, Astrid Elisabeth Johnsen, 
Kornelius Tønnessen, Hanna
Hennum Frøyse (Haglebu), Ludvig
Johannes Alsaker, Aria Minèa
Hogstad, Tomine Kvalheim Broch, 
Amanda Thoresen Lunden, 
Astrid Dragerengen Wilhelmsen

Sylling menighet
Eirik Helgesen Heslien, Colin
Bekken-Pettersen

Sjåstad menighet
Hillevi Bodnar, Celine Ask

Vigsler
Frogner menighet
Lucilla Panganiban Ang og Christian
Schwanborg Ellefsen, Inger Lise
Solheim Engen og Dag Storli,
Camilla Thollefsen Kristoffersen og
Henrik Wisløff Høyer,  Rebekka Lie
Andersen og Jan Auen Høfskjold,
Ranveig Lysne Ervik og Øystein
Bastiansen, Anne-Grethe Falling og
Jan Petter Pettersen,  Ann Cathrin
Nordhus og Olaf Auvi Rese

Tranby og Lierskogen men-
ighet
Monica Svebakken og Espen
Norvard

Sylling menighet
Siri Gurandsrud og Kenneth Lohne
Karlsen, Caroline Haukedalen og
Martin Mediå Røed 
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GI MAT I RETTE TID 
Siste prekensøndag på Andøya fikk
overskriften: GI MAT I RETTE TID:
En tro og klok tjener er i ferd med
dette når Jesus kommer tilbake. 
Nemlig Å gi mat i rette tid. 
Hva slags mat? Hva trengs?
Det er bare å se i avisene det. Eller
følge med i Dagsnyttsendinger. Det er
nok av utfordringer hvor mat og hjelp
trenges. Å være med å gi f eks penger
er Å gi mat i rette tid. 

Hva annen mat trengs?
Det er lett å svare på. Jesus gjorde to
ting og utfordret sine etterfølgere til de
samme to: nemlig FORKYNNE og
HELBREDE. 
Om forkynnelsen vil jeg bare si: Guds
rike er blant oss. Fortell om det – om
nødvendig med ord!

Penger og tienden dekker en del av
helbredelsen. 
Men et uhelbredet felt i vårt rike land
er folkesykdommen nr. 1: ENSOM-
HETEN. 3 av 10 studenter er
ensomme var oppslag denne uka.
Dere kjenner utrykket der det er
hjerterom er det husrom. 

Jeg kunne tenke meg å omforme
utsagnet til: der det er hjerterom er det
alltid opptatt. 
Ja, det er opptatt fordi det alltid er
noen mennesker på plass der. 
Men det er plass til en til. Kanskje ikke
ti til eller hundre. Men en eller noen.
Som Gud sender i din vei. Han sender
ikke all verden til deg. Du eller jeg kan
verken helbrede eller frelse hele verd-
en. Men bruk øyne, øre og hjerte på
hvem som sendes i din vei. 
Dukker det opp et navn, et ansikt nå -
så ikke glem det. Det er sendt deg av
Herren. Kanskje det er en som har
mistet noen. Jeg mistet min mor for 14
år siden. Da jeg ryddet i papirene etter
henne, fant jeg en kladdebok fra 20 år
tilbake. Hun begynte å skrive litt hver
dag noen måneder etter at hun ble
alene – altså da min far døde. 
Jeg har som prest mye med sorg og det
å miste å gjøre. Men nå ble jeg skikke-
lig klar over SAVNET. På hver side –
hver eneste dag – sto det: Jeg savner
han så veldig. Å, han skulle vært her.
Men så sto det også: den og den ringte
eller stakk innom. Og dagen ble ann-
erledes.
Det skal godt gjøres at ikke hver eneste

en av oss, vet om en eller flere vi kan
glede med å ta kontakt. Det er hjelp i
helbredelsen.

