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Lier Menighetsblad

Max 50?
Å gi ut menighetsblad i disse tider er
ikke så enkelt.  Vi kan oppleve at det vi
leverer til trykk en dag er gjort grundig
om allerede dagen etter.  

Mange av dem som vi møter i
kirka kommer når det skjer viktige ting
i livet, fra dåp til gravferd, både i glede
og sorg.  Da blir det ekstra vanskelig
når ting ikke blir som vi ønsker oss, og
at de ikke blir slik som vi hadde regna
med og sett fram til.  

I vår stengte vi ned alt fra den
ene dagen til den andre.  For mange
betydde det at ting måtte endres radik-
alt.

Etter hvert gikk vi mer over til
å leve det vi kan kalle normalt unorm-
alt.  I løpet av sommermånedene og
tidlig høst fikk vi gjennomført en god
del av det vi hadde planlagt.  

Vi er vi glade for at vi klarte å
gjennomføre alle konfirmasjonsguds-
tjenestene i fem forskjellige kirker.  Det
var ikke fulle hus, slik det gjerne er,
men vi tror at alle konfirmantene ble
fornøyd.

Oppstart av nye konfirmant-
kull ble noe utsatt, men vi har gjenn-
omført konfirmantturer for begge de to
store menighetene.  Det var riktignok
noen uker seinere enn planlagt, og litt
kaldere og mørkere med mer regn enn
det pleier.  Men de tilbakemeldingene vi
har fått er at stemninga var god sjøl om
konfirmantene måtte holde seg til sin
kohort.

Vi har også gjennomført dåp
og vielser i løpet av denne perioden.
For noen ble det annerledes enn de
hadde tenkt.  Andre fikk akkurat det de
hadde ønska seg.  

Utfordringene med gravfreder
har vært større.  Der nytter det ikke å
utsette.  Men etter at det fra midten av
juni ble mulig å ha flere enn 50 i kirk-
ene har vi heller ikke her fått for store
utfordringer. 

Vi starta også opp med mer

vanlig gudstjenester fra sommeren av.
Den største forskjellen var at vi ikke
kunne ha mer enn 2-3 dåpsbarn i hver
gudstjeneste.  Det har vi løst med noen
ekstra dåpsgudstjenester og at vi har klart
å fordele dåpsbarna slik at jeg tror at alle
har fått en god løsning.  Det som nok var
verre var hvordan dåpsselskapene skulle
bli.

Men så kom bølge 2.  Da var vi
på mange måter tilbake der vi var i mars.
Men vi var kanskje bedre forberedt denne
gangen.  Forhåpentligvis har vi også lært
noe.

Men det som var nytt denne
gangen var at Lier kommune tok i bruk
sterke virkemidler.  Ja, så langt jeg har
registrert, de sterkeste i hele landet.  Det
betydde at søndag 8.november var vi de
eneste som ikke fikk ha gudstjenester.
Men da nabokommunene innførte lign-
ende regler fra uka etter var vi mer på
linje med dem.  Maksimum 20 til stede på
gravferder og 20 på dåp og vielser ble det
endra til 50 på gravferder og «ingen til-
skuere» på dåp og vielser.  

Dersom det er noen trøst er
dette noe som ikke gjelder bare oss i
kirka.  Alle typer arrangement blir avlyst.
Ja, vi i kirka skal egentlig være glade for
de unntaka vi har fått når det gjelder
kirkelige handlinger.

Men hva skjer framover?  

Foreløpig er det klart at det ikke blir noen
arrangement i kirkene utenom de kirke-
lige handlingene ut november.  Det betyr
for eksempel at det ikke blir noen 1. søn-
dag i advent i kirkene.  

Hvor lenge de strenge restrik-
sjonene blir videreført, både for Lier og
resten av landet, veit vi ikke i dag.

Derfor er lista med gudstjenest-
er og andre kirkelige arrangement i dette
menighetsbladet ei liste med alle mulige
forbehold.  

Men det vi kan si sikkert er at
det blir ikke advent og jul slik det pleier.
Mye av det som skjer i adventstida kan vi
ikke arrangere i år.  Det gjelder både kon-

serter og skolegudstjenester.  Men noe
klarer vi kanskje å få til, men annerled-
es enn vanlig.  

