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Søndag 17. mars
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Kirkekaffe.
Sjåstad kirke kl. 17.00: Gudstjeneste

Søndag 24. mars
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Vice versa deltar. Innsettelse av Silje
Karlsen som kapellan. Kirkekaffe.
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-års-
bøker.

Søndag 31.mars
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Søndagsskole, er med i kirken til etter
dåpen.
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Menighetens årsmøte.

Søndag 7. april
Tranby kirke kl. 11.00:
Fasteaksjonsgudstjeneste
Frogner kirke kl. 18.00:
Samtalegudstjeneste

Søndag 14. april (Palmesøndag)
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Skjærtorsdag 18. april
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Anna Carlsen Waldingsbrett (cello).
Sjåstad kirke kl. 18.00: Gudstjeneste.
Ingeborg Soot (sang). Kveldsmat.
Tranby kirke kl. 19.00: Gudstjeneste.
Kveldsmat.

Langfredag 19.april
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 18.00: Gudstjeneste

Søndag 21. april (1. påskedag)
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Vibeke Kohl (trompet)
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Henrik Falang (trompet) og Paul
Christian Justad (sang).

Mandag 22. april (2. påskedag)
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00:
Gudstjeneste.

Søndag 28. april
Frogner kirke kl. 11.00:
Diakonigudstjeneste. Bjørg Ødegaard
(fiolin). Kirkekaffe.
Sjåstad kirke kl. 11.00:
Samtalegudstjeneste.
Tranby kirke kl. 20.00:
Samtalegudstjeneste

Fortsettes neste side
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Lier Menighetsblad

«HVEM EIER
KIRKA?»

har jeg fått spørsmål om mange
ganger fra barn som er på kirkebe-
søk. «Ja, det er bl.a. dere det», svarer
jeg da. Og så blir de litt forundra
over å høre det. Men slik er det -
kirkene er soknets (menighetens)
eiendom. 

Noen må imidlertid ha driftsansvar
for kirkene, og det er det fellesrådet i
kommunen som har. Og hvem sitter i
fellesrådet i Lier? Der sitter to repre-
sentanter fra hvert av menighetsråd-
ene (Sylling, Sjåstad, Frogner og
Tranby/Lierskogen) og et par til.

Hvor jeg vil?
Det er menighetsrådsvalg samtidig
med kommunevalget til høsten. De
sittende menighetsrådene i Lier hold-
er i disse dager på å spørre blant sine

kirkemedlemmer om de vil «ta en
tørn» i menighetsrådet og ta på seg et
ansvar på fellesskapets vegne de
kommende 4 år.

I Sylling er det mange ja allerede. I
Sjåstad, Frogner og Tranby/Lierskogen
er det fortsatt ledige plasser på listene. 

Vår kirke har sagt at den også etter
skillet fra Staten skal være ei folkekirke
med en demokratisk struktur der det er
stor takhøyde. Menighetsrådene er
grunnmuren i den demokratiske struk-
turen. 

Kirkens medlemmer er ulike – noen
synes kirka gjør og står for mye bra,
andre synes den kunne vært noe ann-
erledes, gjort andre prioriteringer og
valg. Dette mangfoldet gjenfinnes held-
igvis også i menighetsrådene. 

For oss som er ansatt i kirka er det
veldig verdifullt å samarbeide med
menighetsråd som speiler ulike sider av

samfunnet og kommer med nød-
vendige og gode innspill ut i fra sin
erfaringsbakgrunn, synspunkter og
interesser. 

Som du som leser har skjønt, trengs
det flere som sier ja til å sitte i menig-
hetsrådene i Lier fra høsten av.
Tenker noen med seg sjøl at «jo» –
kanskje det er min tur nå»: Ta gjerne
kontakt med undertegnede eller en
annen av oss ansatte i kirkene i Lier,
eller en av de som sitter i menighets-
råd i dag. Hjemmesida vår
www.kirken.no/lier har informasjon
om hvem de er under den enkelte
menighet, og fana som heter «om
oss». 

Berit Basmo
Kvidaland
Sokneprest,
Tranby og
Lierskogen

Lederartikkel
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Synlig og levende

Tranby og Lierskogen
menighets inspirasjons-
dager samlet sytti per-
soner på Tranby menig-
hetshus 9.mars.
Barnefamilier akte og
koste seg i snøen med
leik og pølsegrilling.
Utpå dag var små og
store var samla til felles

gryterettmiddag med frukt og is til des-
sert. Ei gruppe tok turen til Lier bygde-
tun og fikk guiding der, mens det i
peisestua satt ei gruppe som delte tank-
er og samtalte om Kristuskransen, et
armbånd med perler i forskjellige farger
til bruk i bønn og meditasjon. En sang-
glad gjeng øvde sanger til gudstjenesten
søndag. Etter klokka tolv stod foredrag
av sokneprest Ivar Flaten på pro-
grammet. Han
fortalte engasjert
om tiltak og fri-
villig arbeid i men-

igheten på Fjell i
Drammen.
Hvordan kan vi

være rause og romme både likheter og
forskjeller? Hva
kjennetegner en
synlig og levende
menighet? Det var
samtale i grupper
om disse temaene
og et panel, en fra
hver gruppe delte

Søndag er kirke-
dag:

Lørdag 4. mai.
Tranby kirke kl. 11.00:
Konfirmasjon
Tranby kirke kl. 13.00:
Konfirmasjon
Tranby kirke kl. 15.00:
Konfirmasjon
Frogner kirke kl. 11.00:
Konfirmasjon. Henrik
Falang og Vibeke Kohl
(trompeter)
Frogner kirke kl. 13.00:
Konfirmasjon. Henrik
Falang og Vibeke Kohl
(trompeter)

Søndag 5. mai.
Gullaug kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00:
Samtalegudstjeneste 
Tranby kirke kl. 12.00:
Konfirmasjon

Lørdag 11. mai.
Lierskogen kirke kl.
11.00: Konfirmasjon
Lierskogen kirke kl.
13.00: Konfirmasjon
Frogner kirke kl. 11.00:
Konfirmasjon. Vibeke
Kohl (trompet).
Frogner kirke kl. 13.00:
Konfirmasjon. Vibeke
Kohl (trompet) og
Sunniva Fevang (sang).

