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Lier Menighetsblad

Hva er det som virkelig
betyr noe?
Vi lever i en veldig spesiell tid.
Torsdag 12. mars 2020 ble en hist-
orisk dag, som ikke kan sammen-
lignes med noen annen dag i freds-
tid. De smitteverntiltakene som ble
innført 12. mars blir gradvis mykna
opp igjen, og vi vender oss til å leve
med virussmitte. Vi har tatt i bruk
nye ord som smittevern, bransje-
standard og kohort.  Og vi har
begynt å forholde oss til teams,
zoom og andre digitale plattformer.

Vi har utvida ordforrådet, blitt mer
digitale og storforbrukere av desin-
feksjonsvæske. Samtidig har vi
ettersom tiden har gått fått tid til å
reflektere. Hverdagene våre ble
plutselig helt annerledes, og plan-
ene vi hadde lagt måtte endres.

I Norge er mange av oss veldig
heldige, samtidig som noen i ulik
grad er rammet av sykdom eller
smitteverntiltak. Veldig mange i
Norge har sluppet å kjenne syk-
dommen på kroppen, og lever veld-
ig greit med begrensningene i

smitteverntiltakene. Noen av oss
sparer penger på rekordlav rente,
samtidig som vi har hatt en periode
med lave utgifter. Vi har mye å takke
for i landet vårt. Samtidig har vi et
ansvar for å hjelpe dem som på ulike
vis rammes, både i vårt eget land og i
andre deler av verden.

Vi ser at i noen land går styresmakt-
ene foran og finner gode løsninger.
Samfunnet jobber sammen for å
bekjempe sykdommen og samtidig
holde samfunnet i gang. Mens det i
andre land settes ut rykter om
konspirasjonsteorier og vi ser
styresmakter som ikke har kontroll.
Koronatiden har gitt oss en anledning
til å reflektere. Hva er det som virke-
lig betyr noe? Vi ser verdien av et
samfunn som holder sammen. Dette
gjelder både små samfunn som
familier, lokalsamfunn og land. Det
handler om å finne en balanse mell-
om å ta smittevern på alvor og å gjøre
det som er nødvendig for å holde
samfunnet i gang og ta vare på hver-
andre. Vi har blitt satt på prøve. Vi
ser at samhold betyr noe. Vi ser at
når vi mennesker jobber samme med
gode hensikter, kan det gi gode frukt-

er. Samtidig ser vi hvor ødelegg-
ende det kan bli når vi styres av sja-
lusi, makt og konspirasjonsteorier.

Hvilke hensikter har vi, og hva vil
vi oppnå? Når Gud skapte verden
så han flere ganger på det han
hadde skapt, og han så at det var
godt. Gud hadde en god hensikt da
han skapte verden. Koronatiden har
vist oss at det finnes både godhet
og ondskap i verden. Gud har en
god plan, både her og nå og inn i
evigheten.

Vi står foran en annerledes somm-
er. Kanskje det også kan bli en
sommer med tid for refleksjon?
Hva er det som virkelig betyr noe?
La oss reflektere over hva som er
Guds gode vilje, og ikke minst la
oss reflektere over hva som er Guds
gode vilje betyr
for deg og meg.

Sokneprest 

Ole Johan
Stokstad
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Gudstjenester i Lier
Kirkene er nå åpne igjen, men alt er
ikke som før. Når vi nå endelig kan
samle menigheten i kirkene våre
igjen så må vi fortsatt tenke på
smitte. Vi har laget og godkjent
klare og gode retningslinjer på
gjennomførelse av gudstjenester på
en trygg og god måte. Smittevern-
tiltakene vil kunne endres i tråd
med myndighetenes anbefalinger.

God avstand og minst mulig kon-
takt mellom personer.

Det er satt et maksimumsantall på
50 personer, dette inkluderer de
som har arbeidsoppgaver i forbind-
else med gudstjenestene.

Det skal være minimum 1 meters
avstand mellom folk som ikke bor i
samme husstand.

God hygiene

Det aller viktigste er god hånd-
hygiene og det vil være plassert
utstyr til dette i kirken. Vi ber deg
også om ikke å bruke eller berøre
inventar og utstyr du ikke trenger.

Syke personer skal ikke delta eller
være til stede!



Søndag 14.06.2020
Frogner kirke kl. 11:00.
Blomstergudstjeneste

Søndag 14.06.2020
Sjåstad kirke kl. 11:00. Gudstjeneste 

Søndag 14.06.2020
Tranby kirke kl. 11:00. Gudstjeneste

Søndag 21.06.2020
Tranby kirke kl. 11:00. Gudstjeneste

Søndag 21.06.2020
Furuhall kl. 12:00.
Friluftsgudstjeneste.  Porten ved
Undersrud er åpen.