Det som er sikkert er at vi kan
ikke fylle opp kirkene julaften.  Her har
vi lenge planlagt og lurt på hvordan vi
skal få det til i år.  Samtidig veit vi at det
kanskje ikke blir slik vi planlegger i det
hele tatt.  

De forskjellige menighetene tenker litt
forskjellig her.  Slik det nå ser ut blir det
gudstjenester i de fleste kirkene våre på
julaften.  Her jobbes det med forskjell-
ige typer påmelding og antallsbegrens-
ning.   

I Frogner kirke planlegges det
åpen kirke.  Det vil si at juleevangeliet
vil bli lest regelmessig og at de mest
kjente julesangene blir sunget.

Vi veit at det er mange på
kirkegårdene julaften, og tanken er at
også de som er på kirkegården kan
komme en tur innom kirka og få med
seg det aller viktigste.  

Vi veit at julaften er den store
kirkedagen.  Men i år er det også mulig
å komme på gudstjeneste både 1., 2. og
3.juledag i Lier.  Da pleier det vanligvis
å være plass til alle som ønsker å delta.  

Det er i hvert fall slik vi planlegger i
dag, nå når det fortsatt er noen uker
igjen.

Vi må bare oppfordre alle til å følge
med i avisene, sosiale medier og våre
hjemmesider når jula nærmer seg.  Men
det vi kan si med ganske stor sikkerhet
er at det beste vi kan håpe på er at det
blir mulighet til å samle maksimum 50 i
kirkene i jula.  

Det viktigste er tross alt at smitten spres
så lite som mulig. Og julebudskapet er
det samme uansett hvem vi og hvor vi
er, vi skal også i år få feire at fred og
frelse har kommet til vår jord og at lyset
skinner i mørket. 

Ragnar Petersson. 

Lederartikkel
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Her er oversikt over hva som er plan-
lagt av gudstjenester framover pr nå.
Mye er usikkert så endringer kan skje.
Vi oppfordrer til å følge med på kirk-
ens hjemmeside og avisene for oppdat-
ert informasjon.

Julaften blir en annerledes dag i 2020.
Vi håper å kunne invitere til julefeiring
i kirkene også i år. Det planlegges Åpen
kirke i Frogner kirke. I Lierskogen,
Tranby, Sylling og Sjåstad kirker plan-
legges det (korte) gudstjenester med
påmelding. For oppdatert info se
nettsidene våre og påmelding på
www.checkin.no

Søndag 06.12.2020
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 13.12.2020
Gullaug kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 18:00 Vi synger jula
inn. Lysmesse.

Søndag 20.12.2020
Frogner kirke kl. 11:00 Lessons &

Carols - gudstjeneste etter engelsk
tradisjon
Tranby kirke kl. 17:00 Vi synger jula
inn

Torsdag 24.12.2020 - julaften
Frogner kirke kl. 13:00-16:00 Åpen
kirke
Lierskogen kirke kl. 13:00 Gudstjeneste
(påmelding)
Tranby kirke kl. 15:00 Gudstjeneste
(påmelding)
Tranby kirke kl. 16:00 Gudstjeneste
(påmelding)
Sjåstad kirke: Gudstjenester se nettsid-
ene (påmelding)
Sylling kirke: Gudstjenester se nettsid-
ene (påmelding)

Fredag 25.12.2020 - 1. juledag
Sjåstad kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste
Frogner kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste
Tranby kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste

Lørdag 26.12.2020 - 2. juledag
Sylling kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste

Søndag 27.12.2020
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Torsdag 31.12.2020 - nyttårsaften
Tranby kirke kl. 17:00 Gudstjeneste

Fredag 01.01.2021 - nyttårsdag
Frogner kirke kl. 16:00 Gudstjeneste

Søndag 03.01.2021
Gullaug kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 10.01.2021
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 17.01.2021
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Innsettelse av ny sokneprest.
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 24.01.2021
Lierskogen kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Tårnagentene (3.
kl.)
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 18:00 Rytmisk guds-
tjeneste

