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Åpne kirker.
I mars og april hadde jeg fri hver
eneste helg.  Det er svært uvanlig
for en prest.  Sist det skjedde var vel
da jeg hadde studiepermisjon for
snart 30 år sia.  Men i stedet har jeg
vært en del av den store menighet-
en foran TV-skjermen de fleste av
disse søndagene.  Jeg har også fått
være med på noen av gudstjenest-
ene som har blitt filma i kirkene
våre. De er det flere av dere som
har sett. Men det er andre som har
gjort en mye større jobb enn meg
med å få disse på lufta.

At mine arbeidsdager er snudd en
god del opp ned er allikevel mindre
viktig enn utfordringene mange
andre har fått de siste ukene.  Det
gjelder spesielt de som har mista
noen av sine kjære. Det opplever vi
alle noen ganger i livet.  Noen av
oss har også opplevd tidligere at
omstendighetene rundt en gravferd
har blitt annerledes enn det vi
ønska oss.  

For noen familier i Lier har endr-
ingene blitt store disse ukene.
Gravferden ble helt annerledes enn
det de hadde planlagt og ønska. De
fleste har også måtte velge hvem av
familie og venner som kan komme
i kirkene. Det er valg som det kan
være nesten umulig å ta.

Ungdommen hadde også sett fram
til konfirmasjon i vår.  I mai og juni
er det hvert eneste år et tresifra
antall ungdommer som blir kon-
firmert i våre kirker.  Slik blir det

ikke i år.  Det ble tidlig klart at kon-
firmasjonene måtte utsettes til etter
sommerferien.  Det gikk heldigvis
ganske smertefritt å finne nye datoer.
Nå er vi spent på om vi klarer å følge
de nye planene eller om vi endre dem
enda en gang.  Akkurat nå har vi et
godt håp om å klare det, men det blir
kanskje på en litt annen måte.  Vi må
kanskje dele opp i enda flere guds-
tjenester enn planlagt eller det kan
bare bli nærmeste familie som får
være med i kirka.  Vi håper at vi unn-
går det. 

Andre har opplevd at dåpssøndagen
som de hadde sett fram har blitt
utsatt eller det bryllupet som de lenge
hadde planlagt blir helt annerledes
enn det de hadde tenkt.

Flere velger å utsette bryllupet til
neste sommer og håper at det blir
mer normalt da.  Men noen velger
også å gjennomføre vielsen som plan-
lagt, men kanskje festen blir mindre
eller at den får vente.

De fleste som har fått dåpen utsatt
har fått en ny dato.  I tida fram mot
ferien blir det nå mange dåpsguds-
tjenester i kirkene i Lier, spesielt i
Frogner og Tranby.  Da blir det
mange familiegudstjenester, forstått
som at én familie av gangen har dåp.
Det er ikke så lett å utsette en dåp når
dåpskjolen allerede er vel liten.  Og
dåpen er en god Guds gave som skal
vare hele livet, og det er ikke noe som
vi ønsker å utsette.  

I kirka sentralt har det de siste ukene
blitt jobba med en såkalt bransje-
standard.  Når den er blitt godkjent

av departementet kan menighetene
igjen åpne kirkene sine.  «Det vil gi
kjøreregler for en forsvarlig åpning
av kirkedørene som skal ivareta
både folk og ansatte» kan vi lese på
kirken.no.

Da kan vi få oppleve at det blir flere
gudstjenester i våre kirker enkelte
søndager, både dåps- og vanlige
gudstjenester.  Men vi har jo noe å
ta igjen etter at kirkene var stengt i
flere uker.  

Da vil også behovet for gudstjenest-
er på nett bli mindre aktuelt.  Jeg
tror at det flere som lengter etter å
komme til kirka og få være en del
av det fysiske fellesskapet og ikke
minst få ta del i nattverden.  

Det siste har ikke vært så lett når
gudstjenestene oppleves gjennom
en skjerm.  Men kanskje denne
underlige våren har lært oss at vi
bør ha begge deler?  Alt tyder på at
gudstjenester på nett er kommet for
å bli. Det behøver ikke å være noen
grunn til at vi skal slutte med dette
nå.  Men kanskje ikke hver søndag
slik vi har hatt de siste ukene.  

Men aller mest gleder jeg meg til at
vi kan feire gudstjeneste igjen
sammen med menigheten.  Nå ser
det ut til at det
skal skje ganske
snart.  

Ragnar
Petersson.
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Gudstjenester i Lier
Pga korona-situasjonen blir det-
ikke noen gudstjenester fram til
15. juni. Vi avventer nye retnings-
linjer før vi kan vite hvordan det
blir med gudstjenester videre
utover sommeren.
Vi oppfordrer til å følge med på
hjemmesiden vår for
informasjon: kirken.no/lier. Det
som lages av video-gudstjenester
blir også lagt ut der.
Minner samtidig om at hver av
menighetene har egne sider på
Facebook.
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Ildsjel på Tranby
I en trygg familie med to yngre
brødre og på fin gård med gris som
hovedlevebrød, vokste Torild opp.
Født en januardag to år etter freden.
Og det var ei fredelig, snill, raus, og
også tøff jente, som i ung alder dro
bort fra Rakkestad og fant sin
Sigmund. De bodde forskjellige
steder før de flytta til Tranby i 1977.
Det er det mange i Lier som er takk-
nemlige for. 