Søndag 12. mai.
Frogner kirke kl. 11.00:
Konfirmasjon. Vibeke
Kohl (trompet) og
Sunniva Fevang (sang).
Frogner kirke kl. 13.00:
Konfirmasjon. Vibeke
Kohl (trompet) og
Sunniva Fevang (sang).
Tranby kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.

gruppas
tanker.
Tør vi ta
utfordr-
inger?
Etter mid-
dagen var
det sang,
kahoot og
ballong-

konkurranse og dagen ble
avsluttet med refleksjoner ved
Alf Kristian og Sigurd.
Prosjektkoret deltok på søn-
dagens gudstjeneste og på
kirkekaffen ble det vist bilder
fra lørdagen. 

Gjertrud A.

Jonas Fjeld Kvartett 
Søndag 12.mai kl. 19.00 i Lierskogen kulturkirke

Jonas Fjeld kvartett kommer og lager skikkelig musikkfest når kulturkirka
feirer 10-årsjubileum!
Med seg i kvartetten har han Hans Cato Kristiansen, trommer, gitar, sang,
Finn Tore Tokle, bass og Ben Basgård, gitar.
Bill: kr. 300,- Forhåndssalg Cirkle K, Lierskogen og Servicekontoret, 
Rådhuset fra 20.mars
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Slekters
gang

Dåp

Frogner menighet
Ebba Aldrin Haavik
Amalie Hornstuen Majlaton
Selena Rihanna Sinescu Olsen
Iver Grøn Kristiansen
Sverre Olav Kastet Hansen

Tranby og Lierskogen men-
ighet
Malthe Cedrick Gustavsen Gravdal
Eskil Slåtta Borgevad
Tobias Elvesæther
Lily Elena Trondsen

Gravferder

Frogner menighet
Ane Kristin Fjelltun
Reidun Stausholm
Martha Bugge
Edel Bergh
Rut Elisabet Skogholt
Astrid Eriksrud
Einar Egge
Liv Ingebjørg Solheim
Roger Raknerud
Espen Norill Hagen

Tranby og Lierskogen men-
ighet
Bjørn Brenna
Leif Erik Fuglerud

Sylling menighet
Kari Hermansen
Astrid Soot

”Farfars skrin”

Olav Soltun satte oss i
stemning med ”Vårsøg”
og gav tonefølge på piano
til fellessangene. Det er
”Åpent hus” på Tranby
6.mars, et rikholdig
lunsjbord og en fullsatt
storsal med mennesker
som er forventningsfulle
til dagen gjest, Tone
Bergflødt.

”Farfars skrin” er ei sterk historie om et
barnebarn som vokser opp med en kjær
farfar som var NS-medlem under 2.
verdenskrig. Hun innledet med en
nydelig beskrivelse av besøk i stua hos
gode besteforeldre. Det ble aldri sagt så
mye om krigen, men farfaren sa: ”Stol
aldri på propaganda” Han trådte feil,
det skjønte han at han hadde gjort. Mye
stoff ble brent etter krigen, men Tone
fant et skrin med private brev og dikt.
Dette førte til bok. Det var seks års
arbeid og møte med mange sterke føl-
elser. 

Dagens gjest tok utgangspunkt i noe av
det bokanmelder Halvor Raknes skrev,
og hun besvarte utsagnene ved å lese
avsnitt fra ”Farfars skrin”. Det var med

smerte hun åpna skrinet, for-
teller hun. Deling av tanker
og å sette ord på denne
smerten og den uuttalte
skammen,  ville gjøre børa
lettere å bære.  En usynlig
arv. En følelse av skam. Var
det min skam? En nedarvet
skam? Dette ble et essensielt
spørsmål for Tone. På en nær
og fin måte formidlet hun
disse  tankene til oss. Og hva
hadde farfar gjort? De fleste
NS-medlemmer var jo ikke

onde. Uvitenhet om krigen? Redde for
russerne? Nasjonal sosialisme? Mistillit
til politikerne? Forvirring om hvor van-
skelig det var å orientere seg i dette
krigslandskapet? Hvorfor kunne farfar
være så dum?  NS-arven lammet føl-
elseslivet mitt, sier Tone.

Etter krigen meldte farfar seg aldri inn
i noe politisk parti eller organisasjon,
han angra seg og ble en sterkt religiøs
mann, forteller barnebarnet Tone
Bergflødt.  Boka ”Farfars skrin” inne-
holder mye mer av hans historie enn
det vi fikk høre. Boka bør leses. Det ble
gitt lang og sterk applaus for den
varme, ekte måten Tone Bergfløtt delte
disse vanskelige tankene på. 
Gjertrud A

Lierskogen kultur-
kirke 10. Februar

En god forsamling fikk gled-
en av å høre Kjell Nyhus –
teolog og forfatter – snakke
om «Den vanskelige og gode
stillheten». Han stilte spørs-
målet om hva stillheten gjør
med et moderne menneske.
Og ga tre svar: I stillheten finner jeg 1:
meg selv, 2: Gud og 3: de andre.