Søndag 31.01.2021
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. 4-årsbok. Baluba
synger
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Informasjon fra
Kirkevergen
Kirken i Lier er sammen
med lokale, regionale og
nasjonale organisasjoner
inne i en unntakstil-
stand. Covid-19 og
Korona pandemien er
ekstra ordinært.  Vi
snakker om kriseledelse,
med de drastiske tiltak
det er å stenge ned.  Som
kjent kom Lier kom-
mune med forskrift om smittevern for
å forebygge koronasmitte i Lier kom-
mune 5.11.  Denne ble justert 11.11
og gjelder frem til 01.12. (da er det
nytt kommunestyremøte).  Når det
gjelder hva som skjer og hva som ikke
skjer oppfordrer jeg dere til å følge
med på våre hjemmesider www.kirk-
en.no/lier  og sosiale kanaler.  Her vil
vi så godt vi kan gi forløpende
informasjon om hva som kommer til

å skje i vår travleste
høytid, advent og jul.
Kirken i Lier ønsker å
være kirke, også i kris-
en.  Vi er fortsatt
operative.  Vi jobber
med å finne andre
måter å nå hverandre
på, vi må tenke nytt.
Telefon, Skype, Teams
og Zoom møter er
mulig, hvor vi både
kan se og høre hver-
andre.  Har du behov

for en samtale, ta kontakt med kirkens
service kontor så henviser de til en
medarbeider som er ledig.  Vi håper å
kunne starte opp åpen kirke igjen, dette
for at de som har behov skal få kunne
komme med mulighet for samtale,
musikk og tenne et lys.  Følg med på
hjemmesiden vår.

Julekurven  2021 er godt i gang.  Dette
er blitt tradisjon i Lier. Frivillige hjelp-
ere bistår diakon Solveig Thoen Bøen

Søndag er kirkedag

som leder julekurvarbeidet i år.  Du kan
gi ved sende penger via VIPPS (Vipps nr.
542189,  Tekst: JULEKURV – LIER
KIRKELIGE FELLESRÅD).  Det er
mange som har det vanskelig.  Godt å
kunne dele!

Fra 1. desember til 1. mars vil det bli
utskifting av tak på Frogner kapell.
Dette arbeidet er muliggjort gjennom
Korona penger som er gitt Lier kom-
mune. Arbeidet blir utført av Arvid
Knutsen AS.

Kirkerådet sender i disse dager ut digitalt
brev til foresatte av barn mellom 2 – 18
år som ikke er døpt, med informasjon
om at barnet blir slettet i Kirkens med-
lemsregister pga. nytt lovverk .  Dersom
dere som mottar dette brevet ønsker å
motta informasjon fra din menighet om
trosopplæring og annet barne- og ung-
domsarbeid, ta kontakt med kirkens ser-
vicekontor (40924950) så bistår vi gjerne. 

Mette Sønsteby
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Slekters
gang

DØPTE
Frogner

Hermine Wølner Hagen, Iselin
Sahlin Waage, Hennie Boasson-
Sagvik, Theodor Roland-
Glimsholt, Birk Høiland
Melaaen

Sjåstad

Felix August Drønnen

Sylling

Malia Gausdal Hylen

Tranby og Lierskogen

Solvår Hulløen Flatin, Ivar
Andreas Mørk, Maja Emilie
Mørk Rosbach, Håkon
Stokkenes, Una Aase-Broen,
Haakon Waldius Solberg

VIGSLER
Frogner

Vibeke Freia Hjerpaasen og
Simen August Løkling Eskerud,
Rikke Grüssinger Lund og
Anderrs Resvold

Sylling

Helene Røstad Karlsen og
Marius Nagell Langslet

Tranby og Lierskogen

Hanne Thorkildsen og Kjetil
Thorkildsen, Ingebjørg Skår og
Morten Bergheim

Slekters gang fortsettes på side
6 med gravferder. Grunnet en
feil har dessverre gravferder
ikke vært publisert i menighets-
bladet siden blad nr 3. Vi
beklager dette. 

Rigmor Bove og Ingeborg
Soot - Glasskunst med sang!