Det deles ut ildsjelpris i idrett, men
det er også på andre områder i sam-
funnet det er på sin plass med hed-
erspriser. Og Torild Rusås fikk sin
velfortjente ros og menighetens
hederspris i 1990. Hun og Sigmund
har vært engasjert i menighetsar-
beidet på Tranby, samt indre- og
ytremisjon i mange år. De har vært
utrolig trofaste støttespillere og stilt
opp for menigheten og allsidig
kristent arbeid på Tranby, med
dugnader for menighetshuset, to
perioder i menighetsrådet, ”Åpent
hus” og middager for unge foreldre
og sangglade barn.  Ei lang liste kan
settes opp over det Torild har startet
og vært med på. Hun var for
eksempel en av initiativtakerne til
julemessa på Tranby menighetshus,
samt arbeidsmøtet som lager varer
til messa. Hun snakker også med

glede om tida
på åtti-tallet da
hun og
Ingebjørg
Nygård startet
Klubben for
barn og ung-
dom i menig-
hetens regi.
Hver fredags-
kveld i mange
år samlet de
flokker med
ungdom.

Som ung
arbeidet Torild
som aktivitør ved Lier sykehus, og
tok opp igjen dette på Liertun og
deretter Hallingstadtunet, som da var
nybygd. Torild var opptatt av at
mennene skulle ha noe å drive med,
dermed ble det blant annet treskjær-
ing og ”Gladsang,” et blanda kor som
fortsatt gleder mange.

Torild så også behovet for at bebo-
erne skulle kunne komme seg ut på
turer og sosiale arrangementer, og tok
initiativet til innsamling til en mini-
buss. Men hvem skulle kjøre den? Jo,
Torild var ikke snauere enn at hun
selv tok lappen på stor buss, som var
kravet den gang.

Det ble turer der Torild tok med
beboere i minibussen, underhold-

Søndag er
kirkedag

ningskvelder, dans og leikarring.
Damene kunne finne skaperglede
med håndarbeid og ikke minst i et av
Torilds hjertebarn, veving.
Herremiddager og Karatreff  har også
Torilds signatur.  I Tranbyhøgda
misjonsforening var hun trofast med
i alle år inntil den over 40 år gamle
foreningen nylig ble lagt ned. År 2000
ble et skille for Torild og familien.
Hun fikk slag og ble lam på venstre
side. Vi er fulle av beundring for det
pågangsmot, styrke og livsglede hun
har vist og for alt hun og hennes
trofaste Sigmund har deltatt i. Gode
ønsker videre for henne og familien.

Gjertrud A 

Nettprogram

Hva skjer på nett ? 

Den norske kirke har
har på sine hjemme-
sider publisert mye
digitalt materiale
hvor man kan ”delta”
på gudstjenester, høre
og lese andakter, be
og høre salmer og
musikk. Gå inn på : 

https://kirken.no/nb-
NO/nettprogram/

Berit Basmo Kvidaland slutter -
og blir her. 

Berit Basmo Kvidaland er ansatt i en nyoppretta
stilling som prosterådgiver og prostiprest for
Drammen prosti, som består av Lier og
Drammen.  Hun begynte i stillingen 1.mai.  Hun
har fram til nå vært sogneprest i Tranby og
Lierskogen.  Hun har hatt permisjon som sogne-
prest fra 1.oktober 2019. 

Stillingen som sogneprest i Tranby og Lierskogen
er nå lyst ut, og det planlegges ansettelse før
sommeren.  Elling Erichsen vil fortsette som
vikarierende sokneprest i Tranby inntil stillingen
er besatt av ny prest.

Det er foreløpig ikke berammet noen avskjeds-
gudstjeneste for henne.  Men hun bor i Lier, og
som prostiprest vil vi fortsatt møte henne på
gudstjenester og kirkelige handlinger også i Lier. 
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Slekters
gang

Døpte

Frogner
Vetle Holm Larsen, Ulrik
Olsen Titze, Eva Hammerstad
Krohn, Leah Wiig  Berge,
Aksel Madsgård  

Sjåstad
Jonathan Rannestad Wærnes

Vigsel

Frogner
Nelli Krutova og Svein Tore
Nilsen

Gravferd

Frogner
Britt Ulla Märta Harsem, Åge
Erland Larsen, Tordis Sonja
Winther, Lill Helga Benedicte
Wittussen, Ragnhild Hilden,
Gry Merete Næss, Inger
Olsen, Helge Johansen, Rune
Thorbjørn Axelson, Solveig
Sviggum, Ingeborg Eriksrud

Sjåstad
Hilda Berit Skretteberg,
Harald Are Løvheim

Sylling
Marit Granli

Tranby og
Lierskogen
Synne Christoffersen, Liv
Andersen, Else Karin Lysne,
Tove Ølstad Indregård,
Howard Kirk, Reidun Eggum,
Reidar Myhrvang Hansen

Kirken i Lier med egen
YouTube-kanal!
Etter at all møtevirksomhet og samling av
grupper ble forbudt fra 12. mars, har også
alle gudstjenester i Lier vært avlyst. Folk
møtes nå på nett og sosiale medier eller i
små grupper. Dåp utsettes og bryllup og
begravelser gjennomføres nå kun med de
aller nærmeste til stede. Mange har prøvd
seg med å legge ut lokale gudstjenester på
nett, og blant annet begravelser strømmes
nå på nettet flere steder av begravelses-
byråene.    

Lier var raskt ute og organistene i Lier tok
opp Facebook-videoer på telefonen og la
ut musikkandakter og småsnutter. Snart
ble dette utvidet og kirken i Lier har nå
opprettet egen YouTube-kanal hvor de tar
opp og legger ut enklere gudstjenester til
erstatning for de vanlige samlingene. 

