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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 (trom-
peter)
Frogner kirke kl. 13.00: Konfirmasjon.
Henrik Falang og Vibeke Kohl (trom-
peter)

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.
Kirkekaffe.

17. mai
Sjåstad kirke kl. 9.30: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 10.45: Samling (når
toget kommer)
Lierskogen kirke kl. 11.30:
Familiegudstjeneste
Frogner kirke kl. 12.00: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 12.00: Gudstjeneste

Søndag 19. mai
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Sylling sangkor deltar.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Kirkekaffe.

Forsettes neste side:
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Lier Menighetsblad

Nytt prosti.

Kommunesammenslåinga fra 2020 får
konsekvenser også for den kirkelige
inndeling.  Det har lenge vært klart at
Røyken og Hurum slås sammen med
Asker og at de blir en del av nye Asker
prosti og Oslo bispedømme fra 2020.

Dermed blir Lier igjen aleine i
Tunsberg.  Spørsmålet har vært hvilket
prosti vi skal tilhøre.  Det mest natur-
lige er at vi går sammen med
Drammen.  Slik har det også blitt.
Samtidig er utfordringa at Drammen
også blir større når de slås sammen
med Nedre Eiker og Svelvik.  Dermed
blir det et stort prosti, sjøl om det også
andre steder i landet finnes prostier
som både er like store og større.  

Men nå er avgjørelsen tatt.  Vi er på en
måte tilbake til slik det var før delinga
av det gamle Drammen prosti for vel
20 år sia.  Nedre Eiker og Svelvik til-
svarer omtrent Røyken og Hurum i
folketall.

Hva betyr dette for oss i Lier?  For det
første betyr det at vi ikke lenger har prost
i Lier.  Vår prost vil fra nå av være i
Drammen.  For det andre betyr det at vi
nå vil orientere oss i retning Drammen
og ikke mot Røyken og Hurum.

Det betyr også at vi blir en lillebror i det
nye prostiet.  Drammen vil bli om lag fire
ganger så stort som Lier.  

Men i det daglige, både for Liers befolk-
ning og for de ansatte vil endringene bli
små.  Det aller meste av vår aktivitet vil
bli som før.  

Når det gjelder fordelinga av prester vil
de fem sogneprestene i Røyken og
Hurum gå over til Oslo bispedømme.
Våre fire menighetsprester vil fortsatt
være i Lier.  Men prostipresten (50 %),
som nå i hovedsak har sitt arbeid i
Røyken og Hurum, vil fra 2020 bli igjen
hos oss.  Jeg forventer at hun får sitt
arbeid i Lier og hovedsakelig i Tranby.
Det er en stor menighet som bare har én
fast prest tilknytta menigheten i dag. 

For øvrig har vi også allerede nå vikar i
50% i Tranby ut 2019, så det blir dette
som da blir omgjort fra neste år.

Ellers er det tydelig at Drammen har
nok med sitt og hvordan de skal organ-
isere seg fra 2020.  Der er det tre kom-
muner med hver sin kultur som skal
slås sammen.  Det er viktigere å få dette
på plass enn hvordan de skal samar-
beide med oss.  Vi vil som sagt fortsette
omtrent som før.

Men vi, ikke minst deler av Frogner
menighet, ligger tett på Drammen.  Det
åpner for at det kan utvikles spennende
samarbeidsområder etter hvert.
Allerede i dag samarbeider vi en del
når det gjelder ungdomsarbeid.  Men
det er også mulig-
heter i det diakon-
ale og kirkemusik-
alske arbeidet, for å
nevne noe.

Ragnar Petersson,
konst. prost.

Lederartikkel
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Tårnagentdager i Sylling
kirke

En flott gjeng med 3.klassinger var
med på Tårnagentdager i Sylling
kirke torsdag 7.mars og søndag
10.mars.
Ole Johan Prest og AnCa
Trosopplærer hentet dem på SFO,

sammen med hjelpelederene Berit
Synøve, Eli Merete og Ida Elise, fra
5.-7-klasse. Vi gikk sammen opp til
kirkestua, hvor Unni, Hilde og
Birgit ventet med deilig taco. Mens
vi spiste
kom «Lise
Agent»
som
trengte
hjelp med å
løse
mysteriet
om hvor
kalkbegeret
var blitt av. Var det stjålet? De ivrige
Agentene ble med, og fant heldigvis

kalkbegeret igjen!  Vi lærte
om da Jesus hadde den første
nattverden sammen med sine

disipler, og at Jesus ønsker at vi skal
feire nattverd sammen, til minne om
Ham. 

