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Søndag 09.02.2020
Frogner kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4 års-
bok
Tranby kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Tårnagenter.
Velkommen til den nye organisten
Veronika Kashina.

Søndag 16.02.2020
Gullaug kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Tranby kirke kl. 18:00 Ten-Sing gudst-
jeneste

Søndag 23.02.2020
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Søndagsskole.

Onsdag 26.02.2020
Frogner kirke kl. 19:00
Kveldsgudstjeneste (askeonsdag)

Søndag 01.03.2020

Lierskogen kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Fredag 06.03.2020
Frogner menighetshus kl. 19:00
Gudstjeneste. Kvinnenes internasjonale
bønnedag

Søndag 08.03.2020
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Søndagsskole.
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Tårnagenter

Fortsettes side 3
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Lier Menighetsblad

En relevant kirke for bygda

Godt nytt år! Vi har allerede begynt å
forsyne oss av 2020, og jeg håper
inderlig at målene, og også drømm-
ene deres når en tøtsj av velsignet
virkelighet. Og forsetter eller ei dere;
årsskifter genererer ofte refleksjoner -
store og små, viktige og uviktige,
realistiske og urealistiske. Jeg har en
drøm, et mål og forsetter om at kirk-
en i Lier skal være relevant – ikke
bare for oss som jobber i og bruker
kirken til vanlig – men håpet er at vi
skal være relevant for bygdefolket –
dere!

Sånn litt overordnet betyr det å være
relevant; å være av betydning, være
vesentlig. Sånn sett kan vel kirken slå
seg på prekestolen og tenke «mission
accomplished.» Eller ikke? For
hvordan skal vi være av betydning og
hvordan skal vi være vesentlige?
Holder det med et budskap, og hold-
er det med å stå stille i sin egen
omorganisering når hele verden er på
vei helt andre steder? En relevant
person kjennetegnes som autentisk,
en som kjenner seg selv og har inn-
flytelse på andre. En relevant person

er også en som er glad i kunnskap og
kompetanse, og ikke minst en som til-
nærmer seg livet og relasjoner på en
hensiktsmessig måte. Empati og
handlekraft er egenskaper en relevant
person verdig. Så da tenker jeg at en
relevant kirke også fortjener å inneha
disse egenskapene. Og når vi frem til
mennesker uten å treffe det som er
relevant for dem? Den utfordringen
fikk alle nye medlemmer i menighets-
rådene i det nye prostiet vårt i fjor høst.
Spørsmålet var hva de synes var viktig
for sin lokalkirke. Svarene var så over-
veldende av engasjement og motivasjon
og glede og budskap og nærhet og
folkelighet og sann kristendom.
Svarene oste av høy kompetanse på
hvordan man tilnærmer seg både livet
og relasjoner på, de dirret av empati,
jeg kjente kunnskapen og kompetansen
om hvert enkelt sogn og jeg sporet
autentiske personer med tro på seg selv.
Vi snakker om alt fra lovsangkvelder til
gågrupper, vi snakker om søppelplukk-
ing og nabokafé, familiemiddager,
mannekvelder, gøy med musikk og
barnevaktsentral – livet med andre ord.
Og jeg hevder at menighetsråd som har
evne til å gjennomføre sine visjoner for

sin kirke, vil være en relevant kirke
for sitt folk.

Så kjære nye menighetsråd og bygde-
folk, vær så god – kreer en relevant
kirke I Lier. Lier kirkelige Fellesråd er
åpne for alle innspill – all motivasjon
og engasjement – vi er her for å til-
rettelegge. Og spørsmålet er vel ikke
om høymessen og søndag klokken 11
tåler konkurranse, spørsmålet er om
dere og jeg tør å utfordre. Min visjon,
mitt forsett, mitt håp er at 2020 blir
det året som kirken søker folket, sånn
at folket kan søke kirken – og blir en
relevant kirke for bygda!

En hyllest til hvert av medlemmene i
de nye menighetsrådene med ønske
om et godt nytt år og en relevant
kirke – og et godt og flott nytt år til
hver især i Lier.

Kirkeverge

Mette Sønsteby

Lederartikkel
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Sportskapellet trenger
vedlikehold
Det er påvist vannskader etter
lekkasjer i tårn og takkonstruk-
sjoner på Sportskapellet og
begynnende soppskader i kryp-
kjeller og bunnstokker på selve
kirkebygget. Styret har engasjert
ingeniørfirmaet Rambøll og skade-
dyrselskapet Mycoteam til å utar-
beide en tilstandsrapport og en
handlingsplan med kostnadsanslag
for å sette kapellet i stand igjen. 

I sin grundige rapport sier
Rambøll at det ikke står så godt til
med det gamle kapellet på
Tverken som fylte 80 år i fjor. De
har skissert en kortsiktig første-
hjelp som vil koste rundt en halv-
million kroner, samt vedlikeholds-
planer for både 2–3 år og i et
tiårsperspektiv med en sluttsum
på om lag seks millioner kroner.  