Nyhus har jobbet som
fengselsprest og gjort
denne erfaring: Når still-
heten virker slik på meg,
må det virke også på
andre, f.eks kriminelle.
Tilbakemeldingen fra de
innsatte som ble med på et
opplegg med åndelige
øvelser, gudstjeneste, vei-
ledningssamtaler og en

stillhet uten radio/TV, musikk, og
andre ytre stimuli, var veldig god. I

stillheten begynner man å høre hva
som rører seg inne i en selv. En trenger
ikke være i fengsel for å få til dette. 4, 5
minutter daglig kan være en god start.
En trenger ikke som Kjell Nyhus å
være 40 dager og netter på en hytte i
fjellheimen.
At ordene hans falt i god jord viste seg
ved at mange kjøpte boka hans.
Ragne Haug Sommerseth

Frogner menighet
Søndag 24.mars i Frogner er det innsettelsesgudstjeneste for kapellan Silje Karlsen,
Vice versa synger utdrag fra Vivaldis Gloria og Bachs Magnificat. Vibeke Berger
Feness dirigerer. Bina Karpisova og Ragnar Petersson.

2.april kl.19-20 – Toner i kirken –Gudstjenesteutvalget med Ragnar Petersson og
Bina Karpisova ønsker velkommen til å synge kjente og ukjente salmer fra salme-
boka -13, samt prøve ut nye liturgiske ledd. Kirkekaffe og gratis inngang.

18.april skjærtorsdag kl.11.00 i Gullaug – Anna Carlsen Waldingbrett, cello og
Daniel Solyom
19.april langfredag kl.18.00 i Frogner – Bjørg Ødegård, fiolin og Daniel Solyom
21.april 1.påskedag kl.11.00 Frogner – Vibeke Kohl,trompet og Daniel Solyom 
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Praktiser oppstand-
elsen!

Hver søndag samles kristne mennesk-
er for å feire tilværelsens desidert
største begivenhet. Det forunderlige
er at det ikke finnes menneskelige
vitner til denne hendelsen. De
potensielle vitnene sov tungt da Guds
Sønn stod opp fra de døde. 

De primære kildene våre, evangelist-
ene, vitner om at de kom til en tom
grav. Så forteller de om flere møter
med den oppstandne Jesus, men
ingen av dem påstår å ha vært vitner
til selve oppstandelsen. Ingen så at
steinen ble rullet bort. Men noen
kvinner møtte engelen som hadde
gjort det. 

Hvis denne historien var et påfunn og
du ville få andre til å gå på limpinnen,
ville du være ganske naiv og lite takt-
isk om du førte kvinner inn i vitne-
boksen. Da ville det hefte noe tvil-
somt ved hele historien, siden kvinn-
er på den tiden ikke hadde troverdig-
het eller aksept som juridiske vitner. 

Men selv om apostlene ifølge
Lukasevangeliet først mente at kvinn-
ene fór med løst snakk, sprang de til
graven for å se etter. Graven var tom,
og de undret seg over det som hadde
hendt. Etter hvert fikk de møte den
oppstandne ansikt til ansikt, ja, så
mange som fem hundre mennesker
møtte ham i live ved en anledning. 

Oppstandelse er ikke bare det som
skjedde med Jesus, men også det som
skjedde med disiplene. De gikk i dek-
ning etter Langfredag, men etter
møtet med den oppstandne Jesus gikk
de ut i verden på nytt. Noe hendte i
dem, noe ble satt fri i dem da de gikk
fra å gruble over det uforståelige, til å
praktisere oppstandelsen. 

Du reagerer kanskje på uttrykket,
men er det ikke det vi gjør når vi
oppsøker det stedet der Jesus har sagt
han er å finne? Han sa: ”For hvor to
eller tre er samlet i mitt navn, der er
jeg midt iblant dem” (Matt 18,20). 

Å praktisere oppstandelsen er å ta
Bibelens budskap på alvor, midt i en
verden full av død og fordervelse. Det
er å trosse sin egen tvil og frykt, og
våge seg til å gå for å se om det er noe
i ryktene.  Det er å stole mer på
Bibelens ord enn min egen erfaring. 

Millioner har gjort det før meg.
Apostlene ble så overbeviste om at
dette var sant at de frivillig gikk i
døden framfor å fornekte Jesus.
Utallige andre har gjennom to tusen
år vitnet med sitt liv og sin død om
sannheten i dette budskapet. Du kan
også trygt stole på det.  

Biskop 
Jan Otto Myrseth

Andakt

FELLESSKAPSKVELD PÅ
FROGNER MENIGHETSHUS

tirsdag 9.april kl. 19.30. Taler er Kjell
Arne Norum,  og emnet hans er:
«Misjon i Bibelen og i vår tid»   Kjell
Arne har vært gjest  på felleskaps-
kveldene flere ganger. Han er pensjon-
ert prest og har bl.a. vært sokneprest i
Kviteseid. Nå bor han i Drammen.
Som vanlig er det kaffe og litt å bite i
fra kl. 19. 

Velkommen! 