Vi hadde bli-
kjentleker, jakt etter
kirkens skatter, tur
opp i kirketårnet
og bygging av veld-
ig høye
«kapplatårn». Vi
laget også gudstjen-
este sammen.

Før vi avsluttet på kvelden, samlet vi
oss rundt lysgloben hvor alle som
ville fikk tenne lys. Vi hørte om Jesus

Fortsettelse Søndag er kirkedag:

Søndag 26. mai
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
Ingeborg Soot (sang).
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Kirkekaffe.

30. mai (Kr.Himmelfarsdag)
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00:

Gudstjeneste

Søndag 02. juni
Sylling kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
Ingeborg Soot (sang)
Frogner kirke kl. 11.00:
Blomstergudstjeneste. Kirkekaffe.
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Kirkekaffe.

Søndag 9. juni (1. pinsedag)

Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Mandag 10. juni (2. pinsedag)
Amfiet ved Tranby kirke kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste.
Hennummusikken. Kirkekaffe.

Søndag 16. juni (Lierdagene)
Lierbyen amfi kl. 11.00: Gudstjeneste

som er verdens lys, og at Han ønsker at vi skal
være lys for hverandre her på jorden.  Vi hørte
også om en av lignelsene Jesus fortalte, om
lammet som ble borte fra flokken sin. Men
gjeteren lette helt til han fant det igjen. Slik
leter Jesus etter oss når vi går oss bort.

Søndag feiret vi Tårnagentgudstjeneste, som
agentene og vi ledere hadde laget på torsdagen.
Det ble en flott gudstjeneste, med sang av
Agentene, lesing av bibeltekster og bønner! Vi
hadde også nattverd og bønnevandring.
En herlig gjeng som vi gleder oss til å se igjen! 

AnCa trosopplærer

FELLESSKAPSKVELD PÅ
FROGNER MENIGHETSHUS.
Den siste fellesskapskvelden før sommerferien er
tirsdag 14.mai kl. 19.30. Gjest er Vigdis Rø
Berntsen, og hun var valgt emnet «Et liv under
Guds velsignelse». Hun har vært sykehjemsprest i
Oslo,  prest i Manglerud menighet og aktiv i
Normisjon. Kaffe og litt og bite i fra kl. 19.
Velkommen !

Informasjon fra kirkevergen:
- Minner om kirkevalget (9. september) – Ta kontakt med ditt lokale
menighetsråd og meld din interesse så snart som mulig om du ønsker
å bidra.
- Ønsker du å delta som frivillig under Lierdagene 15. og 16. juni,
meld din interesse på lier@kirken.no eller ring kirkens service kontor
40924950
- Vi minner om sikring av gravminner.  Dette er festers ansvar.
- For ytterligere informasjon viser vi til vår hjemmeside www.kirk-
en.no/lier

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



4 Lier Menighetsblad - nr. 3 2019

Slekters
gang

Dåp

Frogner menighet
Maria Krohn-Sørum, Ane Hjoberg (Ris
kirke), Emma Synnøve Heimdal,
Mathilde Andrea Dijkstra, Saga Bugør-
Henriksen, Olivia Due Rønning, Johan
Wam Schäfer (Bragernes)

Tranby menighet
Mie Eline Mørk Rosbach, Markus Næss
Moen, Philip Ljunggren Bergh, Karl Nôel
Røksund Singstad, Ludvik Welle-Jonsson,
David Hegdal Sommerseth, Aurora
Kjonerud Ugolini