Stor gave fra Sparebanken
Øst
Allerede en uke etter at artikkelen
sto på trykk tok markeds og kom-
munikasjonssjef i Sparebanken
Øst, Per Øyvind Mørk kontakt
med styreleder i Sportskapellet
med spørsmål om vi trengte
«førstehjelp» til kapellet.
Sparebankene er pålagt etter loven
og bruke noe av sitt overskudd til

allmennyttige formål
og Sparebanken Øst
har mange ganger
delt ut store og små
midler til foreninger
og institusjoner i
drammensområdet.
Styret i Sparebanken
Øst bevilget så en
halv million kroner
til vedlikehold av
kapellet og allerede
dagen etter var peng-
ene inne på konto. 

Så rett føre jul kunne
Drammens Tidende
skrive: 

– «Sportskapellets situasjon var ille.
Kapellet er en institusjon i marka
og vi foreslo til styret at med en
halv million kroner kunne vi være
med på å redde kapellet, sier Per
Øyvind Mørk (t.h. på bildet) i
Sparebanken Øst, som har med seg
en stor sjekk til kapellets styreleder
Asle Kristiansen».

En gledens dag
– Det er en gledens dag å få en så
stor gave. Nå skal styret bruke vint-
eren til å planlegge de reparasjon-
ene som må til, bl.a. rundt tårnet.

Rehabiliteringen for å kvitte seg
med råte og soppskader, kan starte
utpå vårparten når Tverkenveien er

Fortsettelse Søndag er kirkedag: 
Søndag 15.03.2020
Gullaug kirke kl. 11:00 Familiegudstjeneste.
Tårnagenter
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 22.03.2020
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Søndagsskole
Lierskogen kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok.

Søndag 29.03.2020
Tranby kirke kl. 11:00
Fasteaksjonsgudstjeneste.
Frogner kirke kl. 11:00 Rytmisk gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11:00 Familiegudstjeneste.
Tårnagenter

kjørbar. Til dette trenger vi både
fagfolk som kan reparere tårn, tak
og grunnmur, men også dugnads-
folk som kan gjøre mye nyttig
arbeid. I tillegg trenger vi penger til
å fortsette vedlikeholdet ut over den
første «førstehjelpen». 

De som ønsker å støtte vedlikehold-
et av kapellet, kan gi sin gave til
«Sportskapellet» ved kasserer.
Kontonummer 2220 18 73871.
Merk med «Reparasjoner». 

Tekst: Asle Kristiansen

Foto: Børre Ivar Lie

Dugnad på Sportskapellet 
i 2019 
Plattform og trapp foran doene på
Sportskapellet på Heia (Tverken) var
helt råtne. Det samme var rekkverket
opp kirketrappa. Disse ble i sommer
og høst skiftet ut og reparert av en
dugnadsgjeng fra Åssiden og
Frogner menigheter. Samtidig ble
skjulet beiset ferdig og rekkverker
malt. Like før snøen kom, var også
veden i hus. Det store runde glass-
vinduet over alteret ble tatt ut på
grunn av råte i karmen. Vindu og
karm er sendt til en restaurerings-
snekker som skal sette det i stand. 

Tekst og foto Asle Kristiansen



Det er tradisjon at det skifter fra land
til land hvem som planlegger denne
bønnedag. I år er det kvinner fra
Zimbabwe, som skriver at de ønsker å holder
frem deres historie for verden og for Gud. De
sier at deres folk, som består av mange folke-
slag, har en lang historie.
Videre skriver de: «Vi har kjempet for å komme fri fra kolonimakten, og vi
har kjempet for å få dannet en regjering der lederne representerer flertallet
i folket.
Mye har vært gjort for å få alle til å delta i en prosess som bygger på fred
og forsoning, men det har tatt mye lengre tid enn folk hadde håpet.
Sårene som den væpnede konflikten skapte hos folk, preger fortsatt sam-
funnet i Zimbabwe.
Siden 2017 har landet vært gjennom forandringer i regjeringen. Kirker og
økumeniske organisasjoner har gått sammen med folket for å legge til rette
for en
fredelig overgang. Vi fortsetter å be, og vi øver oss i å skape fred og forson-
ing. Vi vet at mange er arbeidsløse i landet vårt. Det er vanskelig for oss å
forsørge familiene våre.
Matmangelen er stor. Mange menn har flyttet ut for å finne arbeid i byen
eller i gruvene. Noen har emigrert til nabolandene og andre steder i verden
for å finne arbeid.
Den kulturen som bygger fellesskap og knytter familiene sammen, setter vi
høyt, selv om familier også hos oss er preget av individualisme og vold i
hjemmet.
Det er voksende syn for og arbeid med å fremme likeverd mellom kjønn-
ene, og vi har lover som verner kvinner mot kjønnsbasert vold.
Det er mange blant oss som lever i fattigdom og trenger sosial støtte. Vi
håper på bedre sosiale tjenester med muligheter for trening og utdanning
og en bærekraftig økonomisk utvikling.
De fleste innbyggerne i Zimbabwe er kristne, og vi ber alltid om at kirkene
våre og landet vårt må være helstøpte og sanne.
Som kristne kvinner ønsker vi å leve mer slik som formødrene våre gjorde.
De identifiserte seg med kvinner og barn. Ved Guds nåde arbeider vi hardt
for å følge i fotsporene deres.»
«I den rettferdiges munn er visdom, hans tunge taler rett.» (Salme 37,30)
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Slekters
gang