Søndag 28.06.2020
Tranby kirke kl. 11:00. Gudstjeneste

Søndag 05.07.2020
Sylling kirke kl. 11:00.
Gudstjenesten

Søndag 05.07.2020
Tranby kirke kl. 11:00. Gudstjeneste

Søndag 12.07.2020
Tranby kirke kl. 11:00. Gudstjeneste

Søndag 19.07.2020
Tranby kirke kl. 11:00. Gudstjeneste

Søndag 26.07.2020
Tranby kirke kl. 11:00. Gudstjeneste

Onsdag 29.07.2020
Frogner kirke kl. 19:00.
Olsokgudstjeneste

Søndag 02.08.2020
Tranby kirke kl. 11:00. Gudstjeneste
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Hyllest og takk til
Berit Basmo
Kvidaland
”Hun er så vennlig mot alle og hun
ser oss”. Dette er noe mange sier når
de skal beskrive henne som etter ti
år søkte permisjon fra sogneprest-
stillingen i Tranby og Lierskogen
menighet. Mange syntes det var
trist. Det blir så folkelig og alminne-
lig når hun står i kirka og sier ”itte,”
var det ei som sa. Ja, og så tar hun
seg tid til å hilse på oss alle som
kommer på ”Åpent hus”.  Og hun
setter seg ved siden av den som sitt-
er alene. Omsorgsfull og nær,
bemerker en annen. Det hun gir får
oss til å tenke videre. Hun møter oss
blidt og med trygghet og ro. En kol-
lega poengterer at hun alltid var
godt forbredt, nøyaktig og punktlig,
en behagelig og raus samarbeids-
partner. 

Det var på Menighetsfakultetet
Moelv-jenta Berit Basmo møtte
Knut Kvidaland. For familien ble
det fem år i Bjugn og 13 år i Sør-
Fron, der guttene hadde det meste
av barneåra sine. Og i 2009 fikk
Berit sognepreststilling og Berit,
Knut og de tre tenåringsguttene
bosatte seg Tranby. 

Berit forteller: ” Med gode foreldre
og storesøster var barndommen fin.
Jeg var aktiv i speider, søndagsskole,
turn, piano, jentekor, kirkelige aktiv-

iteter og året på bibelskolen gav meg
interesse for teologien. 

Det var overgang å komme fra Sør-
Fron til Tranby og Lierskogen, til en
stor menighet med mange innflyttere
og gamle slekter med lang historie.
Jeg merka meg fort god sang på guds-
tjenestene, en menighet som lenge
hadde hatt tilbud til barn, unge og
voksne, det var mange frivillige og jeg
fikk gode kolleger. Folk var enga-
sjerte, lette å bli kjent med, og de ville
at lokalkirka skulle bety noe i nær-
miljøet. 

I 2013 kom en stor omveltning i livet
mitt. Knut døde av hjertesvikt, 52 år
gammel, på tjenestereise for
Sjømannsmisjonen i Dakha,
Bangladesh. Jeg er takknemlig for all
støtte fra venner, kolleger, sangkoret
Vice Versa og ikke minst av en klok
arbeidsgiver, prost Ellen Martha, som
tilrettela arbeidsdagen min på en god
måte disse tunge årene. Jeg kom aldri
helt tilbake som den lokalpresten jeg
egentlig ønsket å være og som er mitt
presteideal. Kreftene strakk ikke til, ”
slutter Berit.

Tidligere prost i Lier, Ellen Martha
Blaasvær, har kjent Berit siden studie-
tiden på MF og hun var veldig glad
da Berit kom til Tranby og for at de
fortsatt er i nærheten av hverandre.
Ellen Martha sier dette om Berit: ”
Hun er vennlig, omgjengelig og flink
til å formidle et budskap som jeg tror
er lett å forstå for alle. Mitt inntrykk
er at hun passet  veldig godt som

Søndag er kirkedag

sogneprest
på Tranby
i et miljø
med
mange
gode folk
som er
med og tar
del i aktiv-
iteter og
ulike
arbeidslag.
Ikke minst
har hun
fulgt opp
Kultur-
kirken på
Lierskogen
på en god
måte i
mange år, sammen med de andre i
komiteen. Jeg er glad for det samar-
beidet vi har hatt mens jeg var prost i
Lier, og ønsker henne alt godt i ny
stilling!”

Dette siste året har Berit vært ansatt i
Kolbotn menighet, men fra 1.mai
”nesten” tilbake. Lier hører under
Drammen prosti der hun nå er ansatt
med å bistå prosten som saksutreder,
sekretær, planlegger og disponibel for
prestetjeneste. Og da, Berit, håper vi å
kunne se og høre deg på Tranby og
Lierskogen igjen også!  Vi i menig-
heten ønsker deg alt godt videre og er
glade for at du trives med venn og
venner her i Lier.    