Alle menighetene var med. Det stilte
prester, kantorer og teknisk personell fra
hele Kirken i Lier for å få dette til. Til
påsken hadde de spilt inn 4 gudstjenester
for tiden fra Palmesøndag til Påskedag. I
ettertid har det vært et par musikkandakt-
er. 

De er godt besøkt, og kan sees på YouTube
ennå når det måtte passe.  Teknisk ansvar-
lig i oppstarten har vært konsulent Rune
Kleven på kirkekontoret i Frogner som
stilte med eget privat utstyr.  I skrivende
stund har over tusen klikket seg inn på
videoene som er lagt ut. Det er en
pekepinn på hvor stor interessen for tiltak-
ene har vært.  

Erfaringene så langt er at improvisasjon
tar tid og nye måter å jobbe på er krev-
ende å få til. Vi ser at mange kirker har
kastet seg rundt og vist kreativitet og

pågangsmot. NRK har sendt gudstjenester
hver søndag og helligdag på TV, og de
melder at disse har hatt meget høye seer-
tall. Men de mange lokale initiativ viser at
det er viktig med lokale tiltak og at folk
følger med hva som skjer i sine hjemlige
kirker. 

Det tekniske er utfordrende. Kirker er
stort sett vanskelig lydmessig. En fast mik-
rofon på mobil eller videokamera blir
spedt i et stort kirkerom. En annen
utfordring er å formidle godt gjennom
billedruta. Lys og skygge, hvordan tilrette-
legge opptaksstedet, lage gode manus og
opptaksplaner og redigere opptakene i
etterkant, er noe de færreste kirkelige
ansatte har erfaring med. Alt dette jobbes
det med. 

I Lier prøver en seg fram med en arbeids-
gruppe som kan ta ledelse og vinne erfar-
ing. Det meste gjøres lokalt, men i Lier
samarbeider menighetene nært og prøver
seg fram samlet. Nedstengningen av kirker
og møteplasser har vist nye veie å arbeide
på, men ennå er det i sin begynnelse. Men
at det er muligheter er helt klart.   

Tekst: Asle Kristiansen, Foto: Rune Kleven

Frida Hegge Larssen under 
opptak i Sjåstad kirke
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HVA SKAL TRO VÆRE
GODT FOR?
Ja, si det. For noen blir det for sært.
For andre går det ikke opp med vit-
enskap og forskning. Noen prøver,
men får det ikke til. Men for mange
er det ikke noe valg. «Jeg ble utsatt
for et innbrudd av kristendom»,
svarer Peter Bastian i boka Peter
Bastian, Alltid allerede elsket. På
spørsmål om hvem som var tyven,
svarer han: «Kristus» 

De har alltid fasinert meg, folks for-
tellinger fra eget liv. Gjerne de litt
lavmeldte, ærlige historiene, om livet,
døden og kjærligheten. Mang en
gang sitter jeg igjen med en dyp
takknemlighet for det de ga meg.
Noen fortellinger har en unik kraft
til å berøre. De finner veier inn,
mellom alle filtrene jeg omgir meg
med. Et velbrukt sitat av Leonard
Cohen beskriver det hele på mester-
lig vis «Det er en brist i alle ting. Slik
finner lyset veien inn» (fritt oversatt
fra engelsk). 

Tilbake til denne Peter Bastian, en
kjent, dansk foredragsholder, forfatt-
er og musiker som døde i 2017. Da
han ble utsatt for dette han beskriver,
som et innbrudd av Kristus, var han
overhode ikke forberedt. Han så på
Jesus som en av mange religiøse
mestre. Kristen tro var fjernt fra hans

tankegang. Riktignok hadde han
dragning mot det religiøse. Av venn-
er ble han kalt periode-munk. Han
sluttet seg da også til en streng religi-
øs sekt inspirert av østlig meditasjon
i godt voksen alder. Det var som
skapt for han. En hardtarbeidende
perfeksjonist passet godt inn et miljø
med streng selvdisiplin. Men det
endte, slik det ofte ender i all verdens
religiøse og ateistiske sekter; mye
makt fordelt på få personer, kombin-
ert med religion eller ideologi, er
vanskelig å inneha for et hvert
menneske. Her tror jeg vi er ved
kjernen i det vi kaller menneskets
arvesynd. 

Peter Bastian kommer seg ut av sekt-
en uten varige mén. Over noen få år
lever han et hektisk og spennende liv.
Han gir ut bok, holder foredrag,
spiller klarinett i Den Danske
Blæserkvintet så vel som i frijazz-
gruppa Bazar. Han treffer den store
kjærligheten og gifter seg med sin
Helle. Like etterpå blir han alvorlig
kreftsyk. Han overlever så vidt en
hestekur av en kreftbehandling og
kommer seg noen lunde til hektene
igjen. Da skjer det. Et åndelige inn-
brudd i flere omganger. På stillferdig
vis. Og hvilken finurlig kommunika-
sjon vår Herre bruker i møte med
Peter. En tilsynelatende tilfeldig tekst
av Dostojevskij, musikkstykket
Johannespasjonen, og et tilfeldig

oppslag i ei bok av en dansk forfatter
han kjente til. Det hele kulminerer i
oppdagelsen av at alle mennesker er
alltid allerede elsket. Kjærligheten ER
betingelsesløs. Som 71 åring lar han
seg døpe inn i Den Danske folke-
kirken. Han lever de siste to årene av
sitt liv, sterkt preget av kreftsyk-
dommen, men forelsket og med fred
i eget «hus». Det skulle ta 71 år før
han fikk vissheten om at han var
elsket for den han var. Kjærligheten
hadde alltid vært betinget i Peters liv,
helt fra barnsben av. En perfeksjonist
som hadde lykkes med mangt i livet,
men som hele tiden hadde strevd
med å finne fred, Oppskriften hadde
alltid vært den samme, å forbedre sin
egen utgave av seg selv. Så kom et
stillferdig innbrudd, og Kristi fred
senket seg over Peter Bastians liv.