Dåp

Frogner menighet
Nelia Dugstad, Mila Våme Røgler (Asker
kirke), Mathilde Krogh Osborn, Samuel
Wilsgård Moen, Lucas Jørgensen Bui,
Eira Laxdal Prytz, Saga Tvetmarken, Stine
Amèlie Chàves Orvedal, Mia Olstad Wad

Tranby og Lierskogen menighet
Astrid Marie Andersen Lundgård, Even
Strand Nilsson, Nora Nesset Bull,
Herman Bakke Skatrud, Ella Lønnes Evje,
Kristian Nikolaisen Høvik, Aksel
Gulhaugen Leithaug, Ole Ulstein-
Wallumrød

Sylling menighet
Albert Apenæs Moen, Sebastian Andrè
Solberg Bukkvoll

Sjåstad menighet
Milla Rikoll Lindgren

Gravferder

Frogner menighet
Inger-Lise Bentsen, Bjørn Bentsen, 
Kari-Anne Fanuelsen Svåren, Johannes
Martinsen, Thorbjørn Simensen, Kari
Terjesen, Even Østvold, Sveinung
Norheim, Olav Fossland, Kari Peroni,
Rolf Magne Bekkevold, Lillian Johnsen,
Sigrid Brastad Hansen, Einar Aune, Per
Olav Vadstenvik,  Solveig Birgit Brudvik,
Åsmund Helge Bjørge, Erik Werner
Myrene, Edward Lødøen Tasker

Tranby og Lierskogen menighet
Lisbeth Berg Solberg, Rolf Thorbjørn
Sætra, Ester Margrethe Bauer, Gerd
Johanne Wilhelmsen, Bo Gustav Adolf
Finnberg, Svein Ringstad, Arvid Rolf Lie,
Dordi Haukaas Rusthen, John Oddbjørn
Hennum, Bjørn Hermansen, Grethe
Marie Fuglerud, Aase Green

Sylling menighet
Ingvild Maria Østbye, Sverre Mehren

Sjåstad menighet
Trond Holmen Ask, Inger Hanna
Lillegrein

Kvinnenes internasjonale
bønnedag!
Markeres fredag 6. mars kl.
18.00 i Frogner menighets-
hus.
Tema for bønnedagen i år er: «Stå
opp, ta matten din og gå!»
Bønnedagen i Lier markeres med
gudstjeneste med nattverd på

Frogner menighetshus fredag 6.
mars kl. 19.00, som ikke kun er for
kvinner,
men alle menn er også velkomne!
Etter gudstjenesten blir det kvelds-
mat.
Arrangementet er for hele Lier,
Tranby, Lierskogen, Sjåstad, Sylling
og Frogner.
Hjertelig velkommen!

Bildet er laget av kunstneren

Nonhlanla Mathe.

Det forestiller noe av livet og

historien til Zimbabwe, sett fra

kvinnenes synsvinkel.

Bakgrunnen antyder forvandl-

ingen fra en mørk og vanskelig

fortid til en framtid med håp om

framgang. I forgrunnen finner vi

elementer fra bibelteksten i Joh

5,2-9, med helbredelse og opp-

reisning.

Kunstneren selv sier dette om

bildet: - Jeg blir så inspirert av

menneskers liv, hvordan de for-

holder seg til hverandre og

hvordan de ser på sin hverdag.

Jeg er kvinne selv, og ønsker å

framstille myndiggjorte kvinner.
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«Du spør
hvordan det går
og jeg lurer på
om jeg en dag 
skal fortelle deg
at jeg ikke vet
hvordan kan jeg 
forklare hva jeg har inni
når det er så mørkt
at jeg ikke ser
hva som er hva
jo takk
det går fint! 

Trygve Skaug

«Hvordan går det egentlig?» Spør
noen kanskje deg noen ganger.
«Det går bra!» svarer du ofte på
repeat. Som at du ikke vil bry den
andre om hvordan det egentlig
går. Spørsmålet om du er viktig
nok til å oppta andres tid når du
har det vanskelig reiser seg
kanskje? Svaret her burde være et
rungende, JA! Selvsagt er du vikt-
ig og verdt å lytte til. 

Jeg vil allikevel spørre deg som
stiller dette spørsmålet til en
annen. Tåler du å høre svaret?
Høre historien som ikke er A4-
som ikke er som alle andres med
følelser og tanker som ikke er som
dine egne? Tenk etter. Hva ville du

svart selv?  I dag er livet perfekt
på instagram, morsomt på
snapchat og moraliserende på fac-
ebook. Det er det vi kjenner til.
Hvis livet ditt ikke er slik, hva skal
du da svare på et slikt spørsmål?  