Gjertrud A



Vi skal møtes
Vi skal møtes
når dette er over,
ved et bord i en
smekkfull kafé,
i en kirke,
i midtgangens vrimmel
mot Guds alter
og det som skal skje.
Vi skal feire
og synge
og le.

Vi skal gi til hverandre
et løfte,
at vi møtes
når veien er gått.
Når det mørke og vonde
er bak oss,
når den prøven vi fikk,
er bestått,
skal vi dele det svar
vi har fått.

Men alt nå
vet vi svaret,
vi vet det.
Det å elske hverandre
er alt,
bære byrder
når en har for mye,
holde oppe
når noen har falt.
Til å elske,
til det
er vi kalt.
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Slekters
gang

Døpte

Frogner

Emil Engebretsen
Sørensen  

Daniel Nikolic Hagen  

Charlie Louis Arentz  

Ida Eline Sletten  

Mikkel Østbye Eriksrud  

Tranby og
Lierskogen

Emilie Ringnes Solvoll  

Amalie Sørheim  

Andreas Tandberg Bakke  

25 år med
humor og
moro
Rolf Sommerseth,
prest i Lier i mange
år, slutter med sin
faste humorspalte
«Prestens beste» i
Lier menighetsblad
med dette nummer-
et. Mange sier at
når menighetsblad-
et kommer, er det
humorspalten de
leser først. Så får
andaktsskribenter
og andre medar-
beidere bare ta til
etterretning, folk
leser det viktigste
først. 

Etter at
Sommerseth gikk av med pensjon har han
redigert spalten som «Prestens beste fra de
fem siste år», men med noen nye historier
inne imellom. Når Menighetsbladet spør
om han nå virkelig gir seg, svarer
Sommerseth med å vise til pianisten Kjell
Bekkelund som hadde avskjedskonserter
på nytt og på nytt etter at han hadde gitt
seg. - «Fikk han
ikke til slutt gullklokke for alle avskjeds-
konsertene»? 

Hva fikk deg til å sette i gang med en slik
humorspalte?

Konkret var det sokneprest Per Auen
Sveaas som spurte, men for øvrig har jeg
alltid ment at humor må følge med i et
kristenliv. Der har kirka flere gode forbild-

er med Karsten Isachsen som en
av de mest kjente. Alvorlige ting
må følges opp med et smil, ell-
ers blir de ofte for tunge å bære. 

Hvordan finner du fram til
stoffet?

Før var det ofte i bøker, men
etter hvert er det mer blitt en
holdning i å se og lytte etter de
humoristiske perlene som åpen-
barer seg. Det er øyeblikk av
stor humor i kirkevirkeligheten
når en følger med. Prestemøter
er ofte som gullgruver å regne i
slike saker. Selv i alvorlige
begravelser kan det være glimt
av humor for den som følger
med. 

Hva er planene videre når du
ikke skal skrive hver måned i
Menighetsbladet? 

Jeg har tenkt at jeg kommer til å savne
spalten, men det kunne være krevende
iblant. Derfor gleder jeg meg til å være i
Brønnøysund i sommer. 

Som vanlig skal jeg være vikarprest i
Nord-Norge i seks uker i sommerferien.
Det har jeg holdt på med siden jeg var felt-
prest på Andøya. Finner jeg noen gode
Nordnorske perler, kan det hende jeg deler
dem når jeg kommer tilbake. 

Det er vel den muntlige fortellingen som
har mest prestisje der nord. Som da de to
karene satt og diskuterte og den ene sa:
«Der lyg du, Pedersen. Det der har du lest
deg til». 

Tekst: Asle Kristiansen

Konfirmasjon
2020/2021

Alle er velkommen til kon-
firmasjon i kirken! 

Både du som tror, tviler, er
usikker, ikke tror, ikke har
tenkt på sånt før eller er nys-
gjerrig er velkommen som
konfirmant. I konfirmasjons-
tiden får du muligheten til å
utforske mange viktige spørs-
mål sammen med andre –
uansett hvilket utgangspunkt
du har. Som konfirmant får du
mange nye opplevelser, og du
får lære mer om Gud og deg
selv.

For mer informasjon og
påmelding:
http://kirken.no/lier

Hans-Olav Mørk ,
14.03.2020
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Mark 4,35-41 - 
Jesus stiller stormen

Det blir stille. Disiplene til Jesus
står i båten som akkurat holdt på
å bli slått i stykker av vær og
bølger. Men nå er det stille. De var
redde for å gå under, drukne. Nå
vet de ikke helt hva de er. Er de
fortsatt redde? Det er stille. De
står i en båt sammen med en
mann som gjorde at vær og bølger
ble stille. Hva skal de tenke og tro?
Kanskje noen prøver å overbevise
seg selv om at det var tilfeldig,
men det går liksom ikke det heller.
Jesus hadde ropt til vinden. Og
vinden ble stille. 