Sylling menighet
Dennis Embretsen, Brage Bryhn Olsen

Sjåstad menighet
Tiril Amalie Ulsaker Sundt, Matheo
Emilian Bråthen

Vigsler

Sylling menighet
Tone Christine Cook og Knut Espen Riis

Gravferder

Frogner menighet
Per Bråthen, Ingrid Sørnes, Helge Bjørn
Johansen, Kjell Egil Leret, Bodil Synnøve
Nordby, John Johansen, Thormod
Wilhelm Kristensen, Kjellaug Bergstrand,
Ingrid Gausen, Lillian Wiberg, Inger
Johanne Johansen, Thore Martin
Gravningen, Ingunn Thomassen, Per
Brandal, Toril Apalstø, Elisabeth
Ragnhild Hansen, Andreas Hansen

Tranby og Lierskogen menighet
Anette Moe, Gerd Lyngås, Ole Gunnar
Myren, Britt Siqveland, Ingrid Tokvam,
Agnes Langeland, Margit Synnøve Borch-
Olsen, Kjell Kleven, Ann Helen Brandal,
Ivar Krogh, Olav Ljøsne, Knut Egil
Helgerud, Odd Thorstad Johannessen,
Else Ekstrøm, Liv Lauritzen, Margit
Sagbråten, Fredrik Lunde

Sylling menighet
Anne-Lise Gustavsen, Anne Østtun
Karlsen

Sjåstad menighet
Bjørn Haugfos Tangen, Tine Anett
Sydtskow

”Gi et liv med vann”

var Kirkens Nødhjelps
slagord for årets fasteak-
sjon 9.april.

Her er ( fra v) Julie,
Henriette, Ronja,
Dorthea og Thea Louise
nettopp ferdige med saft
og kakehygge, etter å ha
vært på sin innsamlings-
runde. Konfirmanter over hele landet
har ringt på dører og samlet inn
penger for å hjelpe mennesker i kata-
stroferammede områder. De hygge-
lige og høflige ungdommene gjorde

en flott jobb. På Tranby og
Lierskogen kom det inn ca 59 000
kroner, av disse        10 000 på vipps.
Takk for innsatsen til alle som deltok
og alle glade givere.    

GA

ANITA SKORGAN I
FROGNER KIRKE.
«Tenk at dere velger å komme
en torsdagskveld» var den
folkekjære artistens innled-
ningsreplikk overfor 105 for-
ventningsfulle publikummere
som hadde møtt fram i Frogner
kirke 11.april. Anita Skorgan
hadde satt sammen et variert
program med overskriften «Jeg
velger meg sannheten». Hun
sang flest egne sanger. men også
sanger av Ole Paus (Det begynner å
bli et liv dette her, det begynner å
ligne en bønn), Ellen Sofie Hovland
(Er det lov å synge Halleluja) Leonard
Cohen og flere. Hun hadde med mus-
ikere som akkompagnerte henne på
gitar og tangenter når hun ikke
akkompagnerte seg selv på flygelet.
Hennes «Kyrie» til et kjent preludium
av J.S. Bach var vakker. Og aktuelt
tema fikk vi i   sangen «For vår jord»
fra hennes gullplate.

Hun bandt sangene sammen med
humor og lune og meningsfulle
kommentarer: 

«Jeg er takknemlig for at jeg
har fått leve et langt liv som
musiker, for jeg får ikke til
noe annet».

«Suksess er å gå fra en
fiasko til en annen uten å
miste entusiasmen.» 

Hun flettet også inn korte dikt av bl.a
Hans Børli og Kolbein Falkeid, 

«for med årene er jeg blitt glad i
poesi», betrodde hun oss. 

Publikum satte ekstra stor pris på
Grand Prix-melodiene «Oliver,
Oliver» som hun representerte Norge
med i 1979 og Jahn Teigens «Adieu»
fra 1982. Vi fikk vite at han fyller 70 i
år.  På oppfordring ble refrenget
allsang, og det hørtes ut som alle i
forsamlingen kunne det.   Som eks-
tranummer fikk vi «Min første kjær-
lighet», og heller ikke der var det noe
problem for forsamlingen å hjelpe
henne med å huske teksten. 

Anita Skorgan formidlet ekthet,
enkelhet, nærhet og varme – det var
som vi kjente henne personlig.  Og
programmet var seriøst og morsomt
og gjennomtenkt. Vi gikk beriket
hjem.

Takk til Beena Karpisova som var ini-
tiativtaker og som hadde skaffet
støtte fra Norsk kulturråd og Lier
kommune. Frogner menighetsråd
stod som  arrangør. 