Vi tilhører hver enkelt av oss en fam-
ilie. Vi tilhører en slekt. Vi tilhører et
folk. Og vi tilhører en menneskehet.
De som lever i frihet og i glede og de
som lever i nød, sorg og savn. 
Det er nok å bruke kreftene til! Og
kreftene får du i Jesu tjeneste.
Det betyr: å være en bror for sin søster,
en søster for sin bror. Å være en trofast
ektemann for sin kone, og en trofast
kone for sin mann. Å være gode for-
eldre for sine barn, og gode barn for
sine foreldre.
Å være en
neste for den
som komm-
er i din vei!

Rolf H.
Sommerseth

Sommerbrev

Slekters
gang

Gravferder
Frogner menighet
Eldbjørg Riisnæs Kilen, Målfrid
Brenden, Bjørn Brudvik, Mai-Lis
Lindberg

Tranby og Lierskogen men-
ighet
Jonn Nordahl, Einar Ask, Knut
Stabæk

Sylling menighet
Reidun Hansen

Sjåstad menighet
Mary Muggerud, Grethe
Maensivu, Henry Mikal Sagmoen

Personell endring II:
Anne Ma Flaten, kantor i Frogner, har ett
års permisjon fra organiststillingen i
Frogner. Hun har vært ansatt i Lier i ti år
og skal vikariere det kommende året i
Numedal. Menighetene i Lier har vært
velsignet med gode organister og Anne
Ma har vært en sentral representant for
disse. At hun nå vil søke fornyelse,
skjønner vi godt, men vi håper hun
kommer tilbake. 

Personell endring III:
Jon Martin Høie har ett års permi-
sjon. Han skal studere orgel to
semestre i Hamburg. For å mark-
ere avskjed med han, planlegger vi
en konsert i Frogner kirke tirsdag
25. september kl 19.00. Gratis
inngang. Kollekt til musikkarbei-
det.
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Eplefestivalen 2018 på Lier Bygdetun

Eplefestivalen 2018 er søndag 16.september fra kl. 11 -17. Eplefestivalen vil tradi-

sjonen tro være et «markens grøde - arrangement» med epler i sentrum. 

Kortreiste, friske epler smaker best! Dette er en høstfestival for markens grøde

med eplet som sentralt produkt, og Lier Bygdetun gir arrangementet en flott

ramme. 

Hvem har Liers største eple? 

Hvem tar Liers beste «Eplefoto» 

Hvem baker Lier og omegns beste eplekake??

Arrangementet er et samarbeid mellom eplebønder i Lier, Lier Bygdetun, Lier kom-
mune samt foreninger og enkeltpersoner som bidrar på ulikt vis. Kulturopplevelsene
blir varierte med boder, demonstrasjoner, aktiviteter for store og små og spennende
opplevelser underveis i arrangementet.

Lier-speiderne vil bidra med praktiske aktivitetstilbud for barna. Alle som vil kan få
prøve seg på bueskyting i regi av Lidir Viking- og Bueskytterlag. Det blir ansiktsmaling, gammeldags skoletime og eventyr-
stund. Og selvsagt har vi dyr på bygdetunet denne dagen, riding og hesteskyss rundt på området. 

Ajaz Ul Haq fra Pakistan har drageverksted for alle som vil prøve.
Han lage drager i epleform som vil seile i luften over bygdetunet!!

Siste mulighet for å se årets sommerutstilling om «Lierelva – til
nytte og besvær».

Lierelva Grunneierforening skal gi ut en bok i forbindelse med 80 års
jubileum I 2018. Derfra kommer ideen om å ha en utstilling med
samme tema. Utstillingen viser Lierelvas mangfold med bilder, filmer
og tekst.

Friluftsgudstjeneste med prost Ellen Marta Blaasvær og Anne
Cathrine Hegge Larssen. Sjåbagos & Lier Soul Children synger,
Hennummusikken spiller.