Hvem var denne mannen de
hadde begynt å bli kjent med?
Vinden adlyder han. Kaoset ble
orden. De kjenner
skapelseshistorien. Og de kommer
ikke på noen andre enn Gud selv
som har skapt kosmos eller orden

i kaos da verden ble skapt. Men
dette var et menneske de var
sammen med. En som så ut som
de, i stor grad levde som de,
spiste, sov, hadde følelser og
behov.

Samtidig var han ikke helt som
dem heller. Han hadde sagt mye
klokt, fremhevet de andre ikke
fremhevet, snakket mye om Gud
og til og med helbredet en
spedalsk mann. I tillegg hadde
han en autoritet og en evne til å
skape tillit, noe som gjorde at
mennesker samlet seg rundt han
og var villige til å slippe det de
hadde i hendene for å følge etter
han der han dro. Med andre ord
visste disiplene at Jesus ikke var en
vanlig mann, men hva eller hvem
var han?

Diskusjonene om hvem dette
menneske var var like store da
som nå. Var Jesus eller er Jesus,
vanlig mann, guddommelig kraft
eller er han Gud selv? Ingen andre

enn Gud har tidligere ordnet kaos
til kosmos. Derfor tror jeg dette er
den første fortellingen hvor
disiplene får en anelse av at de har
med Gud selv å gjøre. Og for oss
blir det et av flere vitnesutsagn fra
samme periode om at Jesus var og
er mer enn en god mann.

Mange har opplevd den siste tiden
som et kaos. Hjemmeskole, sosial
avstand, kanskje frykt, kanskje
ensomhet. Verden har ikke vært
til å kjenne igjen. Men midt oppi
alt som har blitt endret, er det noe
som står fast. Jesus er og blir den
samme. Mannen som kan gjøre
kaos til
kosmos.

Kapellan 
Silje Karlsen

Andakt

Informasjon fra 
kirkevergen

- Gledelig nyhet - Lier kirkelige
fellesråd har blitt tildelt tilskudds-
midler fra bispedømmerådet til ny
fast diakonstilling.   Dette gleder vi
oss over.  Trist er det at vår diakon
Solveig Thoen Bøen har valgt å si
opp sin stilling fra 1.09.  Dette
betyr at vi er i gang med tilsettings-
prosess for to nye diakonstillinger.
Utlysningen kommer rett over
sommeren.
- Andre ting å glede seg over er at
vi åpner kirkene mer og mer opp,
dette i takt med samfunnet for
øvrig.  Vi overholder strenge
smittevernregler og inviterer til fell-
esskap hvor mottoet er trygge folk i
trygge rom.  Informasjon om
hvordan vi håndterer smitteverntil-
takene står omtalt på våre nettsider.
- Åpne kirker har vår diakon
Solveig Thoen Bøen lagt til rette for

flere ganger denne våren.  For tid
og sted, se vår hjemmesider.
- Som en konsekvens av at Frogner
menighetshus skal renoveres og
oppgraderes, er nå alle ansatte
installert i kontorlokaler i
Fosskvartalet (med unntak av
organistene, som er lokalisert på
Tranby menighetshus).  Denne
midlertidige løsningen vil vare
frem til renoveringsarbeidet er
ferdigstilt, dvs. 1.11.2020.
- Frogner kirke vil være stengt fra
15.06 – 28.07 pga oppgradering av
kirkerommet.  Her skal det males
vegger og tak, gulv skal slipes og
males og sist men ikke minst skal
belysningen funksjonaliseres.
Dette vil bli en ansiktsløftning for
kirkerommet, samtidig som vi
ønsker å bevare atmosfæren og sjel-
en rommet har.
- Sommeren står for døren, med
ferieavvikling og alt som hører
sommeren til . I den forbindelse vil
jeg opplyse om at kirkens service

kontor kan få noe kortere åpnings-
tider. Drop in møter vil jeg derfor
fraråde.  Vi vil alltid være tilgjenge-
lig på telefon og mail.  Oppfordrer
alle til å ta kontakt om det er noe ,
slik at et møte kan berammes om
det er ønskelig.
- Ellers er det mange spennende
saker i Fellesrådet for tiden.
Oppfordrer alle til å følge med på
sakene som legges ut på hjemme-
siden.  Fellesrådet skal ha sitt første
fysiske møte etter koronapandemi-
en den  17.06.   Videre avholdes
lokalt kirketoppmøte mandag 8.06
hvor vi fokuserer på samskaping.
(FNs bærekraftmål nr. 17)

Ønsker dere alle
en riktig god
sommer!