«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir
jeg dere, ikke den fred som verden
gir. La ikke hjertet bli grepet av angst
og motløshet», sier Jesus i
Johannesevangeliet 14,27 

Kateket 

Joar M  
Flatland

Andakt

«St.Hallvard 15.mai –
strømmet markering

Det var planlagt stor feiring på
St.Hallvardsdag 15.mai i år.  Dette året
feirer vi 1000 år for hans fødsel. I
Frogner kirke skulle vi hatt bestillings-
verket «St.Hallvard fra Huseby» av
Trond Kverno og Eivind Skeie. Verket
ble skrevet og komponert i forbindelse
med år 2000 markeringen, og det
skulle bli oppført på nytt i år.
Bragernes solistensemble og kantor
Jørn Fevang skulle deltatt sammen
med vår lokale kantor Bina Karpisova.
Forfatter Eivind Skeie og biskop Jan
Otto Myrseth skulle også vært med.
Men nå er at dette i likhet med det
meste av feiringa utsatt til neste år.

Men da har vi vi noe å glede oss til!

Det er alltid en markering på Huseby
denne dagen.  Den er ikke avlyst!  Men
den er blitt flytta.  Det er bestemt at
markeringa av 15.mai blir strømmet
fra Kulturscenen i Lierbyen 18.00..

Der deltar ordfører Gunn Cecilie
Ringdal og biskop Jan Otto Myrseth.
Anne Kristin Aasmundtveit vil fram-
føre legenden om Hallvard. Vi får høre
en ny sang skrevet av Aasmundtveit til
musikk av Helge Harila.  Han spiller
og synger sammen med saksofonist
Frøydis Grorud.

Arrangør er Frogner menighet i sam-
arbeid med Lier kommune.»

Flygelaksjon Tranby ! 
Tranby kirke har behov for et robust
klavér som kan stå i kirken i flere år
fremover til glede og trøst for alle
besøkende. I forbindelse med det tok
organistene, Veronika og Bina en tur
til Aspheim piano- og flygelsenter for
å prøve og teste. Dagligleder og
flygeltekniker Joakim Sigvaldsen har
lang erfaring med levering av flygler i
kirkerommene landet rundt. Til høst-
en lanserer vi en flygelaksjon hvor du
kan sikre deg en tangent! En idé lånt
fra Åssiden kirke. Vi gleder oss til det
nye instrumentet er på plass! Hilsen
klavérkomiteen, Elling Erichsen,
Gunnar Rotevatn, Veronika  Kashina
og Bina Kumar Karpisova



Kirkeklokkene 
kaller 
I uminnelige tider har lyden av kirke-
klokker vært en uunnværlig del av
kulturlandskapet i vårt land.
Klokkene har kalt inn til gudstjenest-
er og begravelser og har markert tid
til høytid og sorg, til bryllup og fest.
Fra folkeeventyrene husker vi
hvordan vonde krefter har måttet gi
tapt mot klokkelyden. 

Nå i vår tid skriver avisen Vårt land
om en inskripsjon på en klokke fra
Sverige fra 1463 hvor vi leser:
«klokka lovpriser Gud, kaller sammen
prestene. Gråter over de døde. Jager
bort pesten og kaster glans over fest-
ene». Dette er bare noen få år etter at
Svartedauden – digerdøden, som de
sier i Sverige - herjet over våre land. 

Bispemøtet oppfordrer nå menighet-
ene til igjen aktivt bruke kirkeklokk-
ene i denne tida hvor vi ikke har guds-
tjenester i kirkene. Konkret er menig-
hetene oppfordret til å ringe hver lør-
dag ettermiddag klokka fem (17) for å
bruke denne gamle kommunikasjons-
måten som et felles uttrykk for at kirka
er her.  Menighetene i Lier har tatt
denne utfordringa og menighetsråd-
ene har bestemt at det skal ringes fra
Lier, Tranby, Sjåstad og Sylling kirker
hver lørdag framover. Hvis du lytter
etter er det spennende å finne ut om
en kan få med deg klokkene der hvor
du bor. 

Overalt i Norge finnes det kirkeklokk-
er, hver eneste med sin historie og
klang. Klokkene er ofte kunstferdig
utsmykket med dekorasjoner og inn-
skripsjoner. Der hvor det er flere, er de
ofte stemt til hverandre i fine har-
monier. Nå er det ofte kun konfirm-
anter og barn som er «tårnagenter»
som har sett klokkene på nært hold. 

I et forslag til bønn som biskopene har
laget for denne tida, lyder det blant
annet: 

« .. Gud, la klokkeklangen være ei
utfordring til å samles om det som er
viktig no, for oss sjølve og for våre
medmenneske. 

Vi ber for alle som klokkene ringer for,
verda over. 

Vi ber for alle menneske som er redde
no og for dei som sørger.  .. «.

Asle Kristiansen

Første påske på nesten 1 000 år
uten vanlig gudstjeneste.