“Kom til meg, alle dere
som strever og bærer
tunge byrder, og jeg vil gi
dere hvile.” Matt 11,28? 

Jesus møtte mennesker som ikke
var a4. Han respekterte og godtok
ulikhet og fikk alle til å føle seg
unike i hans selskap.  I tillegg til at
han også viste seg sårbar som
menneske. Hva kan vi lære av han
i dag? Kanskje vi også må tørre å
være sårbare å vise at man ikke
må være a4 og at det er ok?
Kanskje da spørsmålet «hvordan
går det egentlig?» blir lettere å
svare på for den du spør? 

Anne-Sofie
trosopplær-
er Frogner 

Andakt

JAZZKVELD på 
Tranby Menighetshus
ODEON JAZZ
QUINTET SPILLER
DEN 22. MARS KL.
1900
Kvintetten som er velkjent
på Tranby fra tidligere kon-
serter består av ragtime-
virtuosen Morten Gunnar
Larsen på piano, klarinettist-
en Øistein Isachsen, trombonisten
Gunnar Gotaas, Børre Frydenlund
på mandola/banjo/vokal og Svein
Aarbostad på bass. Musikerne spiller
også i band som Magnolia Jazzband,
Christiania 12, Ophelia Orchestra og
Hot Club de Norvège.

Tranby Sanitetsforening står for salg
av kaffe og kaker

Billetter kr 300 kjøpes ved inngang-
en. 
Kan bestilles hos 
Gerd Z. Alvsåker 48024331/
Else Hanna Reiremo 95940224

FELLESSKAPSKVELDER
PÅ FROGNER MENIG-
HETSHUS VÅREN 2020
Frogner menighet inviterer også i vår
til fellesskapskvelder på Frogner
menighetshus i  Lierbyen.  Det er
andre tirsdag i måneden bortsett fra i
april. Det blir servert kaffe og litt å
bite i fra kl. 19, og møtet begynner
kl. 19.30. Talerne som er invitert,
har valgt emne selv. Det er anledning
til å stille spørsmål og samtale. Og vi
synger sanger fra Sangboken med
akkompagnement til. Målet er å bli
inspirert til tro og tjeneste  og bli
bedre kjent med andre.

I januar hadde vi besøk av  tidl. prest
på Modum bad Berit Okkenhaug
som hadde en engasjerende tale  om
forholdet mellom  tro og følelser.
Hun sa bl.a. at vi må  skille mellom
det vi tenker om Gud og det vi føler
om Gud. Det vi har opplevd, særlig i
barndommen, kan prege vårt bilde
av Gud.  Evangeliet er at Gud har vist
sin kjærlighet i Jesu død og opp-
standelse, og han går med oss alle
dager enten vi føler det på den ene
eller annen måte. Vi er en del av en
verden som lider. Vi må stå sammen
og si: Gud gir nærvær, støtte, håp og
trøst og er større enn alle våre feil-
trinn.

Her følger programmet for resten av
halvåret:

Tirsdag 11.febr.  Ejgil Nielsen
«Dagligliv med Gud.» Ejgil Nielsen
er utdannet diakon og vikarierer nå i
Lier under diaon Solveig Thoen
Bøens barselpermisjon. 

Tirsdag 10.mars  «En kveld med
Elena og Henrik.» Henrik forteller
sin troshistorie, og Elena forteller
om sitt arbeid i Libanon og
Tsjekkia. Elena Teigen (20) og
Henrik Heitmann ( 21) møttes på
bibelskolen i Grimstad. Nå er begge
studenter i Oslo.  

Tirsdag 12.mai. Jens Petter Johnsen
«Kirke – alltid i endring ?» Jens
Petter Johnsen er prest og har vært
generalsekretær i Lagsbevegelsen og i
en årrekke direktør i Kirkerådet. 
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Julefest 2020

Julegledesalmer
Nå er julefester historie. Men fint å minnes. Flere ringer
rundt et vakkert pynta tre, synge av full hals de kjente jule-
sangene, gå rundt ”enebærbusk” og latter og tøys: Etter

hvilket vers skal vi ”snu”? Spise smakfulle brødskiver, kake
og kaffe, avslutte høytidelig med ”Deilig er jorden”. Lytte til

sang og fin musikk. En lang, hyggelig prat med de ved
samme bord. Ja, det er god, gammeldags julefest på Tranby
2. nyttårsdag! 

Sanger kan
løfte oss ut
over hver-
dagen.
Solveig Aas
Kristiansen
delte sin
glede over å
være i kor og
sitt møte
med glade
julesalmer.
Den første
julesang kom fra englene på Betlehemsmarken. ”Ære være
Gud i det høyeste.” Går du på en julekonsert i adventstiden
er det store sjanser for å få høre ”Mitt hjerte alltid vanker i
Jesu føderom”. Den nesten tre hundre år gamle Brorson-
salmen er mange mennesker glad i. Både på denne og den
nye sangen ”Himmel på jord” sang vi med. På hjemvei er vi
taknemlige og nynner: ”Himmel på jord, en nåde så stor,
jeg ekke aleine der jeg bor.”