Mvh.
Mette Sønsteby
Kirkeverge



Konfirmasjon i Lier 
Årets konfirmasjon har som
samfunnet for øvrig blitt prega
av koronaviruset.

Konfirmasjonsgudstjenestene
er utsatt til august/september.
Da håper vi det blir mange
festdager, og at vi kan ha til-
nærmet normale konfirma-
sjonsgudstjenester. Her finner

dere oversikt over årets kon-
firmanter og hvilken dag de
skal konfirmeres. Grunnet
situasjonen kan det bli endr-
inger i oppsettet. 
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Konfirmasjoner
Frogner 2020 

Frogner kirke 29. August  

Henrik Gjesmoe Aandstad
Gustav Johan Ameln
Hanna Kleiv Arnesen
Johanne Juritzen Ballestad
Leonora Kristiansen
Berthinussen
Julie Christoffersen
Oskar Dukefos
Mari Catrine Tveten Eriksrud
Lorentz Fridén-Kjekstad
Ada Gudbrandsen
Elise Hansen Hellerud
Karoline Victoria Grundfør 
Mark Johansen
Henrik Karlsen
Victoria Hansen Kristiansen
Eivind Gustav Melaaen
Henriette Pedersen
Jacob Catello Persia
Konstanse Raaen
Elias Arnold Rustan

Aaron Sinclair Samuelsen
Magnuss Adrian Strømmen
Mina Marie Aale Sørum
Oliver Andrés Åsly Teigen
Andrea Thomsen 
Mari Øfstedal

Frogner kirke 12. September

Luna-Silvana Ayala-Trujillo
Håkon Bergan
Kristoffer Dale
Marie Bjerke Engen
Emma Grøtterud
Morten Lekanger Gørlitz-
Håkonsen
Julie Ivarsson
Adrian Ivesdal
Johanna Hassel Jacobsen
Trym Natland Karlsen
Cassandra Duca Kristiansen
Sander August Bodin
Kristiansen
Astrid Cecilia Liberg 
Matias Lie
Andrea Woldstad Lied
Jens Hvamstad Madsen

Anders Mosness Norstad
Maren Kristine Petersen-
Øverleir
Brage Tønder Sangolt
Olaf Due Sørum
William Bjørnstad Wahl
Jakob Lindstad Ørnberg

Frogner kirke 13.September

Oda Paulsen Ask
Vetle Kjos Bakke
Benjamin Treffen Bang
Julius Kristoffer Isene Bodnar
Magnus Aleksander Bækken
Øyre Caspersen
Conrad Espegard
Laila Amalie Møller Hansen
Ida Andersen Helgerud 
Sindre Løken Karlsen
Anders Lærum 
Mathias Muldbakken
Henning Myrvang
Jan Erik Naustdalslid
Erik Sesay Stenseth
Emilie Sørum
Camilla Teien

Konfirmasjoner
Sjåstad og Sylling 2020 

Sjåstad kirke 23. august 

Håkon Angeltveit
Marius Sunde Gihle
Nora Enger Gravdal
Frida Midtskogen Haave
Kristiane Bjørnstad Haugen
Randi Hennum
Ole Nyhus Jondalen
Andreas Mogen
Tiril Gulbrandsen Nygård
Markus Rokke

Rikke Sørum-Ellingsen
Ailin Torgersen
Jonathan Rannstad Wærnes

Sylling kirke 6. september 

Tim Leander Bråten Bødker
Noah Mehren Graadahl
Kristian Viklund Johnsen
Thomas Meinseth Kristiansen
Steffen Langfeldt
Mathias Bergestig Martinsen
Sander Sutherland
Hans Sylling
Olav Thorsrud

Bibel/samtale-
grupper i Sjåstad og
Sylling
Åpen bibel/samtalegruppe

Sjåstad kirkestue 1.tirsdag i
mnd kl 18.30-20.00
Sylling kirkestue 3.tirsdag i
mnd kl 18.30-20.00

Starter igjen etter skolestart i
august!
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Konfirmasjoner
Tranby og Lierskogen
2020 

Lierskogen kirke lørdag 29.
august 

Erika Støylen Amundsen
Andreas Vada Coldevin
Sander Farstad Flomark
Sebastian Mathisen Gabrielsen
Ida Kjenner-Mikalsen
Lasse Korsvik
Adrian Kühn-Sparby
Magnus Lund
Amalie Løvf
Nora Marie Martinsen Nystrand
Anabel Louise Sharman
Frida Sopata Thorstensen
Julius Elias Venstad-Petersen
Nikolay Welle-Jørgensen