Vi kan lage en lang liste over tradisjon-
er som har blitt brutt som følge av at
samfunnet har blitt stengt ned. Det har
blitt en lang periode uten vanlige guds-
tjenester, og en hel påske uten
ordinære gudstjenester. Vår påskefeir-
ing har røtter helt tilbake til
Israelsfolket sin utgang fra Egypt, som
vi kan lese om i 2. Mosebok. I den
kristne kirke marker vi Jesu død og
feirer Jesu oppstandelse i påsken. Det
har den kristne kirke gjort helt fra
starten. Helt fra den kristne tro kom til
landet vårt for omtrent 1 000 år siden
har det blitt feiret påskegudstjenester i
Norge, og så lenge det har vært kirker i

Lier har det blitt feiret påskegudstjen-
ester. Selv under krigen var det jevnlige
gudstjenester i kirkene våre. Det har
vært variasjoner i oppslutningen om
gudstjenestene opp gjennom historien.
En sommerdag i 1799 kunne engelsk-
mannen Edward Daniel Clarke telle 20
personer til stede på en gudstjeneste i
Vår Frelser Kirke, kirken som i dag er
Oslo domkirke. Gudstjenestene sin
form har naturligvis også endret seg
opp gjennom historien, men det har
hele tiden handlet om forkynnelse av
Guds ord og forvaltning av sakrament-
ene. Det var altså et virus som skulle til
for å bryte den lange tradisjonen med
gudstjenestefeiring i påskene. For
mange av oss var det et stort savn å
ikke kunne samles til gudstjenester i
påsken. Men selv om vi ikke kunne

komme sammen til tradisjonelle guds-
tjenester finnes det andre muligheter.
Kirkeklokkene har ringt for å minne
oss på at det er påske. Kirken i Lier har
fått sin egen YouTube kanal, Kirken i
Lier, hvor det har blitt lagt ut
videogudstjenester hver søndag fra og
med plamesøndag. Vi har også delt
flere ressurser på våre facebook sider,
og det har vært påskerebus. Vi kommer
tilbake med tradisjonelle gudstjenester
når situasjonen tillater det. Inntil vid-
ere vil vi jobbe for å være tilgjengelige
på alternative måter. Ta gjerne kontakt
om du ønsker en prat om lite eller
stort, og fortell oss gjerne om ønsker
for hva vi kan gjøre i koronatiden.

Ole Johan Stokstad
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FELLESSKAPSKVELD, FROGNER
MENIGHETSHUS  12.5. AVLYST

Selv om det er noe åpning for
arrangementer nå i mai, håper vi på
at det blir lettere å møtes til høsten.

Hilsen arrangementskomiteen.

Krigsmarkeringer i skyggen
av Korona
Tiltakene som har blitt satt inn for å
bekjempe koronaviruset har vært de mest
omfattende tiltakene i Norge i fredstid.
Mens samfunnet vårt er preget av korona-
tiltak skulle det ha vært flere lokale mark-
eringer av hendelser under krigen. 

10. mars - 75 år
siden tragedien ved
Nykjua

10. mars 1945 var
det under 2 måned-
er til krigen skulle ta
slutt. I dag fremstår
Nykjua inne i
Finnemarka som en
veldig idyllisk og
fredelig plass. Det er
et flott mål for en
skitur fra Kanada,
eller en sykkeltur
om sommeren. Men
mot slutten av krigen var det ikke fred og
idyll som preget området ved Nykjua.
Gjennom hele krigen ble Finnemarka
brukt som skjulested for motstandsbeveg-



Info fra kirkevergen
Unntakstilstanden med Korona ved-
varer  - uvisst hvor lenge og hvor raskt
samfunnet åpner opp igjen.  Kirken i
Lier forholder seg til nasjonale og lok-
ale myndigheter og deres retningslinj-
er.

Enhver henstilles derfor til å holde seg
oppdatert på nasjonale nyhetskanaler,
mens Lierkirken oppdaterer kontinuer-
lig på sin nettside  www.kirken.no/lier
(el. menighet) eller lokale facebook-
sider, inntil samfunnet blir «gjenåpnet»

Det er åpnet opp for gjennomføring av
både dåp og vielser, dog innenfor  de
begrensinger helsemyndighetene
setter.  Ta kontakt med kirkens service
kontor (40924950) om du har spørs-
mål.

Kirkeklokkene kan høres igjen – Siden
påske har Kirken i Lier ringt inn helg-
en lørdag kl 17 i våre hovedkirker.
Dette som et tegn på at kirken er nær
og tilstedeværende også i Koronatiden,
bare på en litt annerledes måte.

Vårens vakreste eventyr med alle kon-
firmanter i fineste skrud, vil være fra-
værende i vår.  Alle konfirmasjoner er
flyttet til høsten. Nye datoer er lagt ut
på kirkens hjemmesider.

Frogner kirke stenges  15.06 – 28.07
pga rehabilitering av kirkerommet.
Vegger og tak skal males, gulv skal slip-
es og males, og ny belysning av kirke-
rommet skal komme.  Det er Caverion
som skal koordinere arbeidet.

Mannskapsmessig endrer vi litt da vår
Diakon Solveig Thoen Bøen er tilbake
etter svangerskapspermisjon 4.05.  Vi
ønsker henne varmt velkommen igjen.
Ejgil Nielsen har vært vikar for Solveig
i hennes permisjon.  Vi takker ham for
god innsats gjennom disse månedene.

Videre er prosessen med å skaffe ny
organist til Sylling og Sjåstad menig-
heter godt i gang. Stillingen er tilbudt
en person som vi avventer tilbake-
melding fra. 