Foto. Martin. Tekst: Gjertrud

Julekonsert med Sjåbagos
og Lier Soul Children,
2.desember 2019.

Tradisjonen tro- førjulskonserten
med disse fantastiske korene ga
meg, i år som i fjor og året før der,
en god porsjon julestemning, en
perfekt innledning på adventstida.
Ei julepynta Sjåstad kirke var fylt
av unge sangere, gode hjelpere og
publikum. På programmet sto det
kjente og kjære julesanger, og
noen for meg mindre kjente, men
like fullt vakre, og de ble alle for-
midla med varme, glede, trygghet
og engasjement. Helt fra Lier Soul
Childrens dirigent Jan Erik ledet
an som forsanger på den første
sangen, «Tenn lys», imens alle
sangerene kom inn i kirka og stilte seg
opp, var tonen satt. Korene starta med
å synge noen fellessanger, før også vi i
publikum fikk gleden av å delta på
allsang, på «Det lyser i stille grender».
Slik fortsatte det, med både fellessang
og allsang, før vi fikk gleden av å se og
høre Jan Erik formidle Juleevangeliet.
Det var en minneverdig framføring
som brakte fram både smil og latter,
men som også fikk fram budskapet

tydelig, om hva som «skjedde i de
dager». Deretter var det Lier Soul
Children sin tur til å synge noen sanger
de hadde øvd inn, med engelsk tekst.
Blant annet framførte de «You’ve got a

friend in me», en sang som handler om
vennskap, og det å bry seg om hver-
andre, et viktig budskap som det passa
godt å sette fokus på i forbindelse med
julehøytida. Lier Soul Children avslutta
med den livlige «Merry christmas eve-
ryone» før Sjåbagos igjen entra scenen,
med sine to sanger «Minstemann» og
«Bedre sammen». Så var det klart for
fellessang igjen, og når vi kom til klass-
ikeren «En stjerne skinner i natt» var vi
så heldige at vi også fikk se den tegn-

satt, det var en fin opplevelse. Solistene
må selvfølgelig ikke glemmes, de satte
sitt preg på flere av sangene underveis,
med koret i ryggen sto de trygge i
front. Den siste allsangen var «Deilig er

jorden». Når hele kirka
ble fylt av tonene fra
denne høytidsstemte san-
gen, da kjente i alle fall
jeg hvordan julestemnin-
gen kom innover meg.
Konserten ble avslutta
med at vi fikk høre begge
korene i en siste fel-
lessang, «Happy birthday,
Jesus», det gjorde kvelden
komplett. Det hele var
perfekt sydd sammen og
godt ledet, med både
humor og alvor, av Jan
Erik, Agnethe og Anne

Cathrine. De takka,før konserten var
over, flere av korets støttespillere. Jeg
veit at det er mange som har jobba på
ulike måter i forkant, for at konserten
skulle bli så bra som den ble, og for at
hver øvelse skal være et godt sted å
være. Dere fortjener all ære for den
jobben dere gjør! Tusen hjertelig takk
for en flott konsert!

Trine Skage Eriksen



JULETREFEST FOR STORE OG SMÅ
ER FORTSATT POPULÆRT!
Barnas juletrefest i Tranby og Lierskogen menighet
5. januar på Tranby menighetshus. 75 barn og 50
voksne.

Søndag 5. januar var det
juletrefest i aulaen på
Sylling skole. 

Ca 70 festpyntede barn og 100 voksne
fant veien, så det var fullt hus og
stormende jubel. 

Kvelden inneholdt alt en juletrefest skal
ha, julesanger på trekkspill og piano,
sang og gang rundt juletreet, mat og

kaker på fat og utlodning med stort
gevinstbord. Men best av alt var
kanskje hopping og løping, og en liten
dose roping og latter. Trosopplærer

AnCa loset
oss gjennom
programmet,
og Jan Erik
Larsen sørget
for årets mor-
somste lodd-
trekning.

Vi var også så
heldige å få se
Julespillet, en

gruppe på 10 1. til 4.-klass-
inger som underholdt med
sang og dramatisering av
juleevangeliet. Barna, AnCa
og de 3 frivillige voksne
medhjelperne har kost seg
på øvelsene i høst, og det var
ikke noe å si på innsatsen og
utøvelsen. 

Som seg hør og bør ble
kvelden avsluttet med besøk

at selveste julenissen, og det vanket
godteposer til barna.