Tranby kirke lørdag 5.
september

Vilde Selmer Andersen
Ida Cecilie Oma Bakke
Eirill Engebakken Berg
Ludvik Borgen

Håkon Sønju Eggum
Henriette Skar Ekenes
Kristoffer Dennis Enroth
Marthe  Kathrud Eritsland
Thea Norgren Funderud
Ola Kjelås Garfjell
Eskil Bjølgerud Gravdal
Mari Gohn Hedløv
Malin Flønes Helgerud
Ingrid  Bigseth Hoen
Kaia Holthe
Jonas Marcello Szüts Håndstad
Magnus Jacobsson
Nicolai  Gravdal Johnsen
Ingrid Thorsby Jølberg
Karl Martin Børseth Karlsen
Andreas Dobbe Klemetsen
Linus Alexander Kvamme
Henrik Lahnstein
Elin Lahnstein
June Linnea Lindseth-Larsen
Dina Venli Melchior
Marie Johnsen Myhra
Eline Nyland
Jon Sebastian Olsen
Vetle  Ree-Trandum
Christopher Tønsberg Rikardsen
Jørand Runningen
Henrik Oma Rusten
Viktor Paltiel Salomonsen
Sander  Opsahl Skjervheim

Jenny Solvang
Leo Kristian Rotefoss Sunde
Gard Nestor Warp
Sofie Bryhn Ølberg
Andrea Øvensen

Tranby kirke søndag 6.
september

Sebastian Frengen Amundsen
Sindre Jessen Berg
Maria Ezri Feness Berger
Sofie Rieber-Mohn Borgen
Norah Sofie Breines
Brede Christoffersen
Kristine Strand Edvardsen
Andrea Freidher Fjørtoft
Tobias Tverberg Fuglerud
Aleksander Johansson
Sander Kruse
Kaja Michelle Mayer
Maren Borgen Moe
Adriana Myrland
Emma Hansen Nibe
Marthe Motzfeldt Rype
Emilie Fagerland Stormo
Mia Trannum
Vemund Valø
Linea Ølberg

Baluba på
sommer-
avslutning
Baluba møttes for
første gang etter at
Korona utbruddet
startet til en
sommeravslutning
mandag 8 juni. I
anledningen var de
samlet utenfor
Frogner menighets-
hus med foresatte.
Det ble både is, quiz
og sang. Til høsten
starter de opp igjen 31. August
og alle som vil fra 1-4 klasse kan
være med. Denne høsten skal de

øve på V2 mens menighetshuset
pusses opp. De vil også møte en
ny dirigent, Susanne Kleven som

skal være vikar for Lise denne
høsten. 
Tekst/Foto: Anne-Sofie Ramslie
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Drive-in-
gudstjeneste
17. mai 2020
Når pandemien
rammet Norge,
stengte alle kirkene.

Dette har vært et
savn for folket og
flott at vi kunne
arrangere drive-in-
gudstjeneste på

17.mai på grusbanen på Sjåstad.
Det var den første gudstjenesten
på to måneder.

Planleggingen gikk fint, med alt
som skulle ordnes. Mange god-

kjenninger skulle være i
orden.

17. mai våknet vi til sol
(pluss litt vind). Scenen
var klar med flagg, blomster og bjørke-
løv. Alteret var pyntet med blomster.

Vi var veldig spent på hvor mange som
kom på gudstjenesten.  Men når vi

åpnet, kom det biler med
flagg og mange blide
mennesker.
Arrangementet startet
med at Sylling og
Oddevall skolekorps
marsjerte inn, da fikk alle
en god 17. mai-følelse. 

Så begynte en flott guds-
tjeneste med Ole Johan.
Det var en ny opplevelse

for mange å
sitte i bilen
og høre på
gudstjen-
esten.
Mange
flotte sang-
er og en fin
preken fikk
vi og en
marsj av
korpset
innimell-
om.
Ordfører
Gunn
Cecilie

Ringdal var til-
stede under
hele gudstjen-
esten og holdt
en flott tale.
Takk til Gunn
Cecilie.

Under guds-
tjenesten, kom
traktortoget
forbi, vi tutet

og vinket med flagg til de.

Tusen takk til alle som bidro til at vi
fikk til dette arrangementet.

Foto: Dag Frode Gulsrud

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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Fargelegg!Fargelegg!

Finn navn på 10 edelsteiner!Finn navn på 10 edelsteiner! Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

 

Finn 5 feilFinn 5 feil

I S K R Y S T A P

K A O S B E R G Y

O F P Ø R U B I N

D I A M A N T U T

R R L U R E R I E

O K S M A R A G D

M J A T T O P A S

P A G A T M U R L

E D I A M R A V I

T E P P E R L E P

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

For Gud ga oss ikke en ånd som 

kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

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

Den største       julegaven
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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

SupersetningSalme 86,12

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.nosondagsskolen.no 
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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

En salme om St.Hallvard. 
Av Anne Kristin
Aasmundtveit.
Når bjørka står i lyseste grønt
og alle fuglene synger.
Når fjorden ligger speilblank og fin 
og ingen uhygge tynger.
Tør du å bære, elske og ære
når andres nød blir uventet din, 
når andres nød blir uventet din?