Vi er mange som har sittet i kirkebenken
på Tranby og sett sola kaste sine stråler
gjennom vinduene med de enkle, men
utrolig vakre glassmaleriene. Kanskje
husker du best bildet av Maria og
Jesusbarnet? I helga 24.-25. oktober var vi
så heldige å ha glasskunstneren Rigmor
Bove på besøk. Hun fortalte litt om bild-
ene og gjorde oss oppmerksom på at ned-
erst i dette Maria-bildet er et reir med to
fugler, og en kvist. ”Kvist skal spire fra Isai
stubb.” Andre hadde tenkt på reiret som
Jesu grav. De fire glassmaleriene har
enkle, klare bilder som er lett å fatte, stilr-
ene, lyse, vakre og innbyr til ro i sinn. I
bildet med de fem rosene blir vi minnet
om stamtreet (Esajas 11,1 fra Gamle-
testamentet) og salmen ”En rose er
utsprungen.” Kan vi tenke at rosene er
symbolet på Jesu sår?   På venstre side når
vi går inn i kirken, ser vi den ikke helt
greie Jakob som drømte om himmelstigen
der englene gikk opp og ned. Jesus som
tolvåring i tempelet møter vi i det fjerde
vinduet.

Disse fire kunstverkene var i sin helhet en
testamentarisk gave til Tranby kirke fra
Åse Hennum og det var på plass i kirken
rett før år 2000. Ønskedrømmen er å
kunne få glassmalerier i de to siste vindu-
ene også! Da ville utsmykningen føles
ferdigstilt. Bove har ide til utkast, men
kostnadsoverslag mangler. Og hvor skal
pengene komme fra?

Rigmor Bove er bosatt på Brønnøya i
Asker og herfra har hun i 40 år arbeidet
som kunstner med veving, maling og
glasskunst. Hun har vevd stolaer, preke-
stolkleder og messehagel i gammel vev-
teknikk. Skoler, kirker og sykehus har
glede av arbeidene hennes. I
Margarethakirken (50 kvadrarmeter stort
arbeid), i Holmenkollen kapell eller i
byrådssalen i Oslo rådhus kan en se henn-
es glassarbeid. I rådhuset finnes Oslos
byvåpen med St. Hallvard fra Lier som
motiv. Før glassmesteren setter i gang,
maler hun motivet i 1:1 på papp.

Dette kunstnerbesøket var et ledd i en
serie utstillinger av over hundre kunst-
nere. ” Kunst rett vest” i hele Viken fylkes-
kommune. Mange hadde funnet veien til
Tranby kirke lørdagen klokka 14.30. En
travel sangfugl gledet oss med mini-
konsert.
Vi
kunne
senke
skuldr-
ene,
sette oss
godt til
rette og
nyte ”Din beste dag,” en folkeviselåt og
kjærlighetssanger med eget pianoakkom-
pagnement. Vakkert, Ingeborg Soot!
Minikonserten var god å ha med seg vid-
ere inn i helga.      

Gjertrud A

FELLESSKAPSKVELDER PÅ FROGNER MENIGHETSHUS.

Møtet i november, måtte avlyses pga smittesituasjonen, men i oktober var det omtrent
40  tilstede, og sokneprest  Ellen Martha Blaasvær  tok for seg emnet «Glede i disse
tider?»   Vi håper også på bedre tider med nytt år 2021.  Første møtet er:

Tirsdag 19.januar 2021

Brynhild og Jan H. Heitmann: «Møter bak jernteppet.»
Brynhild og Jan Heitmann besøkte flere land i Øst - Europa en rekke ganger mellom
1971 og 1989, dels som private turister, dels i mer offisielle oppdrag. 

Vi begynner kl. 19.30, men det er kaffe og noe å bite fra kl. 19. . Møtene holdes i
utgangspunktet på Frogner menighetshus. Dersom ombyggingsarbeid hindrer det, blir
møtene på Tranby menighetshus. Vel møtt!  Vi følger smittevernreglene. 
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Julens utenkelige
mysterium!
Et nyfødt barn, født av en ugift
kvinne, i en fjern liten by i et fjernt
lite land. 33 år seinere døde han som
en forbryter på korset som likemann
med to mordere. Dette menneskets
fødsel blir feiret av millioner over hele
verden, fra polhavene til ekvator.
Julesalmer bruser på alle tungemål. 

Augustus, Kvirinius og Tiberius er
døde navn, men navnet Jesus lever,
blir elsket og tilbedt over hele jorden. 

Hvordan skal dette uforklarlige for-
klares? Mellom fødselen i Betlehem
og døden på Golgata ligger et kort liv
på 33 år uten noen av de bedrifter
som ellers gjør et navn verdensbe-
rømt. Jesus var ikke en stor hærfører,
ikke en genial oppfinner eller stor for-
fatter. Det eneste han skrev var én
linje – og den skrev han i sand. 