Turid
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Barnehagevandring
I desember
hadde vi
mange jule-
vandringer
med forskjell-
ige barnehag-
er, både i
Sylling og
Sjåstad kirker.
Og juleguds-
tjenester med
to skoler! En
fin opplevelse
for oss alle, og
gøy når en hører kommentarer: «Jeg vil være sau i år, for jeg var
konge i fjor» eller «Jeg vil være esel og bære Maria til
Betlehem». Det er så nydelig å se de spente barneansiktene, når
barna skal få være med å kle seg ut. De er de ulike rollefigurer i
juleevangeliet. Juleevangeliet forteller vi på forskjellige måter,
avhengig av alderen til barna. Noen barnehager ønsker å ha
med HELE barnehagen, så da legger vi til rette så godt vi kan.
Det er en morsom utfordring, med barn fra 1-5 år. Vi koser oss
veldig med disse julebesøkene i kirken, og setter stor pris på at
de voksne i barnehagene legger til rette for det! Hjertelig vel-
kommen tilbake neste jul! 
Klem fra Ole Johan Prest og AnCa Trosopplærer

Bibel- og samtalegrupper i Sylling og Sjåstad
Velkommen på bibel- og samtalegrupper. Det er bare å
møte opp på oppsatte tider. En velger selv om en komm-
er en gang, flere ganger eller alle ganger. Kom gjerne
innom og prøv en gang!
Samlingene er fra 18:30 – 20:00
Datoer i Sjåstad kirkestue: 4. februar, 3. mars og 5. mai
Datoer i Sylling kirkestue: 18. februar, 17. mars, 21. april
og 19. mai
Sommeravslutning 9. juni
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Nytt bord i Sjåstad kirke
Fra Knivsvik/Hurum til Sjåstad

Det har i lengre tid
vært behov for å
pynte opp og få et
nytt bord i båre-
rommet.  Jorun
Fuglerud og Inger
Johanne Stensen
fikk i oppdrag å
finne egnet bord. Vi
tok en runde til
møbelforretninger,
men ingen var slik
vi mente det skulle
være. 

Vi visste at Arne
Sæther var en dykt-
ig møbelsnekker,
han hadde laget 
både lesepult og korkrakker til kirken. Han tok
på seg oppdraget. Arne kontaktet Sten Stensen
som hadde eikeplanker på lager, hugget på
Knivsvik i Hurum. Det har blitt et flott møbel,
tilpasset bårerommet. 

Språkrøkt i NRK med någå attått.

Ingvild Bryn, ja! Vi
tykkjer alle vi kjenner
denne flotte Vossajenta
som har arbeidt i NRK
sidan 1984 og i dagsre-
vyen frå 92. Vi hugsar
henne også godt som
USA-korrespondent  i
fire år. Med si dialekt i
botn talar ho norm-
alisert nynorsk, og
med si lange erfaring
har ho ei viktig opp-
gave å skjøtte. Ho
vaktar og passar på det
norske språket i NRK.
Ingvild Bryn delte villig frå barndom og oppvekst med fire
søsken, mor og far på småbruk på Voss, far som døydde då
ho var fjorten og med ei sterk, initiativrik  og språkinter-
essert mor. Ingvild fekk synonymordbok på 10 - årsdagen
sin og framandordbok då ho var 12. Det fortel litt om kvifor
nettopp ho dei to siste åra har vore språksjef i NRK. Ei sers
viktig oppgave. Engelsken er med og vil overta. NRK har
mandat til å verne om det norske språk.

Det var artig å høyre litt frå  ”bak” dagsrevyen. Planlegging
av intervju og valg av stoff som skal med, og fort må det
skje. Ho fortalde at kampen er at språkrøkt er ferskvare. Dei

jobbar hardt med at folk skal kjenne seg att i det som blir
presentert og luke vekk uttrykk som
”rase mot, slakte, hudflette” eller
bannord. Ho har gjort det til sin sport å
svare høffeleg og fint på kritikk og sure
meldingar. Godt råd! Å behalde roa på
TV er viktig. Dei fleste av oss er truleg av
dei 700 000 som nesten dagleg ser
Dagsrevyen.

Ingvild Bryn har tydelegvis stor kapasitet
med mykje fri-
villig arbeid i til-
legg til jobb og
famlie, mellom
anna barnekor
og temakveldar i
Vestre Aker
kirke og i Sivle-
laget. Ho serv-
erte oss også eit
vakkert musikk-
stykke på piano.

Elling Erichsen
gav heder, ære
og gode ord til

Asbjørg Larsen som takkar for seg i festkomiteen for ”Åpent
hus.” Takk for nydeleg mat og fine stunder. (Bilde over)

Gjertrud Aspelund

Nytt fra kirkevergen
- Nye råd er i opplærings- og konstitueringsfasen. Her er mye energi,
mye vilje, mye nysgjerrighet, mye kunnskap og et stort mangfold.
Utfordring for menighetsrådene blir det  å ha fokus på oppdraget, nå
når den norske kirke skal gjennom store endringer med organisering og
ny trossamfunnslov.

- Ny organist, Veronika Kashina, tiltrådte stilling som organist med til-
hørighet i Tranby og Lierskogen menighetsråd 3.02.2020.  Hun ble
formelt ønsket velkommen av menigheten på gudstjenesten 9.02.
Veronika er 31 år og kommer fra stilling som organist i Vang i Valdres.