VELKOMMEN!
Konfirmantene
trår til igjen!
Søndag 16. september går
konfirmantene fra Tranby og
Lierskogen fra dør til dør og
samler inn penger til skole-
gang for barn fra slummen i
Chittagong i Bangladesh. For 100 kroner kan et barn få gå på
skole eller barnehage i 1 måned. 
Ta vel i mot konfirmantene, hjelp dem til å lære litt om
nestekjærlighet og å gi mennesker de ikke kjenner et bedre liv,
og sørg gjerne for å ta ut penger så du har noe å legge på bøssa.
Har du ikke kontanter, kan du VIPPSE til 13299 eller overføre
penger til bankkonto 2250.34.24350.

MERK DEG DAGEN!
LØRDAG 17.november kl 10-17

Loppemarked og julemesse på 
Tranby menighetshus

Vi har byttet dag fra
tidligere år, men

håper du kommer for
det.  Håndarbeid,

loddsalg, kafeteria og
masse flotte lopper.

Vel møtt!
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FELLESSKAPSKVELDER, FROGN-
ER MENIGHETSHUS HØSTEN
2018

Denne høsten  ønsker vi velkommen
til fellesskapskveld tredje tirsdag i
måneden bortsett fra i desember, da
det er andre tirsdag i måneden.
Samlingene begynner kl. 19.30, og
det er kaffe og litt å bite i fra kl.
19.00.  Det er god anledning til å
prate sammen. Våre gjestetalere velg-
er emne selv, det er fellessang og
anledning til spørsmål/ samtale.  Her
følger programmet for høsten:

Tirsdag 18.sept.

Tidl. Misjonær i Aserbadjan og rektor
på Danvik folkehøyskole Tore
Seierstad:  «Med Jesus vil eg fara..»

Tirsdag 16.okt.

Misjonær i Bangladesh og styreleder i
Himalpartner  Arne Kjell Raustøl:
«Møte med Nepal: Historien bak pro-
sjektet Mental Helse.»

Tirsdag 20.nov.

Tidl. kateket, leder i  Lier Ten Sing og
kretssekretær i KFUM/K Turid
Werrum: «20års samarbeid med
Bangladesh KFUK»

Tirsdag 11.des.

Tidl. Prost i Drammen  Astrid
Bjellebø  Bayegan. ( Emnet offentlig-
gjort senere.)

Vikarprest
Jens Reidar Antonsen (57) begynte 13.august
som vikar i prostipreststillingen i Lier, Røyken
og Hurum. Han har gått inn i et engasjement for
6 måneder og skal ha gudstjenester, kirkelige
handlinger og andre oppdrag rundt omkring i
prostiet. Basen blir kirkekontoret på Frogner
menighetshus. Jens Reidar er nyutdannet prest
med lang fartstid fra ulike roller i kirken som
daglig leder i menighet, saksbehandler og kirke-
verge. Han har også vært misjonær i Bangladesh
i 5 år. Han er bosatt i Tønsberg.

Vi ønsker Jens Reidar hjertelig velkommen!

Åpen kjeller for ungdom fra 10. klasse og oppover

På Åpen kjeller tester vi ut litt ulike samtaleopplegg for ungdom. Temaene kan
være tro og tvil, meningen i livet, hvem er jeg, vennskap, konflikt, sex og samliv,
forelskelse og mer. Det gir mulighet for å snakke om temaer på en annen måte
enn hva man kanskje gjør til vanlig. Man kan bestemme selv hva man vil si og
ikke.

Program for kveldene (kan variere litt):
1900: Is eller annet digg
1930: Prat, vi tester ut ulike samtaleopplegg 
2015-2100: Tid til å spille, skravle, osv. hvis man ønsker det.

Høstens datoer er: 5. september, 26. september og 24. oktober. 
For mer informasjon se arrangement på Tranby og Lierskogen menighet sin
Facebookside.

Har du spørsmål? Ta kontakt med diakon Solveig som er leder på Åpen kjeller.