Alt det som gjør et navn stort i menn-
eskers øyne, manglet Jesus. Og likevel
stråler Jesu navn over alle andre navn.
Hvordan kan det forklares? 

Det lar seg ikke forklare om du ikke
åpner opp for den dimensjonen som
Bibelen forteller om: Tømmermannen
fra Nasaret er ingen ringere enn Gud

selv! Det lille barnet i krybben er han
som alt er blitt til ved. Han er fra
begynnelsen av, han er universets
skaper og herre. 

Av kjærlighet til sin skapning valgte
han å bli menneske, han ble en av oss,
han tok på seg menneskelig natur.
Det var ikke i Roma eller Aten eller
Babylon han dukket opp, men i den
uanselige, støvete, lille byen Betlehem.
Han ga avkall på sitt eget, tok på seg
tjenerskikkelse og ble mennesker lik.  

Jesus vokste opp i anonymitet i en
snekkerfamilie. Han var ikke en
skriftlærd eller en rabbi, men en lek-
mann, en helt alminnelig jødisk
mann. Som trettiåring begynte han å
forkynne og det på en måte som vakte
oppsikt. Han talte med en autoritet og
på en måte som røpet at han faktisk 

var Gud. Det han sa og gjorde ga trøst
til de nedtrykte og håp til de fattige,
mens det vakte uro hos makthaverne
og forstyrret den alminnelige ro og
orden. 

Etter oppveksten i Nasaret stod Jesus
fram som trettiåring og forkynte at
Guds rike var nær. Selv om han ikke
etterlot seg egne skrifter, fortsetter
historien gjennom de øyenvitnene
som vandret sammen med ham.
Denne historien fortsetter helt fram
til vår tid, og på ulike måter knyttes
våre fortellinger og våre liv sammen
med hans. 

Denne fortellingen om Gud som ble
menneske og som lever hos oss, er
troens store mysterium. Julens rette
tone finner vi i undringen og medita-
sjonen og lovsangen som blander seg
med englenes kor på
Betlehemsmarken. La oss bøye oss for
mysteriet og tilbe ham som er Gud
fra evighet, og som har åpenbart seg i
tiden. 

Fra ham og ved ham og til ham er alle
ting! Ham være ære i evighet.

Biskop Jan Otto Myrseth

Andakt

Zapffe på
sang-
kveld 

Vi har nok
alle lest inn-
legg og hørt
uttalelser fra
politikeren
Søren Falk
Zapffe, lokal-
politikker i 33 år og leder for Kirkens
fellesråd i Lier gjennom  23 år. På
sangkvelden i Tranby kirke, 29.oktober,
var omtrent 40 personer i forsvarlig
koronaavstand, samla for å synge
sammen og også få lære å kjenne en
annen mer personlig side ved Søren
Falk Zapffe. Etter Øyvind Mørks vel-
komst og med en påminnelse og et
spørsmål: ”Tror du det nytter å be”?
tok Zapffe oss med inn i livet sitt, fra
trygg barndom som enebarn med gode

foreldre og besteforeldre på
Sandaker og fram til i dag. Det
har vært mange rom i mitt liv
som har ført meg hit jeg står i
dag, sa han og leste Johannes
14,2: ”I min Fars hus er det
mange rom.”  Familiesalmen
hans: ”Alt står i Gud Faders
hånd”, senere ”Alltid freidig når
du går” og ” Å kom nå med
lovsang” var sanger vi alle deltok
på. Og trofaste Olav Soltun spilte.

En arbeidende pensjonist kalte Zapffe
seg. Noe han til fulle har vist ved alt
han har vært med på i sitt yrkesaktive
liv. Lærere og rektorer gjennom skole-
årene fikk betydning for ham. Og med
økonomiutdannelse og stor
utferdstrang blir lista lang over land
Zapffe har arbeidet i : i Asia, Midt-
Østen, Tanzania i Afrika og i Sentral-
Europa. Alltid samfunnsengasjert og
hungrig etter lærdom. I tilknytning til
reisene hans sang vi  ”Kom ba yah my

Lord” og senere i programmet ” Å,
kom nå med lovsang” og ”Deg være
ære.” Det gir ettertanke og takknemlig-
het over å få være en del av lokalsam-
funnet, ikke minst når en er i livskriser,
som jeg har vært, sa han.