Årsmøte Sylling menighet
19.mars kl 18.00 i kirkestua.
Agenda:
- Godkjenning av innkalling
- Valg av møteleder, referent og 2 stk
til å undertegne protokoll
- Årsrapport 2018
- Regnskap 2018
- Arbeidsplan 2019
- Budsjett 2019
- Eventuelt

Kvinnenes internasjon-
ale bønnedag i Lier
I snart 150 år fra starten i USA
i 1887 har «Kvinnenes interna-
sjonale bønnedag» vært et
møtested og en bønnekjede for
kvinner i både katolske og
protestantiske land over hele
verden. I år ble dagen markert
i 170 land og regioner.  Bønn
og arbeid går hand i hand og
hvert år fokuseres det på ett
land og det samles inn penger
til diakonale prosjekter i det
landet. 

I år er det fokus på arbeid for likestill-

ing, fattigdom,
rus, familievold
og psykiske pro-
blemer i kjøl-
vannet av borg-
erkrigene på
Balkan. Kvinner i
Slovenia, et av de
minste og nyeste
landene i
Europa, har laget
programmet som
alle samler seg
om. 

Arrangementet i Lier 1. mars var åpent
for både kvinner og menn, og samlet

30 til gudstjeneste og kveldsmat i
Frogner menighetshus. Komiteen sto
for et innholdsrikt program som var
både stemningsfullt, høytidelig og
nært. Slovenia er kjent for sin keram-
ikk og rullekaken er festmaten. Så
alterbordet var pyntet med det.
Kveldsmaten var tradisjonell norsk
med eggemat og godt pålegg. Og prat-
en rundt kveldsmaten var av det
hyggelige slaget som gjør at en gjerne
tilbake til den neste bønnedagssamling
til neste år. 

Bilde: Pensjonert sokneprest Solveig
Aass Kristiansen og diakon Solveig
Thoen Bøen ledet gudstjenesten. 

Diakoniens dag i Frogner kirke
Søndag 28. april kl. 11.00 markeres
Diakoniens dag i Frogner kirke.
Vi får besøk fra Himalpartner og de vil
ha en samtale med diakon Solveig
Thoen Bøen om deres arbeid. Følg
med på kirkens hjemmeside og face-
bookside for mer informasjon om
tema.
Gudstjenesten er ved Silje Karlsen,
Solveig Thoen Bøen, Bina Karpisova
og Bjørg Ødegård som deltar med fio-
lin. Etter gudstjenesten er det
kirkekaffe.
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Lørdag 4.mai 11.00

Rafael Fridén-Kjekstad
Thomas Hammer
Håkon Villum Hansen
Sindre Heddan
Heike Hellum Hovde
Mia Irmelin Korsvik
Anna Lund
Tidemann Mjaavatn-Ski
Maria Nådland
Nora Synøve Børmarken
Paulsen
Jonas Samdahl
Klaudia Agnieszka Suchocka

Lørdag 4.mai 13.00

Jesper Aaslestad Ask
Ingrid Klevberg Halvorsen
Tom-Erik Seljeseth Isaksen
Henriette Lian Karlsen 
Eiler Hagerup Kongsrud
Robin Kristiansen
Inger Johanne Aasland Moen
Maren Njøsen
Sivert Kristian Rusten
Louise Hansen Røgeberg
Hannecke Røtter
Tuva Stenvik
Linn-Karine Ulstrup

Lørdag 11.mai 11.00

Fredrik Evant Berg
Filip Guul Green
Steffen Gustavsen
Vetle Hernes
Nils Mathias Hjelmtvedt
Eirik Groseth Larsen
Jørgen Groseth Larsen
Simen Milde
Isabell Kristi Nøland
Jonas Mehren Sunde
Alexander Bjørge Sveen
Haakon Østerhus
Mathilde Bodin Åkvåg

Lørdag 11.mai 13.00

Jessica Alipoor
Kristoffer Bjugan Ellingsen
Marie Kristoffersen
Ulrik Pharo Lohne
Ella Bjørlo Lærum
Per Oskar Isak Magnussen
Victor Orby
Sarah Helene Røisli
Julie Marie Skandsen
Fredrik Sveaas
Synne Sveaas
Ingvild Bræin Viker
Herman Westerlund

Søndag 12.mai 11.00

Andreas Bergan
Eben Christian Jones Borgund
Thea Emilie Søberg Fløtten
Eivind Heggelund
Fredrik August Holmen
Helene Helgerud Krosser
Albert Narverud
Lasse Alexander Nomme
Åse Ingvill Solbakken Nærland
Vegard Renskaug 
Anniken Sand
Hans Iffa Sundli

Søndag 12.mai 13.00

Mathias Brandt
Julie Aarkvisla Grinde
Mathilde Mathisen Hagen
Sondre Wahl Knardahl
Christian Løkken
Cecilie Hovland Marfi
Lukas Myrvoll Morkestrand
Rosemary Sandmoe
Ask Augustin Crowo Schumann
Ola Sønstebø

Med forbehold om endringer

Sylling kirke 2. juni kl 11:00

Emil-André Granheim
Embretsen
Nora Johanne Horn

Helene Viklund Johnsen
Didrik Kristiansen Kornrud
Mina Lanseng Moen
Fredrik Rouse Sunne
Jan Iver Tronstad

Kristin Myhre Tvinnereim
Mathilde Wam
Hedda Austeja Underaviciute
Wathne

Sjåstad kirke 26.mai kl  11:00

Teodor Bakk-Kristiansen
Eli Renuka Bjelkarøy
Kristian Liuhagen Brurberg
Angelica Ellingsen Forsland

Johanne Brohaug Larsen
Thea Haglund Mehren
Eva Midtun
Ane Midtun
Celine Olafsen
Markus Sveaas