«BA-ROCK»
Søndag 9. september kl. 18
inviterer Sylling menighets-
råd til konsert i Sylling
kirke. Da er det organist
Bjørn Vidar Ulvedalen som
gjester kirken med et
spennende program: «ba-
rock». Ulvedalen har plan-
lagt en pedagogisk konsert
der publikum får en ann-
erledes opplevelse av orgelet. Han spiller på popen og barokkens ulikheter og lik-
heter i musikken og bygger bro mellom de to sjangrene. Det blir musikk fra
Bach til Åge Aleksandersen. Bjørn Vidar Ulvedalen har arbeidet som kantor,
komponist, arrangør og pedagog i Den norske kirke og er utdannet ved Norges
musikkhøgskole.

Det er fri éntre med kollekt ved utgangen. Velkommen til en interessant konsert!

Konsert med Lars Klevstrand i Lierskogen kulturkirke 
søndag 14.oktober kl. 19 
«Varig vind- Erik Byes diktning» 

«Bye har noen fantastiske tekster. Spennende tekster. Krevende tekster – og han
har en meget stor variasjon i sin diktning». Dette blir garantert en fin kveld i
poesien og visenes tegn.
Inngang: kr. 150, - (billetter ved døren)

Informasjon fra kirkevergen:

Personal
- Lise Bratsberg Myrvang (29 år) til-
trer ett års engasjement som trosopp-
lærer i Lier kirkelige fellesråd i 40 %
stilling 20. august.  
- Anne Cathrine Hegge Larssen tiltrer
50 % stilling som menighetsmedar-
beider i Sylling og Sjåstad 20. august.
- Daniel Solyom tiltrer stilling som
vikarorganist 50% med tilhørighet i
Frogner (Anne Ma Flaten sin stilling) ,
i perioden 1.09.18 – 31.08.19. 
- Irina Mitrovic tiltrer stilling som
vikar organist 50 % med tilhørighet i
Sylling og Sjåstad (Jon Martin har
utdannelsespermisjon) i perioden
1.10.18 – 31.08.19

Følg med på våre
hjemmesider www.kirken.no/lier
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SPORTSKAPELLET
PÅ HEIA 80 ÅR!

I 2018 er det 80 år siden
Sportskapellet på Heia ble inn-
viet. Undertegnedes mening
var opprinnelig å skrive en
artikkel om kapellets historie.
Men materialet er så rikt og
omfattende at det må deles på
flere artikler.

1. del: Planlegging og bygging.

Et folks liv og kultur vil alltid være
preget av naturen rundt dem. For oss
østlendinger er det «snø og
granskog» som preger mest. Til dels
har dette vært noe man måtte
bekjempe for å overleve, naturen
måtte være til nytte. Utover på 1800-
tallet begynte man derimot å bruke
naturen til rekreasjon. Tanken om å
kombinere natur og friluftsliv med å
dyrke Gud dukket opp tidlig på
1900-tallet, og allerede i 1933 var
Nordmarkskapellet i Oslo et faktum. 

Tanken spredte seg rundt i landet,
også til Drammen. I safen i Åssiden
kirke finnes fremdeles alle original-
papirene, også
skjøtet, helt
fra den første
planlegginga
av
Sportskapellet
på Heia. Der
ser vi bl.a. at
det allerede
fra sommeren
1934 ofte ble
snakket om å
bygge et sånt
kapell i
Drammen
nordmark.

Den gamle,
slitte
«Protokoll for Komiteen for
Sportskapellet» forteller på første
side, med den nokså nylig ansatte
sokneprest Ole Narums snirklete
håndskrift: På menighetsfesten i
Bragernes bedehus den 7. oktober

1934 holdt sogneprest Narum foredrag
om «Søndagens helligholdelse», og
utkastet den tanken at man burde få
reist et sportskapell på Heia innenfor
Bragernesåsen. Tanken vant tilslut-
ning. En anonym ga kr. 100,- til
kapellet og eieren av kafeen ved
«Steinkjærringa», Hr. Martin Bøe til-
bød gratis tomt på sin eiendom.