Zapffe tok oss med innom
Frimurerlosjen, og gav et lite innblikk i
det som betyr mye for ham. Ordnen er
verdensomspennende, konfesjonsløs
med kristent verdigrunnlag, kunne han
fortelle.  Det er tydelig at her kjenner
en sosial tilhørighet og knytter venn-
skap, får kunnskap og utvikler seg som
menneske. Fint var det å få synge
sammen den vakre ”Stjernesangen”
med melodi av den kjente komponist-
en Sibelius.

Kaffe og Twist var pausehygge, og vi
rakk mange fine ”Ønskekonsertsanger”
før klokka halv ni.     

Gjertrud Aspelund
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Slekters
gang

GRAVFERDER

Frogner

Joar Sølvberg, Alfred Henning
Flomark, Christin Ekker Ruth,
Niels Bæklund, Morten
Kortvedt, Anders Gustav Green,
Arve Nilsen, Rolf Drag, Inger
Sølvi Jansen, Rigmor Synøve
Opsahl, Leif Strysse, Ingrid
Alvilde Movald, Else Christiane
Elvestad, Ragnar Dahl, Åsta
Vigerust, Andreas Martin
Karlsen, Brit Evensen, Rolf
Hjelle, Karl Johan Olsen, Toralf
Kristian Friksen, Ove Reidulf
Nybø, Rakel Hansen, Gudmund
Roald Olsen, Solbjørg Lerstad,
Karin Aarsand, Else Vaaten,
Kate Berg Nilsen, Gunnlaug
Bjørkavåg, Arne Olav Johansen,
Gunnar Nummedal, Liv-Bjørg
Eritsland

Tranby og Lierskogen

Thor Bernard Trelease, Karin
Henny Karlsen, Kåre Evald
Bernt Hanssen, Truls Andreas
Hallingstad, Liv Opsahl, Tine
Carina Sandvold, Inga Maria
Steindal Finsrud, Øivind
Normand Jakob Odden,
Valgjerd Jorunn Andersen,
Heidrun Lorentsa Aune, Henry
Langli, Allan Kjenner, Gerd
Solberg, Bjørg Karin
Kristiansen, Aslaug Pedersen,
Ellen Karin Sæterdalen, Eivind
Scott Hennig, Ole Karl Sørli,
Marie Sagmoen

Sylling

Alf Ingar Skjeggerud, Grethe
Settevik, Magne Finsrud,
Synnøve Østvold, Ole Horn,
Gerd Evelyn Grønningsæter

Sjåstad

Odd Grøstad, Bjørg
Frydenhaug, Ole Anders
Bottolfs, Erik Nilsen, Marie
Sagmoen

JULAFTENS GUDSTJEN-
ESTER I TRANBY OG
LIERSKOGEN
Vi ønsker velkommen til gudstjenester på
julaften, men av hensyn til smittevern må
det være påmelding. Billettbestilling
åpner søndag 13. desember kl. 13:00.
Billettene er selvfølgelig gratis. 
Gå inn på Chekin.no og søk opp arrange-
mentet. Dere bestiller det antall billetter
dere trenger, en billett pr person (også
barn). Etter at dere har gjort bestillingen
får dere en bekreftelse på e-post.
Billettene sendes ut på e-post og på sms
23. desember. For oppdatert informasjon
ber vi dere følge med på hjemmesiden
vår. 

Det er begrensning i antall plasser og det 
er førstemann til mølla-prinsippet som
gjelder.

Påmelding gjelder bare for julaften. Første
juledags gudstjeneste i Tranby kirke kl.
11:00 er det ingen påmelding til, men det
er plassbegrensing. Det kan være lurt å
følge med på hjemmesiden for oppdatert
informasjon om antall plasser i kirken.

Velkommen til julens gudstjenester!
Lierskogen kirke 24. desember kl. 13:00
Tranby kirke 24. desember kl. 15:00
Tranby kirke 24. desember kl. 16:00
Billettbestilling: https://www.checkin.no/
(søk på Tranby kirke/Lierskogen kirke)
Menighetens hjemmeside: https://kirk-
en.no/tranby

Hvorfor bryr kirken seg om
miljøet?
Skapelsesberetningen sier at “Gud form-
et mennesket av støv fra jorden. Han
blåste livspust i nesen på det”,  og menn-
esket ble en levende skapning. Vi er
altså en del av naturen og den gir oss
det vi trenger for å leve.  Måten vi bruk-
er naturens ressurser på, former våre
samfunn og måten vi lever på. Alt er
skapt av Gud og var godt, også før
mennesket ble skapt. 