Konfirmasjon Frogner menighet våren 2019 

Konfirmasjon Sylling menighet våren 2019 

Konfirmasjon Sjåstad menighet våren 2019 Åpne kirker i hele Lier!
Det er avtalt med kirkevergen at alle
kirkene skal være åpne når kirketjen-
erne er på jobb i eller ved kirkene.
Dersom det henger lapp med ”Åpen
kirke” på døra er det bare til å gå inn,
enten du vil se på de flotte byggene
eller ønsker en stund for deg selv i
kirkerommet.
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Tranby kirke lørdag 4. mai kl.
11:00

Henriette Johansen Hennum
Thea Høiberg
Leonardo  Andre Salas Jensen
Iselin Langørgen
Amalie Mørk Larsen
Karl Ivar Helgason Lavergren
Emilie Charlotte Winther
Mathiesen
Elida Udjus Pedersen
Theodor Sjöberg-Fuglevik
Oscar  Johannes Sververmoen
Skjelvik
Sindre Henie Sørsdal
Elias Lande Wiik
Julie  Wilhelmsen

Tranby kirke lørdag 4. mai kl.
13:00

Maiken Elise Bakker
Daniel Bjørkedal
Simen Melaaen Døssland
Ronja Stærfelt Gusgaard
Pernille Solbakken Halvorsen
Oliver Lars Almgren Hellerud
Henrik Hennum
Marie Gilje Hermansen
Mille Samuelsen Horsholt
Julian Hellumbråten Jarlev

Pernille Jenker
Mathea Kampevoll Kalley
Aurora Sveia Mellegård
Tomas René Rype
Thale Nivi Skagen
Eirik Tronsli

Tranby kirke lørdag 4. mai kl.
15:00

Marita Johansen
Anders Knutsen
Nicklas Nyborg
Daniel  Tiller Thoresen

Tranby kirke søndag 5. mai kl.
12:00

Sondre  Viktor Boman
Nanna Kristine Mørch Brenden
Kristoffer Buskop
Andreas Isene
Mia Elise Larsstuvold
Marie Lunde
Thea Brendengen  Mundal
John Rype Nilsson
Leander Nyborg
Sander Oppen
Robin Aune Sørlie
Adele Tollefsen
Even Anton Tverberg
Tonje Nicole Wolf

Lierskogen kirke lørdag 11.
mai kl. 11:00

Robin Strand Ask
Annika Louise Fjeld
Ole Martin Knutsen Gulliksrud
Håvard Haugland
Eirin Heibo-Jakobsen
Mathilde  Gransborg Hovi
Kristian Korsvik
Thea  Louise Oftedal-Halsen
Dorthea Werner Olsen
Marte Sørmo
Amalie Marie Venstad-Petersen
Jonathan Vinda
Julie Helene Brattebråten Wiger

Lierskogen kirke lørdag 11.
mai kl. 13:00

Kristine Sandstrak Eilertsen
Inge Kristoffer Lyngstadaas
Lund
Jørgen Brøvig Marksten
Marcus Prestegård
Sander Roald-Mc Laren
Anne Sofie Rognlien
Christoffer Norheim Staib
Amalie Madelen Storvik
Theodor  Frede Vardeberg
Vemork

Konfirmasjon Tranby og Lierskogen menighet våren 2019 

Åpent hus på Tranby 
menighetshus
3.april kl.11.00
Gjest er
Bente
Brønmo.
Hun har tid-
ligere sunget
sammen med
bl.a. Kjell
Karlsens
orkester og
Albatross.
Sammen med gitaren sin tar hun oss
med gjennom kjente og kjære sanger
fra 60-tallet og framover. Det blir høy
allsangfaktor. Lunsj og loddsalg.

ÅRSMØTE TRANBY OG
LIERSKOGEN 
MENIGHET
SØNDAG 7.APRIL kl.
12.30 på Tranby menig-
hetshus.
Saksliste:
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder, referent og 2 til å
undertegne protokoll
Årsrapport 2018
Regnskap 2018
Arbeidsoppgaver 2019
Budsjett 2019
Eventuelt

Anita Skorgan i Frogner kirke
11.april kl.20.00 – Menigheten
arrangerer
konsert
med Anita
Skorgan
med tittel-
en «Jeg
velger meg
sannhet-
en». 

Billetter
kan kjøpes
på ticketco
eller ved
døren.
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Etter nøye
planlegging
og mye
logistikk var
alt klart for å
ta fatt på
tekstene i
Det nye
testa-

mentet. Det var knyttet en viss
spenning til hvordan dette ville
gå selvfølgelig – selv om noen
har gjort dette før er det for
eksempel ikke så enkelt å forutsi
hvor lang tid de enkelte kapitlene
tar. Ville vi klare det på de opp-
satte 24 timene, eller ville det bli

behov for ventepauser underveis fordi
man var foran ”skjema”?? Og ikke
minst, ville alle de involverte dukke
opp til avtalt tid?  
Svarene på dette var at alt gikk veldig
bra, alle dukket opp når de skulle, og vi
rakk gjennom tekstene på planlagt tid
– uten behov for paralell-lesing eller
lange pauser. 

Lesingen ble fordelt på i underkant av
80 lesere i alderen 10 til over 80 år, og
tilbakemeldingene er at de er veldig
glade for å ha vært med på dette. Begge
kirkene var preget av en god ro og
nærmest andektig stemning denne
helga. Alt var lagt til rette for gode
overganger mellom leseøktene, og
teknisk utstyr sørget for at alle hørte
hva som ble lest. I tillegg til de som
skulle lese var det folk som kom innom
for kortere eller lengre tid, og noen var
endog innom flere ganger. Presten
”tellet inn” i underkant av 140 besøk-
ende, og det må vi si oss fornøyde med.