Dermed var de i gang med et av de
første sportskapell i landet. Det var
en pussig situasjonen på Åssiden den
gangen. Åssiden lå i Lier, og
Sportskapellet lå på Åssidens grunn.

Men Åssiden hørte til Bragernes
menighet, det var 200 år siden
Frogner hadde vært soknekirka. Så
kirkelig sett hørte vi altså til
Drammen..

Alle menighetene i prostiet, d. v. s.
Bragernes og Strømsø/Tangen, hadde
representanter i komiteen. I løpet av
de første to møtene ble den utvidet til
31 menn, fordelt på Hovedkomite
(leder sokneprest Narum) og
Finanskomite (leder seilmaker Petter
Høeg). Kvinner ble hyret inn til å
anskaffe alterduk og annet utstyr.
Med godt samarbeid med
«Skogkapellet ved Slaktern» i Oslo,
dvs Nordmarkskapellet, kom de i mål
for innvielse i 1938. 

Tomta ble ikke den Hr. Martin Bøe
tilbød dem. I januar 1935 foretok
komiteen en befaring i terrenget
rundt Tverken (bygd i 1930 under
navnet Heiakafeen) sammen med
byarkitekt Alf Bugge, og tomt ble
bestemt. Den ble kjøpt for kr. 400,-
av gårdbruker Anton Opsahl, med
samtykke av hustru Dagny, på «Li
skog gård», og fikk «gaardsnr. 4
bruksnr. 24.» Alf Bugge ble formann
i Byggekomiteen, hvor alle med-
lemmene virket uten godtgjørelse. I
det hele tatt lå det mye godvilje og
frivillig arbeid bak hele prosjektet!

Gården Li lå i skogkanten på Åssid-
en. Gården var tinglyst allerede i
1846, og strakte seg faktisk helt inn
mot Eiksetra. 3. september 1935 ble
det også tinglyst en avtale mellom
«kafévert» Ole Bolstad på Tverken
(som bodde på den andre Lie-gård-
en, og har gitt navn til Bolstadhagen)
og de 3 menighetsrådene: Bolstad

Den første Tverken

Sportskapellet 1938
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forpliktet seg til rengjøring av kapell-
et og å holde vei og vann. Til gjen-
gjeld forpliktet kapellet seg til ikke å
drive konkurrerende kafé. Skjøtet er
undertegnet 31. juli 1935 og tinglyst
og stemplet Lier, Røyken og Modum
sorenskriverembede 6. august 1935.
Tinglyst er det også: «med den servi-

tutt at der i lengde av 80 meter fra
kapellet til alle kanter ikke skal bygg-
es og heller ikke hugges annet enn
hugstmodne trær». Byarkitekt Bugge
utførte hele sitt arbeid gratis! 

Det er morsomt å lese sånne gamle
protokoller. 10. juni 1936 prøver man
å beregne priser: Dører og vinduer
kr. 800, benker kr. 550, låser og
beslag kr. 80, oppførelsen av kapellet
kr. 6100.                             20. mars
1937 spør Drammens Tidende om
hvordan det går. Jo, grunnmuren er
ferdig, alt materialet ligger klart og
tømmermester Perhus starter om
noen dager. Og vi trenger flere
bidrag! La oss løfte i flokk. La oss få
reist sportskapellet gjeldfritt. BASAR!

Det ble mye dyrere enn de hadde
regnet med – i bidragsoppropet i
1935 regnet de optimistisk med
15.000,- uten kirkeklokker. Det endte
med 40.000,- Med klokker, riktignok,
men de fikk vi. «Og skulle vi ha
bygget det nå, og kjøpt alt, ville vi
sikkert ikke klart det under 60.000,-
!» sa sokneprest Narum i 1938. Det
var jo en liten trøst! 