Fra 3. juni flytter alle ansatte som i dag
har kontorer på Frogner menighetshus

ut av bygget, grunnet oppussing av
Frogner menighetshus.  Det er ment at
Frogner menighetshus står ferdig til
innflytting igjen 1.11.2020.  I mellom-
tiden vil kontoransatte ha kontorer i
Fosskvartalet, på Tranby menighetshus
og andre steder.  Dette vil bli opplyst
om på våre hjemmesider.

Befaring av kirkebyggene er en årlig
seanse for Bygningsutvalget i Lier
kirkelige fellesråd. Befaringen  går av
stabelen 11. mai.

Ute på våre gravplasser skjer det mye.
Det beskjæres, ryddes, rakes,  graves og
plantes.  Alt for at det skal bli hyggelig
for dere å komme.  Vi håper å se dere
på gravplassene våre.  Ha en flott vår, -
holde avstand og hold dere friske!

Kirkeverge
Mette Sønsteby
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elsen, og det var mange flyslipp fra
England som ble tatt imot på myrer dypt
inne i marka. Mot slutten av krigen var
det et slipplag som bodde på Nykjua, og
stedet ble brukt til kursvirksomhet av
hjemmefronten. 10. mars 1945 gikk flere
tyske tropper innover i Finnemarka. Da
tyskerne kom til Nykjua var det bare 4
mann og en hund i hytta, de andre som

hadde tilhold på Nykjua der var
ute på oppdrag. To av de som var i
hytta ble skutt, og de har fått
navnene sine på bautaen som står
der. En gjemte seg under et isflak,
og han rømte etter hvert ned til
Sylling på sokkelesten. En ble tatt
til fange og utsatt for grusom
tortur. Det ble også fire andre som
kom tilbake til hytta og ble over-
rasket av tyskerne. Det var også to
på tysk side som døde på Nykjua.
Den årlige Nykjuadagen rakk
akkurat å bli gjennomført før
koronarestriksjonene kom.

9. april – 80. år siden flystyrten i
Maidalen

9. april var det 80 år siden krigen kom til

Norge, og allerede på den første krigs-
dagen ble det dramatikk over Sylling. Et
britisk fly kom inn over Norge for å
observere hva som skjedde i Norge. Det
britiske flyet ble oppdaget av Tyskerne,
og tyske kampfly tok av fra Fornebu. Det
ble trefninger mellom flyene over
Holsfjorden, og det britiske flyet styrtet i
Maidalen, på grensa til Modum kom-
mune. Det var en besetning på 10 sol-
dater i flyet. 9 av dem er begravet på
Sylling kirkegård. Den 10. het Ogwyn
George, og han overlevde flystyrten. En
skogsarbeider fra Øst-Modum, Johan
Bråthen, fikk ikke ro på seg, han måtte
opp for å sjekke. I mye snø tok han seg
opp til Maidalen, og der fant
han Ogwyn George. Ogwyn
kom på sykehus og fikk
behandling for store skader,
men måtte sitte i fangenskap
resten av krigen. I 1972 var
han tilbake i Norge. For å se
og høre de som opplevde dette
gå inn på NRK sitt arkiv og
søk opp Lørdagskveld med
Erik Bye fra 8. april 1972.

30. april – 80 år siden flystyrten i
Toverudmarka

30. april 1940 var det nok et britisk fly
som styrta i vårt område, i
Toverudmarka Øst for Sylling. Denne
gangen var det én som omkom, og han
er begravd i den 10. krigsgraven på
Sylling kirkegård. Denne historien har
ikke vært så kjent, men for noen år
siden begynte Bent Lønrusten å forske
på hva som var historien bak denne fly-
styrten. Han tok initiativ til å få reist et
minnesmerke, og den 10. juni 2018 ble
det avduket en bauta i Toverudmarka.
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Konfirmant Sigrid bar
veslesyster Eline til dåp

I dagen situasjon med svært få kirkelige
arrangement har menighetsbladet fått
tips om en litt spesiell dåp i Tresfjord
kyrkje i Møre og Romsdal. Familien har
røtter i Lier, og konfirmanten bærer Lier
bunaden for anledningen. Artikkelen er
trykket etter tillatelse fra familien.

Konfirmant Sigrid bar veslesyster
Eline til dåp

Palmesøndag bar konfirmant og fadder
Sigrid Rypdal Gjul veslesyster Eline til
dåpen i Tresfjord kyrkje. – Å vere
åleine i kyrkja saman med dåpsbarnet
Eline, veslebror Jakob og mamma og
pappa var veldig spesielt og fint, seier
Sigrid - som har eit særleg forhold til
denne kyrkja.

Høgtid for konfirmant Sigrid Rypdal
Gjul, då ho fekk bere veslesyster Eline
til dåpen i Tresfjord kyrkje. Sigrid er
fadder for Eline. Ho har eit nært for-
hold til kyrkja, som har følgt henne i
både gleder og sorger. På bildet frå v.
prest Inger-Marie Jakobsen Sylte,
Sigrid Rypdal Gjul, dåpsbarnet Eline,

Jakob Rypdal Gjul, Kjersti Rypdal Gjul
og Øystein Gjul. (Alle foto: Elias
Storhaug)

Tresfjord kyrkje betyr noko spesielt for
Sigrid. Det er denne kyrkja ho høyrer
til. Her har ho delteke på gudstenester
og ulike trusopplæringstiltak ifrå ho
var lita. For henne er kyrkjeromet ein
stad å kome til i både i glede og i djup
sorg; som då foreldrene hadde sin store
bryllaupsdag - og den dagen ho var i
gravferd til storesyster si Eirin.