Men kan du lukke ørene til
så ingen fuglesang høres,
la urett skje, hva angår det deg,
ha nok med alt som skal gjøres?
Pilene truer, kvernstein og buer
idet du velger godhetens vei, 
idet du velger godhetens vei.

Takk, Jesus, du er godhetens vei,
og alle englene danser,
for livets krefter vinner på jord
til slutt, og uretten stanser.
Led oss og lær oss, bruk oss og bær
oss,
vi følger i et korsmerket spor, 
vi følger i et korsmerket spor. 

Forfatter, kulturarbeider og redaktør i
Verbum forlag, Anne Kristin
Aasmundtveit, har skrevet denne salm-
en eller visen om St. Hallvard fra
Huseby i Lier. Vi kjenner fortellingen
om hvordan han ble drept i forsøket
på å redde en trellkvinne beskyldt for
tyveri fra hennes forfølgere og siden

senket i fjorden med en kvernstein.
Likeledes at historien om ugjerningen
og alt som skjedde siden ga opphav til
at han ble en viktig person i kristen-
dommens fremmarsj på Østlandet og i
Norge, og at han siden ble en av
Norges fem helgener.

Det Anne Kristin Aasmundtveit for-
søker å få fram i denne salmen, fortell-
er hun, er at Halvard hadde et valg der
han sto og skulle sette båten fra land,
når den gravide trellkvinnen kom løp-
ende. Han kunne latt være å gå inn i
det ubehaget som er der når noen
krever at du skal bry deg om noe som
strengt tatt ikke er ditt problem. Eller
han kunne stå opp for hennes bønn
om hjelp til å konfrontere hennes for-
følgere. 

Hele hans kulturelle ballast var at det
var forskjell på folk. Det var forskjell på
å være fri bonde og stormann og det å 

være trell. Men i det nye menneskesyn
som var på vei inn i landet med krist-
endommen var alle like, og like mye
verdt. Så han hjelper henne og er villig
til stå opp for hennes rett. 

Det er dette som gjør at Hallvard blir et
viktig forbilde og som leder til at han
for oss er kjent som St. Hallvard. I de
tusen år som er gått siden fortellingen
om St. Hallvard ble til, er den med å gi
oss kulturell identitet. Den peker på
hvilke verdier som skal prege vårt land
og vår kultur. 

I sin samtid var den gravide kvinne
bare en trell, men i ti de tusen år som
har fulgt etter har vi fått en ny måte å
tenke på. Han velger «godhetens vei». 

Det leder oss over i tredje verset hvor
vi møter Jesus og hans offer for alle
mennesker, og at vi er alle like for Gud
og har like stor verdi. Der går diktet
over fra å være en vise om Hallvar fra
Huseby til å være en salme hvor St.
Hallvard peker på Kristus som vår vei
til å bygge våre samfunn på.

Asle Kristiansen
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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

Ine Kristine 
Ølberg

Stian 
Fossli

Lokalkunnskap
og nærhet,
åpenhet og 

varme
åpenhet og 
og nærhet,

okalkunnskapL

armev
åpenhet og 

akt: 32 84 00 32Døgnv
eien 38, 3400 LiervoHegsbr

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad



En bønn
hentet fra
internett:
«Kjære Gud.
Hittil i dag har jeg vært snill. Jeg har
ikke sladret på noen eller mistet
besinnelsen. Jeg har ikke vært grådig,
sur eller selvopptatt. Jeg har ikke furtet,
bannet eller spist sjokolade. Og jeg har
ikke overtrukket kontoen min. 
Men snart skal jeg stå opp, og da
kommer jeg til å trenge en del mer
hjelp. Amen».

Det var plass til smil i for-
bindelse med fotballspiller Odd
Iversens gravferd.
Bl.a. George Curtis’
berømte presenta-
sjonsreplikk overfor
Rosenborg-spillerne
vinteren 1969: »This
is a ball». «Du må itj
gå så fort fræm no»
var Odd Iversens like
berømte svar.

Arne Nævra hadde et flott
lysbilde/filmkåseri i kulturkjerka. Bl. a.
tok han oss med på tiurleiken. Jeg
minnes da jeg med Ølen Ten Sing listet
meg inn på en tiurleik. I menighets-
bladet etterpå sto det: «Sommerseth
var med på leiken».