I dag vil vi vel si at de fikk mye for de
40.000 kronene. Det var tydelig at

folk satte pris på å få dette kapellet –
mange av bedriftene som leverte
materialer gjorde det enten gratis
eller til svært reduserte priser. Utrolig
hvor mye industri som fantes i byen
vår i 1930-åra! For nåtidas dramm-
ensere kan det være interessant å se
hva som ble levert, og av hvem, slik

det sto i
Drammens
Tidende
dagen etter
innvielsen: 

T. Andersens Takpappfabrikk, Johan
Nilsens Finér, Nøsted bruk gulv-
plank, S. Haug og Lie høvleri alt av
høvlede materialer, Lynn trevare-
fabrikk kirkebenker, vinduer, alter,
prekestol m.m., Drammen Glassverk
alt av glass, Grosserer Axel Helgeland
spiker, cement og kalk, Alterbilde:
Kunstmaler Erling Clausen (hvor er
det blitt av det bildet? Nå er det bare
et rundt vindu der..), fru sokneprest
Bastiansen alterstaker, Blikkenslager
Schøne kobbertekke på tårnet, Smed

Mathias Torgersen vakkert beslag og
prektig tårnspir, Hr. Rydgren-
Knutsen: arkimatter (isolasjonsmatt-
er av tang). Svært rimelig arbeidet
også byggmester O. Perhus og kom-
panjong Kr. Overn, mens Ottar
Gjøslien fraktet alt materialet opp til
Heia. «Det har vært meget slit!»

Hr. konsul P. Christiansen ga 2 kirke-
klokker til kr. 3000,-. «Hadde han
ikke gitt oss dem, ville nok ikke
kirkeklokkene lydt utover Heia i
dag!» sa sokneprest Narum til jour-
nalisten etter innvielsesgudstjenesten,
30. januar 1938.

Omtale av innvielsesgudstjenesten
kommer i et senere nummer. Her vil
vi avslutte med et av telegrammene
til innvielsen:

GUD SIGNE DE UNGE KREFTER,
VI ØNSKER VELKOMMEN

EFTER!
HILSEN NORDMARKSKAPELLET

Kirsten Nilsen 

MR-leder, Åssiden menighet

Kirkeklokkene skal opp



Toalett i Tranby kirke

Kirkelig Fellesråd vedtok 9.mai at arbeidet med å bygge
toalett i Tranby kirke kunne settes i gang og entreprenør
ble godkjent. Det nye handicap-toalettet er planlagt ved
rampen til venstre for hovedinngangen som vist på skiss-
en. Prosjektleder Per Otto Olsen, Lier Byggconcult, for-
teller at bygget blir oppført i Leca i to etasjer og pusset slik
at det blir som kirken forøvrig. Taket tekkes med kobber.
Inngangen til toalettet blir fra dagens våpenhus. Venstre
trapp skal fjernes og det lages ny trapp opp til galleriet fra
kirkesalen på venstre side. Det blir et lite rom i andre
etasje som skal brukes av organisten. Arbeidet starter ca
1.august og vil bli ferdig 15. november. Hovedentreprenør
er Tømmermestrene Kristiansen og Stensrud AS. Elektro
og VVS utføres av Caverion AS og Betong - og rivearbeid-
et tar Haarberg Betongsaging seg av. Takk til Per Otto
Olsen for bilde, tegning og forklaring.

Det er nok ønskelig at besøkende i Tranby kirke er litt
overbærende i perioden under ombyggingen. Men både
små og store vil etter 15.november kunne glede seg over
kortere vei til det lille, nødvendige rom.