Tekst: Asle Kristiansen
Foto: Rune Kleven



Nostalgi på Tranby

Vi vet ikke hva Bente
Brønmo ville varta opp
med, hun ble syk, men
en flott erstatning var
Jon Morten Helgestad
fra Skotselv. Med sitt
eminente gitarspill og
varme stemme under-
holdt han oss, men vi
fikk også synge med på
gamle, kjente travere.
Jeg hadde følelsen av at
han hadde titta i min
barndoms ”Ønskekonsert-notat-bok”.
Her kom de på rekke og rad: ”Våren
kommer nå”, ”Sjømann”, ”Lille vakre
Anna”, ”Je kunne vøri snekker”, ”Der
bjørkorna susar”, og Simastuen sin
vemodig, vakre ”Brunen”. Fra den litt
mer alvorlige sjanger: ”I Herrens hend-
er” og ”Ingen er så trygg i fare”. Artig
var en folkemelodikavalkade satt
sammen av førstestrofene i 30 kjente

sanger. Så fulgte ”Welcome to my
world”, ”Gryta hennar mor”, ”Sail along,

silvery moon”og
”Blåklokkevikua”.
Helgestad fortalte
om de fire barna
sine og at det var
nærliggende og
treffende og dele
med oss visa:
”Husk at denne
dag skal du ta
vare på.” En set-
ning å tenke på
for oss alle. Han

fikk stor applaus og takket for laget
med en litt mer ukjent sang:
”Avskjedstoner.” 

Waldemar Novaks fine pianospill,
”Våren” av Grieg, som vanlig herlig
lunsj og åresalg var starten på ”Åpent
hus” denne onsdagen den 3.april.

Gjertrud A
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Guds hjerte

av Rolf Jacobsen (1907-1994)

Guds hjerte vet vi ikke, 
men vi vet 
noe som overstrømmer oss 
som et regn over hendene.

Hans øyne ser vi ikke, 
men vi ser 
usynlig lys over alle ting 
som i sommernatten.

Hans stemme hører vi ikke, 
men vi finner 
veier overalt og spor i hjertene 
og stier med lavmælt lys.

Fra Sommer i gresset, 1956

Andakt

Fasteaksjonen 2019
Takk til alle som bidro til Fasteaksjonen 2019 enten du var bøssebærer, medhjelper
eller giver! Fra menighetene i Lier samlet vi totalt inn 158 373 kroner mot 136 652
kroner i fjor. Tusen takk!

Sylling og Sjåstad konfirm-
anter på Gulsrud leirsted
ved Tyrifjorden!
En helg fylt av:

Herlige ungdommer
med masse energi
og glede 

Morgensamling og
Kick off 

Sosialt samvær med spill, spa og disku-
sjoner

Rotete rom, godteri og soveposer

Fellesdans og
konkurranser 

Samtaler om
tro og tvil,
bønn, Jesus,
Gud og Den
Hellige Ånd 

Masse god
mat (Laget og servert av Kristin
Stokstad. Tusen takk!J)

Konfirmant OL, Kampkveld og film

Kveldssamlinger med tente lys, sang,
bønn og vitnesbyrd

BAD i Tyrifjorden for de
aller tøffeste

Tusen takk til alle dere kon-
firmanter! Det var topp å
være sammen med dere!

Og en
spesi-
elt stor
takk
til de

tre Ten Sing’erne
fra Tranby,
Amanda Sunde,
Ida Marie Isene
og Frida
Kvamme, som
stilte opp på kort
varsel som ledere,
og bidro STORT

til en flott helg med masse godt inn-
hold

Spennende med konsert i
kirken!

Den 12. mars gjestet Lier kulturskole
Frogner kirke med strykerkonsert. Det
var elever av Bjørg Ødegård og Anna
Carlsen Waldingbrett. Musikkgleden
var stor, og utøverne spente og flinke.
Med spenn i alder fra småskole til vid-
eregående var utøverne like varierte
som reportoaret. Spente, flinke og med
selvtillit ble det fremført verker av
Bach, Mozart, Charpentier og Händel
for å nevne noen komponister.
Konsentrasjonen var stor, og det låt fint
fra fioliner og celloer. Publikum fikk
høre hvor fin klang det er i kirken vår,
og små og store  utøvere gledet seg
stort! Kantor i Frogner, Bina Karpisova,
bidro med akkompagnement på orgel
og flygel.