- Prosjekt arbeidsfellesskap på Frogner menighetshus, jobbes det med.
Stiftelsen Frogner menighetshus har antydet oppstart av arbeidet i mai
måned.  Arbeidet er forventet å ta ca. 4 måneder.

- Fra 01.01.2020 ble Lier prosti historie.  Lier kirkelige fellesråd gikk inn
i Drammen prosti, sammen med Drammen, Svelvik og nedre Eiker.
Prosten i Drammen prosti, Kjell Ivar Berger, kommer til Frogner kirke
søndag 8. mars (på Kvinnedagen) for å tale. Dette er en fin måte å bli
kjent med vår nye prost på.  Velkommen.

- St. Hallvard’s 1000 års markering er i ferd med å ta form. Dette er et
tverfagligsamarbeid med Lier kommune. Kirken i Lier, representert ved
Frogner menighet, vil arrangere konsert 15. mai hvor det settes opp et
kirkemusikalsk verk knyttet til St.Hallvard. Stykket er laget av Trond
Kverno. Verket som ble laget for ca. 20 år siden og settes nå opp på nytt
under ledelse av kantor Bina Karpisova.  Sett av datoen!
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KRIKLIER
 Lierbyen skole Kl.18.00 – 22.00  -  For deg mellom 13 – 19 år
 
Kvelden innebærer:
- KRIK-aktiviteter i gymsalen (nullpressjoggedress) 
- afterKRIK & hang out i caféen
- Bordtennis
- Kort- og brettspill
- Badminton 
- spikeball (tidenes spill!)

- Andakt og Kahoot med premie!

GRATIS ARRANGEMENT!

Café!  - Salg av pizza/toast/brownies/frukt m.m. 

Lurer du på noe ta kontakt med AnCa Trosopplærer: 
mobil:95278141 eller mail: al692@kirken.no

Datoer for KRIK Lier  
samlinger vår 2020:
Lørdag 15. februar  
Lørdag 14. mars
Lørdag 18. april
Lørdag 13. juni

KRIK Lier er et samarbeid mellom menighetene i Sylling, Sjåstad, Frogner og Tranby.

KRIK LIER er et sted du kan komme 
og bare være. En møteplass for 
ungdom. Fokus er aktivitet, Jesus, 
fellesskap og ha det gøy sammen.  

Her kan du komme og henge med 
de du kjenner eller få nye venner. 
Her kan du stille spørsmål om livet, 
tro og tvil. Eller spille bordtennis 
om du vil!
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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

Årsmøte i Sjåstad 
menighet torsdag 2.
april kl 18:30 i Sjåstad
kirkestue

VELKOMMEN!
Vi gleder oss til en aktiv fellesskapshelg 14. og 15. mars
i Tranby og Lierskogen menighet og håper du vil dele
helgen sammen med oss.

Årets hovedtema er:

Grønn  glede og rettferdig
handel

Vi inviterer til ulike aktiviteter lørdag for små og store
(kl.10-16) og temagudstjeneste søndag med påfølgende
kirkekaffe.

Påmelding skjer til Sigurd Lein:  
SMS til 480 20 145.   Mail: sigurd.lein@getmail.no
(Påmelding er viktig pga av matbestilling og beregning
av materialer til aktivitetene.)

Oppgi navn og aktiviteter. Ved påmelding av barn,
oppgi barnets navn og alder.

Frist: Torsdag 5. mars

Deltageravgift for hele helgen: Alle over 20 år kr. 200,-
Alle under 20 år gratis. Betales ved frammøte.
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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)
mobil: 98 43 51 99

Fungerende sokneprest
Elling Erichsen
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 400 28 126

Sokneprest Ole Johan
Stokstad 
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 951 11 602 

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

Organist
Daniel Solyom
(Frogner)
Tiltrer 1.2.2020

Organist

(Sylling og Sjåstad)

Organist
Veronika Kashina
(Tranby og Lierskogen)
Tiltrer 1.2.2020

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

Trosopplærer 
Anne Cathrine Hegge Larssen
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 95 27 81 41

Kateket og menighetspedagog
Helge S Rotevatn
(Frogner/Tranby og Lierskogen)
telefon: 32 24 21 23

Trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie
(Frogner)
e-post: ar233@kirken.no

Diakon Ejgil Nielsen (Vikar)
(Frogner/Tranby og Lierskogen)
mobil: 918 41 941
e-post: en844@kirken.no

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. 9:00 - 14:30
Tlf: 40 92 49 50
lier@kirken.no

FROGNER MENIGHETSHUS
Klokkersvingen 1, Lierbyen
Tirsdag og torsdag kl. 10 - 14
Onsdag 10:00 - 13:00
Tlf: 32 22 07 33

TRANBY MENIGHETSHUS
Kirkesvingen 7, Tranby
Tir-fre kl. 10:00 – 14:00
Tlf: 32 24 21 21

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 40 92 49 50

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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Går du i 3.klasse? Bli med på spenn-
ende og morsomme tårnagent dager!!
Sjåstad Kirke: 5. og 8.mars 
Sylling kirke: 26. og 29.mars

Lurer du på noe?
Send mail til AnCa Trosopplærer
al692@kirken.no
eller en sms til 95278141, så tar jeg
kontakt

I min ned-
trappings-
plan etter 25
år kommer
noen smil fra 2000-2004:

Vi hadde gleden av et internasjonalt
bryllup på menighetshuset. Her kom
de fra Bangladesh, Tyskland, Sudan…
Under festen på menighetshuset sa
den tyske forlover at han hadde vært
mange steder og i mange land, men
Tranby var best. En 4-åring fra
Geithus hørte på med store øyne og
visket: «Pappa, har han vært på
Geithus»?