Gjertrud A
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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 Bøen
(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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www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad



I vakre
Holmsbu
finner du tre
måker malt
som symbol på den tre-enige Gud. Noe
du neppe finner noe annet sted. Men i
Andenes kirke hvor jeg var i sommer så
jeg plutselig fra vinduene høyt oppe i
koret at ei måke stirret ned på meg. En
måke kan virkelig stirre! Men kanskje
de bare ønsket meg velkommen tilbake.
De var der også i 2009!

Det har blitt et tredvetalls taler på
Andøya. Den korteste ble for den
minste forsamlingen. For gamlehjemm-
et skulle på tur den
formiddagen.
Akkurat slik det står:
Da vi kom til gamle-
hjemmet, da var
ingen gamle hjemme.

Da Thorvald
Stoltenberg døde,
mintes jeg hvordan
han fylte lokalet på
Bleik forrige gang vi var der. Han
fortalte bl a fra da han var fredsmegler
på Balkan sammen med den engelske
Lord Owen. Han ble en gang spurt om
hvordan han holdt ut med den snørr-
hovne briten. Stoltenberg pratet seg
bort fra problemstillingen helt til en
engelsk journalist irritert spurte: Men
kan du da ikke finne en eneste feil ved
Lord Owen? Jo, svarte Stoltenberg: Han
snakker så uforskammet godt engelsk!

Jeg har ikke hatt noen problemer med å
sove under midnattssola. Gunnar
Stålsett sa dette om søvn: En av mine
største begavelser er at jeg kan sove
hvor som helst når som helst. Under
studietida mi hadde jeg alltid ½ time på
øret midt på dagen. Også på høytidelige
Universitetsbiblioteket. En dag fikk en
eldre kar et illebefinnende og gikk rett i
gulvet. Jeg merket ingenting. Heller
ikke da lege og hjelpekors kommer løp-
ende og setter kurs rett mot meg som
ligger sovende over lesepulten. Nei, det
er ikke han, roper Ragne. Under latter-
en som da brer seg, våkner jeg. Flau –
sikker på at jeg har snakket i søvne!

Rolf H Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 15. oktober
I din postkasse: 19.-26. okt

!

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

MENIGHETENS ÅRSFEST SØNDAG
23.SEPTEMBER 
kl. 19 på Tranby menighetshus
Det blir «Banglafest» med smakebiter av
mat, kultur og opplevelser fra
Bangladesh, når Tranby og Lierskogen
menighet inviterer til menighetens års-
fest. 

Alle er hjertelig 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

DATOENDRING – 12.september kl. 11 
Åpent hus på Tranby menighetshus

Septemberutgaven av Åpent Hus flyttes ei
uke til 12.september. Tema og gjest er som
tidligere annonsert:
«Bli med til toppen av Mount Everest»
med Lisbeth Friberg fra Svelvik. 
Hun forteller, viser bilder og film. 

DIAKONIENS DAG 9.SEPTEMBER
kl. 11 i TRANBY KIRKE
I denne gudstjenesten markerer vi
Diakoniens dag og har derfor et fokus
på omsorgsarbeid og det å være et
medmenneske. Vi får besøk av
Anniken Nordengen som er kjent fra
tv-serien Petter Uteligger som vil sam-
tale med diakon Solveig Thoen Bøen.
Martine Brurberg Lundsbakken deltar
med sang. Diakoniutvalget inviterer til
kirkekaffe på menighetshuset etter
gudstjenesten.

Åpent Hus 3.oktober kl. 11 på
Tranby menighetshus

Torsdagsgutta fra Drammen Mannskor
underholder med sang og gode histori-
er. Allsang, god lunsj og loddsalg.

Åpen lunsj
Er du en tur i
Lierbyen eller er
du ute og går en
tur? Kom gjerne
innom og ta
lunsjen hos oss på Frogner menighets-
hus. Vi står for maten, og håper på prat
rundt bordet. Åpen lunsj er én torsdag i
måneden fra kl.11.30- 12.15.
Høstens datoer: 27. september, 25.
oktober og 22. november.  

Hilsen staben i Frogner menighet