Menighetsrådene sørget for rikelig til-
gang på både mat, kaffe/te og kaker
hele tiden, så her gikk ingen sultne fra
kirken. Åpningen på Sjåstad og avslut-
ningen i Sylling ble markert med solo-
sang, og søndag var det også en kort
gudstjeneste med det vi hadde lest som
tema.

Alt i alt er vi mange som synes
dette ble en givende ”greie” – og
vi har mye å takke initiativtaker
Marit Mørk Enger og hennes
hjelpere for. Marit selv er også
godt fornøyd, og synes det har
vært flott å oppleve deltakernes
respons både i forkant, underveis
og etter selve lesehelga. Hun er

glad for å høre at dette har gitt hver
enkelt noe.

Kåringen av
Liers eldste bibel?
Det er mange som har
gamle bibler – og det
skulle vise seg å ikke
være helt enkelt med
sikker tidfesting av
gamle bøker....Som
tidligere sagt var de
fleste kandidatene fra
perioden 1860-1880.
Men vi har fått inn

bøker som er betydelig eldre. Kari
Teigen i Sylling har en utgave fra 1816,
og Ole Horn i Øverskogen har en hvor
det står skrevet 1822 med håndskrift  -
denne er muligens enda eldre. Han har
også en annen bok som er datert 1777.
Denne skulle imidlertid vise seg å ikke
være en fullverdig bibel, men en saml-
ing av bibeltekster sortert etter kirkeår-
et.  Alt i alt skapte vår uhøytidelige
konkurranse engasjement rundt bibel-
en, og det var det moro å se hva som
finnes i bygda. 

Sagt av noen av de som 

deltok:

Det var gøy å være med, men mye
å lese. Noen av ordene var litt van-
skelige å lese. Og så var det dumt at
jeg var forkjølet og måtte ta noen
hostepauser (yngste deltaker, jente

10 år)

Dette ble en sterkere opplevelse enn jeg
hadde trodd. Det var noe eget å høre
tekstene i sin helhet, både som leser og
tilhører (mann i starten av 20-åra)

Jeg ble stolt av å høre familien min lese
(bestefar)

Takk for at jeg fikk være med på
dette (mann 70)

Ble bevisst hvor mye fint som står i
bibelen. Særlig påskefortellingen
slik den står skrevet i
Johannesevangeliet gjorde inntrykk
(mann i 20-åra)

Mer lesing og bibelgruppe!
Hvis du ønsker å lese eller høre mer
kan du møte opp i Sylling kirkestue kl

18-18.45 alle ons-
dager frem til
påske. På Sjåstad er
det bibel-/samtale-
gruppe onsdag
27/3 og 3/4 kl
18.00 til 19.30.
Begge steder har
lav terskel, og alle
er velkomne, enten
du kan en onsdag
eller fler.

Det nye testamentet
minutt for minutt
I samarbeid med Bibelselskapet
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Fasteaksjonen 2019

Hawos hjelpende
hånd
Etter at mamma
og storebror døde
har 12 år gamle
Hawo tatt over
mye av det dag-
lige ansvaret for
familien. - Aller
helst vil jeg bli
sykepleier. Fordi
jeg jeg ønsker å
hjelpe andre.

Smilet sitter et
stykke inne, men
det er likevel en
voksen mildhet i
blikket til Hawo.
En blanding av sjenanse og opplevelser
ingen unner et barn. For få år siden,
hun husker det så godt, levde hun med
mor og far, fem brødre og en søster. Et
enkelt, men godt liv som nomader ute i
det golde ørkenlandskapet i Puntland,
Somalia. Det var før regnet sluttet å
komme. Sesong etter sesong. Før geit-
ene de livnærte seg av startet å dø, en
etter en. Før de selv ble utmagret. Før
Hawo mistet mamma og deretter store-
bror. Han var bare skinn og bein, og da
han ble syk maktet ikke kroppen mer. 

Livreddende vann

- Vi har ingenting. Men vi kom hit for
at vi ikke skulle dø, sier Hawo med lav
stemme. Hun forteller at de voksne
bestemte at storfamilien måtte komme
seg til provinshovedstaden Garowe. Hit
til flyktningleiren Jilab 3, hvor nye
klimaflyktninger strømmer til hver
eneste dag. I 2010- 2012 ble Somalia
rammet av den mest alvorlige tørken

på 60 år og hungersnøden tok livet av
nærmere 260.000 mennesker. Ifølge FN
er 2.6 millioner somaliere i dag på
flukt, hovedsakelig fra tørke, men også

konflikt. 

De har mistet stort sett alt,
heldigvis sørger Kirkens
Nødhjelp for rent vann
her i leirene. Det er helt
avgjørende for å unngå
vannbårne sykdommer
som kolera – og for at folk
i skal kunne overleve
under de svært krevende
forholdene. De daglige
turene til en av vannpost-
ene er det Hawo som står
for. I tillegg til at hun lager
mat, vasker klær, passer
småsøsken og holder rent
i og utenfor det enkle telt-
et. Etterpå gjør hun mye
av det samme også for

tanten som bor i en annen flyktningleir
20 minutters gange unna.  