Ler Gud?
Jeg tror han lo godt
en gang en fireåring
ba slik etter en lang
dags lek og moro
mens bena ennå var
fulle av spring:
Kjære Gud, jeg har
det godt. Takk for
alt som jeg har fått. Du er god, du
holder av meg. Takk at du går aldri
fra meg. Pass på liten og på stor. Gud
bevare far og mor. Den som ikke har
gjemt seg nå, den skal stå. Amen. 

To norske prester som opp-
levde å ha en hel DC-10 for seg selv
sammen med 5 vakre flyvertinner.
Servicen var upåklagelig og på
spørsmål om hva de to herrene
skulle gjøre i Amerika, svarte den
ene: «Well, we are lutheran pastors
from Norway; Have you heard about
Martin Luther»? Den vakreste av de
5 mønstret dem med et ganske
bestemt blikk, trakk pusten og sa;
«Oh my! I am a catholic, have you
heard about Jesus Christ”? 

Bjørn Eidsvåg skriver gode
tekster, men denne passet nok bedre
ett annet sted og tid. En venn av
brudeparet skulle synge etter at de
hadde gitt hverandre sitt ja. Han
grep gitaren, gikk nær og så på brud-
en og stemte opp: «EG SER du har
det vondt».

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 10. mars
I din postkasse: 20.3. - 3.4.

!

Prestens 
beste...

Tusen takk til alle som har
bidratt til Julekurven!
Før jul delte vi ut 101 julekurver til
mennesker her i Lier. Vi har allerede
hørt fra flere at det har gjort en for-
skjell å motta disse!
Derfor vil vi rette en stor takk til alle
som har vist engasjement og en
enorm giverglede!
En stor takk også til dagligvare-
butikkene i Lier, som gjorde det
mulig i de siste 2 uker av aksjonen å
la en innkjøpsvogn stå ved inngangen
i butikken, hvor alle som ønsket å
støtte aksjonen, kunne legge mat og
drikke i.

En stor takk også til Egge gård,
Maarud og KIWI Norge for deres
støtte.
Takk for alt som er gitt i gave og på
vipps!
Takk også til alle frivillige som på
ulike måter har bidratt i arbeidet.
Behovet for julekurver har vokst
betydelig de siste årene. Da er det
flott at vi klarer å følge det opp, takk-
et være alle dere!
Så igjen vil vi si: Tusen takk for det
som har blitt gitt til Julekurven!

Hilsen fra Tranby og Lierskogen dia-
koniutvalg, Frogner diakoniutvalg og
diakon Ejgil Nielsen

Tårnis er en Bibel- og aktivitets-
klubb for barn fra 5.klasse og oppov-
er. Vi er i Sylling kirkestue fra like
etter skolen (ca 14.30) til 16.30.
Denne våren samles vi disse torsdag-
ene: 6.februar, 5.mars, 2.april, 7.mai
og 4.juni.
Hvis du lurer på noe, så ta kontakt
med Kristin Stokstad.

Innkalling til årsmøte i
Tranby og Lierskogen menighet
Søndag 29.03.2020 etter gudstjenesten
Sted: Peisestua på tranby menighetshus

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2.Årsmelding 2019
3. Regnskap
4. budsjett
5. innkomne saker
Frist for innkomne saker er 18. februar
2020

Årsmøte Sylling menighet
3.mars kl 19.00 i kirkestua.

Agenda:
Godkjenning av innkalling
Årsrapport 2019
Regnskap 2019
Arbeidsplan 2020
Budsjett 2020
Eventuelt
Saker som ønskes behandlet under
eventuelt må meldes til menighetsrådet
innen 1.mars.

Konserter i Frogner

Bjørn Vidar Ulvedalen skal ha orgel-
konsert onsdag 19/2 kl 19.30 i kirken.
Han er Norges orgelrekrutterer nr 1.
er nå orgellærer på en høyskole i
Sverige og er nylig bosatt i Lier.

Sølvguttene kommer og Ingeborg
Soot er solist tirsdag 17/3 kl 19.00.
Tror det blir fort utsolgt her, mange
billetter er allerede solgt. De har ikke
vært i Lier før. Mange kormedlemmer
er fra Lier. Blant annet vår egen kon-
firmant i Frogner.

Kulturskolens fiolin og cello-elever
skal ha konsert tirsdag 28/4 kl 18.00.