Åpen kirke i Sylling hver
onsdag fra kl. 0700-1900.



Påsken i Tranby og Lierskogen. 
Årets påske i Tranby og Lierskogen menighet startet i
Lierskogen kirke Palmesøndag, hvor vikarprest Elling
Eriksen ledet gudstjenesten. Det var nattverd. 26 personer
var tilstede.

Skjærtorsdag var det guds-
tjeneste i Tranby kirke kl
19.00, ledet av sokneprest
Berit Basmo Kvidaland.
Det var nattverd. Etter
gudstjenesten var det
dekket til kveldsmåltid på
menighetshuset. Det var
21 personer tilstede på
måltidet.

Langfredag var det
pasjonsgudstjeneste i
Tranby kirke, hvor klokker
Aslaug Hatlestad leste Jesu Kristi lidelseshistorie fra
Matteus-evangeliet. Mellom lesingene sang Torunn Buarøy,
Bjørg Ødegård spilte fiolin og kantor Waldemar Nowak
spilte piano og akkompagnerte de to. Kirketjener Hans
Nordal hadde fjernet alle lysestaker og annen pynt og lagt et

sort klede over alteret.
Et kors preget med 5
røde roser for Jesus
naglemerker var
plassert foran alteret,

og på prekestolen hang hodekransen. En sterk og vakker
opplevelse for alle som var tilstede.

Påskedagen kom med stor glede og jubel. Tranby kirke var
pyntet med nydelige blomster både på alteret og på korset
og lysestaker og annet var tilbake! Det var mange som
hadde funnet veien til kirken denne dagen, og de glade
påskesalmene ble sunget med stor glede. Kantor Waldemar
Nowak ledet Tranby Kantori og hadde også assistanse av
Georgi Deltchev på trompet. Da de avsluttet gudstjenesten
med Halleluja fra Handels Messias på orgel og trompet var
det som taket løftet seg! Alle gikk deretter ut av kirken mens
vi sang salmen Deg være ære og stilte opp i hesteskoform
utenfor kirken, som tradisjonen er i Tranby kirke første
påskedag!

Turid Hellgren
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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

St. Hallvards-dag og pilegrimsdager i Lier i 2019 
Vår lokale helgen St. Hallvard fra Huseby i Liers helgendag
er 15. mai. Da er det etter hvert blitt tradisjon å møtes ved
gravhaugene på Huseby klokken 18.00. Etter seremonien der
med taler og kunstnerisk innslags går ferden videre til kult-
urkveld i Gullaug kirke fra kl 19 – 21. Der skal et nytt ikon-
bilde av St. Hallvard malt av en av våre fremste ikonmalere
Sidsel Mamen, innvies. Idehistoriker og teolog Karl Gervin
skal holde foredrag om «Tro i Hallvards middelalder». 

Hvis du skal gå på ett kirkelig arrangement i Lier i 2019, så
vil du muligens få best utbytte av å delta på St. Hallvards-
arrangementene på Huseby og i Gullaug kirke den 15. mai. 
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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
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Jeg har
akkurat vært
med å feire
min venn
(hypokonder-
professoren) Ingvard Wilhelmsens 70 års
dag. En av hans underfundige er:
«Joggerne lever litt lenger enn de som
ikke jogger. Men kanskje ikke lenger enn
den tiden de jogger. Så bør de i hvert fall
like å jogge».
(Men jeg husker Karsten Isachsens: «Har
du sett en jogger smile!»)

Ragne -min kone- har også fylt 70 og
ville at vi skulle dra til London i påsken.
Det ga gode opplev-
elser. Bl. a. da man
framførte påskedra-
maet på Trafalgar
Square for mange
tusen mennesker. Det
var befriende å smile
(høyt) da forsamling-
en klappet ved en
scene som viste Jesu
helbredelse av et barn.
Og ikke minst jubelen da han sto opp av
graven.
Jeg har lest at i Sør-Tyskland oppstod en
spesiell skikk i sen-middelalderen (ca.
1400). Nemlig at presten ved gudstjen-
estens slutt på påskedag begynte å for-
telle morsomme historier og sanger, - og
folk lo. Slik feiret de seieren over død og
djevel.