Ett av de beste

- Hawo er et av de beste barna som
finnes. Hun er fortsatt så ung, men
gjør alt av husarbeid, også mange ting
vi ikke trenger å be henne om. Hun er
ærlig, og gjør mye helt på eget initiativ,
jeg tror at hun kan bli en god gründer,
sier Fadumo Abdinur Hirsi (60) og
klapper kjærlig på tantebarnet sitt. 

- Jeg vil være en flink jente. Jeg ønsker
å hjelpe andre, og om jeg får jobb på et
sykehus kan jeg hjelpe mange. Og
kanskje gi baller til barna, så de har
noe å leke med. Det har jeg lyst til, sier
Hawo.  

Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Hawo og andre skal få rent vann
trengs det hjelp fra mange norske friv-
illige. Folk som ikke er på flukt, men

som i likhet med Hawo har engasje-
ment og et ønske om å hjelpe men-
nesker i en svært krevende situasjon.
Hvert år er tusenvis av frivillige med
på å samle inn penger til Kirkens
Nødhjelps arbeid gjennom
Fasteaksjonen. 

Det er nettopp disse pengene som
gjorde det mulig å levere rent og trygt
vann i Somalia. For Hawo og tusener
av andre flyktninger har dette vært
livsviktig hjelp.

Også i år skal frivillige over hele Norge
være med på å samle inn penger til
brønnboring, latrinebygging og andre
tiltak som redder liv rundt om i ver-
den. Også du kan bidra når
menighetene i Lier skal gjennomføre
årets aksjon, enten ved å være bøsse-
bærer eller å støtte aksjonen.

Hvordan kan du bidra?

Gå med bøsse eller stille som sjåfør på
aksjonsdagen tirsdag 9.april. 

Ta kontakt med din menighet:

Sylling/Sjåstad: Sokneprest Ole Johan
Stokstad, tlf.: 95111602

Tranby og Lierskogen: Kateket Joar
Flatand, tlf.: 99 15 29 20

Frogner: Diakon Solveig Thoen Bøen,
tlf.: 48006698

Ta godt imot bøssebærerne og gi et
bidrag i bøssene. Vi kommer dessverre
ikke inn i alle blokker, så kommer det
ingen på døra kan man gi via
Vipps/SMS

Gi en gave ved å vippse et valgfritt
beløp til 2426, eller send en SMS med
kodeordet VANN til 2426 (200 kr)

Blestølen
Første helga i februar var Sjåbagos og
Lier Soul Children på sin tradisjonelle
tur til Blestølen. Det var en tur fylt av
aktiviteter inne og ute, korøvelse og
sosialt fellesskap. På tur til Blestølen
hører det også med mye god mat. Taco
er et høydepunkt, et annet høydepunkt
er grilling av marshmallows. Sjåbagos
OL hører med, en utendørs konkurr-

anse i ulike kreative øvelser. Og på lør-
dagskvelden er det kampkveld, med
stort engasjement, og kreative konkurr-
anser innendørs. Det sosiale fellesskap-
et er en viktig del av turen, vi har tid
sammen og vi blir bedre kjent med
hverandre. På turen med Sjåbagos og
Soul Children handler om å bli bedre
kjent med Jesus, og om å ha Jesus som
venn i livet. Vi kom hjem fra turen med
masse gode minner og opplevelser og
gleder oss allerede til neste tur.

Velkommen til 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
menighetshus. Vi står for maten, og
håper på god prat rundt bordet. Åpen
lunsj er én torsdag i måneden fra
kl.11.30- 12.15.
Vårens neste datoer: 21. mars, 25.
april.
Hilsen staben i Frogner menighet



Sangtimen 28. mars 2019 

Gjester: Kristin Solli Schøien og Harald
Schøien 

Sammen har Kristin Solli Schøien og
Harald Schøien, i en årrekke, vært aktive
utøvere og sterke pådrivere for kirke-,
menighets- og trosliv.

Både hver for seg, og ikke minst sammen, har de vært med
på å utfordre tradisjonell forkynnelse, ved å ta i bruk former
som etter hvert har fått stor innflytelse i kirkens formidling.
Bl.a. har Harald flere musikaler som er i bruk i konfirmant-
arbeidet.

Gjennom Sangtimen, et arrangement på tvers av menighet-
ene i Lier-kirken, har de lovet å dele sine erfaringer og krea-
tivitet, salmer og sanger, i Tranby kirke, torsdag 28. mars kl.
19.00. Det blir mye felles-sang!

Kristin Solli Schøien startet alt på begynnelsen av 1970-tallet
en visebølge. Hun var med å prege musikklivet både på store

stevner og lokale
kirkelige arrange-
menter.

Som visedikter og komponist er hun særlig kjent for sine
salmer og kulturformidling i kirken. Flere salmer har nå fått
plass i nyeste salmebok, bl.a. nevnes; «Gud lær meg å se»,»
Gud, du er ikke i min verden», hun har også satt melodi til
Vidar Kristensens tekst; «Herre din jord bærer mat nok til
alle».

Kristin S Schøien tonesatte i 1986 14 dikt av Herman
Wildenvey i kabareten «Jeg synger min sang for vinden».
Arbeidet ble verdsatt med både kulturpris og kulturstipend.

Harald Schøien har med omfattende foredragsvirksomhet og
forkynnelse, med teater som språk, vært en del av sentralt og
lokalt kirkeliv. 

«Hver morgen når du våkner, kjenner du at
du er i live. Da vet du også at du er betrodd
livet» - sitat av Harald Schøien

Etter en lang karriere som prest sies det at
nettopp dette er karakteristisk for Harald
Schøien - ordet i sin makt.