Glede og sorg: Konfirmant Sigrid Rypdal
Gjul har eit nært og sterkt tilhøve til
Tresfjord kyrkje: Her har ho hatt fine
gledesstunder og her har ho følgt store-
syster Eirin til grava.
Palmesøndag var det ei glede å få bere
veslesyster Eline til dåp og vere fadder
for henne.
(Alle foto: Elias Storhaug)

Denne palmesøndagen er ein dag for
glede. Sigrid synes det er veldig stas å
vere fadder for veslesyster Eline. Ho
seier: – Som fadder kjem eg til å ta
med meg Eline til Tresfjord kyrkje, så
ho vil kjenne seg heime her.

Sigrid forstår godt at konfirmasjonen
må utsetjast til hausten, sidan det er
restriksjonar på grunn av
Koronasmitte. – Det var spesielt fint å
kome her i dag og feire dåpsgudsten-
este for oss i familien – saman med
prest, klokkar, kyrkjetenar og kantor.
Men akkurat konfirmasjonsdagen min
har eg lyst å feire saman med slekta mi,
smiler ho.

Bunaden som Sigrid bar som fadder -
og som ho også skal bli konfirmert i -
er ein Lierbunad: – Det er mormor
som har brodert bunaden, ho gjorde
det til konfirmasjonen til mamma. Slik
blir tradisjonar ført vidare: – Så lenge
eg kan hugse har eg visst at det er
denne bunaden eg skal stå til kon-
firmasjon i, seier ho.

Sikring av gravminne
Fester er ansvarlig for at gravminnet er for-
skriftsmessig sikret mot velting. Årlig etter-

syn er nødvendig. P.g.a. telehiv og mye nedbør kan
gravminnet velte selv om det er boltet. Gravminner
som står ustøtt blir lagt ned for å unngå eventuelle per-
sonskader.  Har du spørsmål, ta kontakt med Lier
kirkelige fellesråd på telefon 409 24 950.   

Kirkevergen.
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Samuel salver 

David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

Supersetning
Salme 86,12

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

15 
2019

24. november

Supersetning
Matteus 6,33

De to sønnene

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16
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For Gud ga oss ikke en ånd som kraft, kjærlighet og visdom. 
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27. oktober
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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

PÅSKE
QUIZ FOR
SMÅ OG
STORE! 

I forbindelse
med påsken,
og at vi ikke
kunne saml-
es i kirkene
våre,

bestemte jeg meg for å lage en påske-
quiz og henge ut på kirkegårdene ved
Sylling og Sjåstad kirker. Jeg var så
heldig å få bruke en quiz som
Trosopplærer Hilde Mari Ski, i
Mjøndalen menighet hadde laget. Jeg
gjorde bare små justeringer tilpasset
Sylling og Sjåstad. Tusen takk til Hilde
Mari Ski! Det ble 10 poster med flere
spørsmål på hver post. Begge kirker ble
godt besøkt, og 54 deltagere fordelt på
ca.20 grupper sendte inn svar. Alle fikk
premier!  Disse pakket jeg med hansk-
er og nennsomhet, og kjørte rundt og
leverte ut. Folk hadde kommet fra
Høvik og Tranby, i tillegg til Sylling og
Sjåstad. Til og med en familie fra
Blommenholm i Bærum hadde tatt

turen til Sylling for å være med på
påskequizen. Det var stor suksess, og
gode tilbakemeldinger. Takk til alle
dere som var med! Her ser vi noen av
deltakerne: 

Lammet Krølle hadde gjemt seg, og en
av oppgavene var å finne ham. Ikke så
lett, men de fleste fant ham! Jakob og
Isak var to av dem! 

Leon og
Rebekka synes
det var gøy med
påskequiz ved
Sylling kirke og
løp om kapp til
hver post 

Noen som gjorde en ekstra innsats for å
være med på påskequizen i Sjåstad kirke
var Familien Freim Huseby. De syklet
den lange veien fra Vivelstad-veien til
Sjåstad
Kirke via
Baneveien,
ca 30 km
tur retur,
på den
lange fre-
dagen. I
sekken
hadde de
litt niste,
den spiste
de ved
målet. Deltagerne Halvard, Britt Elin og
Øyvind var veldig fornøyde med både
sykkelturen og påskequizen.

Hilsen fra AnCa 

Trosopplærer
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Sokneprest 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)

Organist

(Sylling og Sjåstad)

Organist
Veronika Kashina
(Tranby og Lierskogen)

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

Kirkeverge Mette Sønsteby
mobil: 482 89 588

Konsulent Tone Venås
Unhjem (kirken service
kontor)  
tlf. 40924956

Konsulent Lisbeth
Fjellheim Lislelid (kirken
service kontor)  
tlf. 40924955

Teamleder Ingvild Vatsøy
(kirken service kontor) 
tlf. 92450987

Konsulent Ellen Elisabeth
Marsøe (kirken service
kontor 70% og kirketjener
30 %)  
tlf. 40924957

FROGNER MENIGHETSHUS
Tir og tor kl. 10 - 14, Ons 10:00 - 13:00
Tlf: 32 22 07 33

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

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 40 92 49 50
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Begravelsesbyråkjeden Jølstad



Mine nestsiste
smil i denne
spalten er
hentet fra
2009-2014:

Setter pris på at veldig mange av de vi
har møtt i Lierskogen kulturkirke ofte
dukker opp i TV. Elias Akselsen fortalte
om en nabo som lensmannen var etter.
«Jeg vet du er hjemme for gummistøvl-
ene dine står på trappa», ropte lens-
mannen utenfor en stengt inngangsdør.
Det var lenge stille, men så kom det:
«Nei, det er jeg ikke. For jeg har to par
støvler»

Elias var han som Ole
Paus på to besøk. En
prest ville under en
julegudstjeneste gjøre
det litt mer spenn-
ende for barna. Han
leste derfor jule-
evangeliet fra Luk 2,
men da han kom til
englekoret: ”Ære
være Gud i det høyeste…”, så sang han
det. Da hører han en pjokk i kirken som
sier: ”Hå, den derre har Ole Paus laga.
Jeg har hørt den før.”