Påskedag var St. Paul katedralen spreng-
full. Stor opplevelse – og med flere smil.
Da de mange plutselig reiste seg på «feil»
sted (det var mye opp og ned) mintes jeg
Tranby kirke en gang hvor menigheten
midt i prekenen plutselig reiste seg. Som
et resultat av en av mine armbevegelser.
(Jeg har det med å fekte litt). Da var det
bare å le og be dem sette seg.

Ved den tragiske brannen i Notre Dame
merket jeg meg at man gang på gang
kom tilbake til at Jesu tornekrone – et av
kirkens viktigste relikvier – var berget.
Uten parallell forøvrig opplevde en små-
barnsklasse på Hennummarka skole at
julekrybben et år falt på gulvet og gikk i
stykker. Men et barn ropte gledesstrål-
ende: «Lærer, lærer: Jesusbarnet klarte
seg».

Rolf H Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 28. mai
I din postkasse: 7.-14. juni

!

Prestens 
beste...

Ord og toner

Tranby Kantori gav oss en vakker start
på en spennende og variert konsert i
Frogner kirke med Kyrie, ”Always
there” og Gabriellas song med solistene
Silje Brurberg og Hanna Fosseng. Opp
til Waldemar og koret kom det ”smyg-
ende” to blomsterbuketter etter
applausen for Kantoriet. En hyllest til
dirigent og sangere. Usikkerheten lå litt
i bakhodet: Var dette siste ”Ord og
toner” ? Bare å nyte kvelden!

Håvard og Sondre Ringsevjen bidro
sterkt både på klaver og orgel og tok
oss med inn i vakker, klassisk mus-
ikkverden. De framførte firhendig

pianomusikk av Grieg, Dvorak og
Rachmaninoff. Brødrene kan sin mus-
ikk!

17-årige Inger Astrid Isene viste virkelig
at hun er en dyktig fiolinist der hun
med Håvard på flygel, tryllet fram
vakre toner av Bach. Ingrid Buarøy
Aasen sang duett, først med Inge
Runningen ”All I Ask of you” og  senere
”The prayer” sammen med David
Rivelsrud. En opplevelse! For noen
stemmer!      

Jonatan Røed, på klaver, imponerte
stort med Chasse Neige av Franz Liszt.
Et flott og spennende innslag var

Hanna Fosseng sin samiske tolkningen
av Mari Boines ”Butterfly.” Waldemar
Novak og Halvor Tjomsland var tone-
følge på gitar. Kantoriet avsluttet kon-
sertkvelden til stående applaus med fem
satser fra Antonio Vivaldis Gloria.  

Gjertrud A

Vårens vakreste
sangeventyr
Sjåbagos & Lier Soul
Children ønsker hele Liers
befolkning velkommen til
vårens vakreste sangeventyr.
Mandag 13.mai kl. 18.00
saster vi på å løfte kirketaket
på Sjåstad kirke med masse-
vis av godt humør og sang. I
tillegg vil også danse- og
dramagruppene fra årets
happening på Blestølen vise hva de har
laget. Vi kan ikke love deg bedre sang-
stemme av å komme til oss, men vi kan
love at du går ut med en god opplevelse

og godt humør. Konserten er gratis,
men det er lov å støtte oss ved kollekt-
en eller via Vipps. Vi avslutter arrange-
mentet med kaffe,te, saft og kaker ute
på kirkebakken.

Sangtimen
Tranby menighetshus 
torsdag 23. mai kl. 19.00

Kveldens gjest er Elfrid Engen, Tranby

Elfrid Engen vokste opp i Sandnes, har
bodd på Tranby i ti år.

Elfrid jobber med miljøvern hos
Fylkesmannen.
Hun liker å gå tur i skog og fjell og er
glad i sang og musikk. Hun synger av
den grunn i Liers store kor: Vice Versa.
Elfrid Engen er med i gudstjeneste-
gruppe på Tranby

Se også: kirken.no/tranby – sangtimen