Informasjon fra flere av Harald Schøiens tidligere arbeids-
steder, bekrefter at han med sin åpne og «menneskelige»
væremåte, raskt fikk kontakt med folk både i og utenfor
aktiv menighet – han skapte «levende menigheter» hvor
menigmann fant sin plass i kirkebenk og menighetsfelles-
skap. Unge eller eldre betyr intet, konfirmantgrupper
bekrefter 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

Konstituert Prost Ragnar
Ringen Petersson (Frogner)
mobil: 415 19 679

Kapellan 
Silje Karlsen (Frogner)
Begynner 1. mars

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)
e-post: ar233@kirken.no

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: 40 92 49 50
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



I gudstjen-
esten på
Lierskogen
med tårnag-
entene telte jeg hele 23 Hallelujaér i
salmene før prekenen. Ikke dårlig.
Her ett til: På et husbesøk takket
presten nei til tilbudet om kaffe.
Magen var litt sur. Men kona på gård-
en syntes hun måtte by på noe og
foreslo da: kanskje et glass vin kunne
duge. Jo, presten takket ja og hun
skjenket opp. Men så syntes hun ikke
det gikk an å si skål og derved kom
det. Hun løftet glasset med ordene: Ja
Halleluja da, sokne-
prest. 

Jeg var vikarprest i
Filtvet kirke på
bibelldagen hvor
tidligere general-
sekretær Gunleik
Seierstad var pre-
dikant. Han var med
i arbeidet med den nye bibeloversett-
elsen i 1999. Vi fant medarbeidere
blant noen av landets beste forfattere
og kulturarbeidere, forteller han. Mitt
beste minne er da Sylfest Lomheim
sa, etter at vi hadde sunget den irske
salmen «Deg og få skoda» i kapellet
på Lovisenberg: «Nå skulle far min ha
sett meg, da hadde han vore glad!»

I Lierskogen kulturkirke fortalte feng-
selspresten Kjell Nyhus om «Den van-
skelige og gode stillheten.». Her en
historie jeg leste fra et kloster hvor
man bare hadde lov til å si to ord hver
10ende år. Etter de første ti skrev en:
Hard seng! Etter de neste: Kald mat!
Og så igjen etter nye 10: Jeg slutter.
Han fikk til svar: Ja, du har jo ikke
gjort annet enn å klage siden du kom.
Lokalavisen Dalane Tidende har sær-
deles lokalt nyhetsstoff. Hør bare:
«Egersund menighetsråd skal kjøpe
inn eit skilt som det står «kyrkjeten-
ar» på. Kyrkjetenaren skal hengja
dette på jakka si». Noe for
Lierposten?

Rolf H. Sommerseth 

Neste nummer
Stoffrist: 23. april
I din postkasse: 3.-10. mai

!

Prestens 
beste...

KONSERT ”Ord og toner”
søndag 31. mars kl 19.00 i
Frogner kirke

Velkommen til konsert i Frogner kirke
med spennende pianomusikk, spilt på
det nye flotte flygelet som Frogner kirke
fikk i fjor, og
variert kormusikk
ved Tranby
Kantori (fra bl.a.
A.Vivaldi, I.
Kleive). Ingrid
Buarøy
Aasen(bilde t.h)
og Inge
Runningen vil
synge ”All I Ask
of You”  fra The
Phantom Of The
Opera.
Martine
Brurberg
Lundsbakken
(bilde t.h) vil
sammen med
sin musikk-
lærer fra ung-
domskolen,
David
Rivelsrud,
synge ”The

Prayer”, som er kjent med Celine Dion
og Andrea Bocelli. Den unge dyktige
fiolinisten Inger Astri Lille Isene (17 år)
vil denne gangen spille musikk av
J.S.Bach. Sondre Ringsevjen (bilde
under) vil presentere orgelmusikk fra

en annen barokk-mester, D. Buxtehude.
Sondre, sammen med sin bror Håvard,
vil fremføre 4-hendig pianomusikk av
Grieg, Dvorak og Rachmaninoff.
Vi ønsker velkommen til en kveld med

fine musikalske opplev-
elser!

Arr.: Tranby og
Lierskogen menighets
Sang- og Musikkutvalg.
Billettpris: kr 150,-
voksne ;  under 16 år og
ledsagere gratis.

Australia på tvers
Det var tema på Åpent Hus på Tranby
Menighetshus
6 febr. Jan
Aurstad og
Bjørn Tovsrud
viste bilder og
fortalte om
turen de
gjorde høsten
2017. Turen
var også en
innsamling til
kreftsaken der
resultatet ble
ca 117000 kr.
Med på turen
var og Agne
Ustemo som kjørte bobilen og her
hjemme administrerte Lillian Mobæk
innsamlinga på facebook.

Turen ble på 403 mil med dagsetapper
fra 3 til 19 mil på 39 sykkeldager. Turen
bød på noen problemer som motvind,

noen varme dager på 34 – 35 grader og
mye fluer enkelte steder. Mye tung-
trafikk og mange døde kenguruer på
veikanten måtte også tas hensyn til. I

medvind
gikk det
bra unna
på flate og
åpne parti-
er.
Australia er
et åpent og
øde land
der 80 %
bor på 6%
av arealet.
Til mer øst-
over de
kom til mer

variasjon i landskapet og frodigere ble
det. Australia har også fjell og kulda
kommer fra syd. Mye som er helt for-
skjellig fra Norge. Bra fremmøte på
Åpent Hus denne dagen også.