Domprost David Gjerp fortalte om ei
lita jente som hadde hatt mange gode
stunder på sin fromme bestemors fang.
På spørsmålet om hvor gammel hun var,
svarte hun: «Jo, hvis Gud vil og jeg får
beholde helsa, blir jeg 7 år neste uke!»

Mer fra barn som jeg alltid har hatt
sansen for: Faren hadde dramatisert
eventyret om De tre bukkene bruse.
Etterpå leste han på sengekanten om
Sakkeus som satt i morbærtreet for å se
Jesus. «Hva tror du Jesus sa til Sakkeus»,
spurte faren. Gutten tenkte seg om og så
kom det, meget dramatisk: «Nå komm-
er-jeg-og-tar-deg».

Det er all grunn til å hjelpe i disse dager.
En gjerrigknark som lå på det siste sendte
bud på presten. «Tror De jeg kommer til
himmelen hvis jeg testamenterer 100 000
kr til Kirkens Nødhjelp?» spurte han.
«Det kan jeg ikke garantere» svarte prest-
en – «men det er da et forsøk verdt».

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 2. juni
I din postkasse: 12.-19. juni

!

Prestens 
beste...

KRIK Messe
Den 19.april kl.19.00 skulle
vi hatt tidenes første KRIK
Messe i Sjåstad kirke.
Dette gledet vi oss skikke-

lig til, men dessverre ble ikke det noe
av, på grunn av corona viruset og ret-
ningslinjene vi måtte forholde oss til. 

Men jeg har lyst til å benytte anled-
ningen til å fortelle litt om KRIK
Messe, slik at dere alle vet hva det er,
når vi igjen kan komme sammen i kirk-
ene våre, og vi kan sette opp en ny dato.
For jeg mener KRIK Messe kan være en
fin opplevelse for både ungdom og
voksne.
Jeg spurte en av dem som jobber på
hovedkontoret til KRIK.no, om hva
KRIK Messe er?
Han svarte:
«For meg er KRIK- messe en gudstjen-
este som er tilpasset tverrkirkeligheten
som KRIK representerer. Det er noe flott
og unikt over det at unge mennesker fra
forskjellige kirkesamfunn kommer
sammen i en gudstjeneste og deler gleden
over både salmer, friere lovsang, liturgi
og preken/tale og nattverd. Syns person-
lig også livsbekjennelsen som er laget til
KRIK- messen er meget god».

Jeg tenker også at dette er utgangs-
punktet for en KRIK-Messe, og så til-

passer vi den slik vi ønsker hos oss.

Men lurer du på hva KRIK er?
KRIK står for kristen idrettskontakt, og
er en stor tverrkirkelig organisasjon,
som ønsker å legge til rette for trygge,
positive og inkluderende fellesskap
preget av idrettsglede, trosglede og livs-
glede. KRIK ønsker i tillegg å gjøre det
enklere for ungdom og unge voksne å
være kristne i sine idrettslag og miljøer,
motivere de som er glade i idrett til å
delta aktivt i kirke og menighet, og
samtidig bevare mennesker i troen på
Jesus Kristus. Sjekk ut KRIK.no

Vårt lokallag KRIK Lier, ønsker at vi
kan være en møteplass for ungdom fra
13 -til 19 år, kristne eller ikke. Vi har
KRIK samling på Lierbyen skole en lør-
dag i måneden, med morsomme KRIK
aktiviteter i gymsal ca en time, andakt
og Kahoot med premie, sosialt i Caféen
med bordtennis og brettspill. Gratis
arrangement! 
KRIK Lier er et samarbeide mellom
kirkene i Lier.
Sjekk ut KRIK Lier på facebook og følg
med når neste samling og KRIK Messe
blir.
Gleder meg til å se dere!

Hilsen fra AnCa Trosopplærer

Følg våre menigheter på Facebook:
www.facebook.com/frognermenighet

www.facebook.com/menighettranby
www.facebook.com/syllingkirke
www.facebook.com/sjastadkirke

Plakater på kirkegårdene
For å prøve å være litt «til stede» ved kirkene våre, selv om vi ikke kunne møtes
INNE i kirkene, hang vi opp laminerte plakater med vakre bilder og skriftsteder
på kirkegårdene våre i Sylling og Sjåstad. Vi fikk mange tilbakemeldinger om at
folk synes det var fint å gå å lese, både alene og sammen, og lese for hverandre. 
Et lite utdrag her:

Hilsen Anca Trosopplærer

    

     «Jeg vet hvilke tanker jeg 
     har med dere 

 sier Herren,  
fredstanker og  

 ikke ulykkestanker. Jeg vil  
gi dere fremtid  

og håp. 
 

Profeten Jeremia 29, 11 - 12    

  
  «Kom til meg,  
  Alle dere som          
  strever og bærer  
  tunge byrder. 
  Jeg vil gi dere   
  hvile.» 

   Sitat fra Bibelen, Jesus, Guds sønn, 
      Matteusevangeliet 11,28.  