Jeg hadde en samtale med et
ektepar. På vei hjem rygger jeg forbi
postkassa. Øverst sto navnene deres og
så med store bokstaver EKTE KJÆR-
LIGHET. Så flott, rakk jeg å tenke før
jeg så logoen i nederst: SIF! 

«Barnevennen» og journalist-
en Simon Flem Devold fikk dette til-
sendt fra et barn engang: «Iskrem er
got  Iskrem i min sjel  Iskrem er guds
Vilje og vanilje»

Det var juleavslutning i kirk-
en og presten ville lage en original vri
på prekenen. Han hadde gjemt seg bak
prekestolen og ropte med høy røst:
”Kan dere se meg?” Elevene ropte til-
bake: ”Nei”. Neste spørsmål fra presten:
”Vil dere se meg?” Elevene: ”Nei!”

Husk: Den korteste veien til et annet
menneske, er et smil.

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 25. august
I din postkasse: 4-11. sept.

!

Prestens 
beste...

TUSEN TAKK!
Jeg avsluttet 30.04 mitt vikariat som
diakon i Solveigs stilling! I den anled-
ning vil jeg gjerne si et dyptfølt takk fra
mitt hjerte! 
For det første fordi jeg
fikk lov å jobbe her og
møte så mange flotte
mennesker!
For det andre fordi jeg
fikk lov å bli kjent med
dere og den tillit dere
har vist meg!

For meg har tiden i Lier
vært veldig oppmuntr-
ende og positiv! Så mye
at det nå er vanskelig å
skulle ta farvel med
dere! Jeg merker det
triste og samtidig er jeg
fylt med stor takknem-
lighet! 

For 1 år siden var Lier i stor grad
ukjent terreng. Men nå er jeg blitt kjent
med mange positive og tjenstevillige
personer som bor her, og hvilken opp-
muntring det har vært for meg gjenn-
om det vi har gjort sammen, når vi har
møttes, var innom menighetshuset og
ikke minst til gudstjenestene. Jeg lærte
fra mitt barndomshjem, at vi hørte til i
kirken - også om søndagene. På en
måte ble det først riktig søndag når vi
startet i kirken. Dette har heldigvis for
min del preget meg i positiv retning
slik jeg selv ønsker å praktisere dette
også med mine barn. Mamma mente,
at tilstedeværelsen i Guds hus og sam-
været med de andre hadde stor betyd-
ning og at søndagen var en hviledag
som Gud har skapt for at mennesket
kan hvile seg, ikke kun fysisk og psyk-
isk, men også åndelig ved å være
sammen med Gud og de andre i kirken.

Jeg vil si en stor hjertelig takk til alle
min flotte kollegaer. Jeg har sjeldent
opplevd så fint et fellesskap. Håper at
dere fortsetter å ta så flott vare rundt
hverandre! Men også en stor takk til
alle jeg fikk lov å møte på bo- og
omsorgssentrene, hyggekvelder og
grillkvelder på bofellesskapene og
besøkene på Haskoll m.fl. Stor takk til
hver av de to diakoniutvalgene som
det har vært meget inspirerende å
møte og samarbeidet med. 
Jeg vil også si en stor takk til de

mange jeg har hatt samtaler med. Takk
for tilliten til alle dere! Håper at dere
alle har det bra! Takk til alle jeg har
møtt! Alle er viktige og alle kan brukes.
Jeg fikk også lov å være med i ung-
domsklubben StepDown i Frogner

menighetshus hver
onsdag. Jeg følte meg
nesten som ungdom
igjen. Så hyggelig å
møte dere konfirm-
anter, både samlet og
enkeltvis, i samtaler
og i gøy. Dere har noe
viktig som vi andre
trenger. Takk til alle
ledere som stiller opp
onsdag etter onsdag.

Ting jeg vil huske
En ting jeg vil huske
var da jeg feilaktig
hadde tatt mine to
små barna med på

juletrefesten for de eldre på Tranby.
Men det som skjedde var at programm-
et ble endret, slik at vi sang «så går vi
rundt om en enebærbusk…»med alle
bevegelsene, som barna ble veldig glade
for.
En annen gang skulle jeg på et
hyggetreff, mens konen var på jobb, og
da måtte jeg ta barna med. Og de ble
tatt imot uten like og min eldste på 5 år
klarte enda å synge en sang solo for alle
pasientene. Det jeg trodde var en
belastning å ha  barna med meg, ble til
stor glede for pasientene. 

Jeg vil huske året for, at jeg fikk lov å
være en del av kirken i Lier ikke kun i
min arbeidstid men også ellers. Det ble
arr. søndagsskole i Frogner kirke og
også kirkekaffe. For meg er det viktig at
vi møtes og har tid med hverandre som
til kirkekaffe. 

Ejgil Nielsen

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

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