Vi står ikke over naturen, men midt inne i
den. Men som alt annet i naturen har vi
vår plass og vår oppgave i den. Mennesket
er satt av Gud til å bruke jordas ressurser
med kjærlighet, raushet, oppfinnsomhet
og omsorg for helheten. Mennesket skulle
forvalte skaperverket etter Guds skaper-
vilje, - og som et svar på Guds kjærlighet. 

I våre dager ser vi hvordan hele jorda
påvirkes av måten vi bruker naturen på, -
og kanskje kan vi høre at Gud snakker til
oss gjennom konsekvensene av vårt over-
forbruk eller misbruk av jordas ressurser,

og kalle oss til omvendelse fra en livsstil
som bryter ned og påfører natur og
mennesker lidelse. 

Kjernen i evangeliet, om Jesu død og opp-
standelse, er at mennesket gjenopprettet
forholdet til Gud. Vi kan starte på nytt -
på bibelsk grunn – frigjorte til tjeneste
med ansvar for hverandre, og med for-
valteransvar for hele skaperverket. Men
håpet om en ny himmel og en ny jord fri-
tar oss ikke fra ansvaret vi har for verden
og livet vi er en del av her og nå.

KIRKEN har som oppgave å arbeide for
Guds rike i dag. Midt i lidelsen, smerten,
og i møte med mørke framtidsutsikter,
bærer kirken med seg den kraften som
kan skape forandring bare vi slipper den
til. Derfor bryr kirka seg også for naturen
og klima og miljøet. 

«For jeg vet hvilke tanker jeg har
med dere, sier Herren, fredstanker og
ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid
og håp» (Jeremia 29.11).

Asle Kristiansen etter et foredrag av prost
Hege Fagermoen
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«Ombruk er omtanke»
mener NMS gjenbruk
Hvert år kastes store mengder

avfall i Norge. Møbler, klær, bøker,
kjøkkenutstyr, serviser og mye
annet havner på avfallsplasser – til
tross for at det er fullt brukbart. 

Heldigvis finnes det gjenbruks-
butikker. Der går det an å levere
det vi ikke har plass til eller bruk
for mer. Slik at noen andre kan få
handle for en billig penge, og mil-
jøet blir spart. 

Det finnes flere aktører på gjen-
buksmarkedet. En av disse er NMS
Gjenbruk som har i alt 51 butikker
spredt rundt i landet.  I 2019
omsatte butikkene for til sammen
62 millioner kroner .  Butikkene
har til sammen 2300 frivillige, og
alt det som selges er gaver. I 2019
var det samlede   overskuddet 23
millioner kroner. Disse pengene
brukes   til ulike prosjekter rundt i
verden. Slik at barn med få muligheter
får skolegang, voksne og barn får nød-
vendig helsehjelp, og menigheter får
hjelp til å bygge kirker og utvikle men-
igheter. 

I Drammen finnes NMS gjenbruk på
Åssiden. Butikken åpnet 11.februar
2016, og har en liten, men entusiastisk
gjeng medarbeidere. 

13.mars 2020 måtte NMS Gjenbruk
Drammen – i likhet med de andre

butikkene i NMS Gjenbruk - stenges.
Butikken åpnet igjen 18.mai med
reduserte åpningstider. Alt den første
dagen etter åpningene, var omsetning-
en over   det dobbelte av en «normal»
dag før stengningen. Og dette fortsatte
utover sommeren.

« Juli 2020 var den beste juli butikken
hadde hatt til da, og omsetningen var
53% over omsetningen i juli 2019. Det
til tross for at butikken bare er åpen
fire dager i uka, og bare fire timer hver
åpningsdag» forteller styreleder Inger
Lise Kristiansen. 

Og hun fortsetter: «Jeg har denne jobb-
en på Blå resept. Jeg kom innom
butikken i januar 2019 for å levere
noen bøker, og så en lapp om at de
trengte flere frivillige. Jeg har vokst
opp i pinsebevegelsen og er glad i
misjon, så jeg fikk lyst til å jobbe her»

Per i dag er det bare 10-12 faste fri-
villige, og det er plass til – og  bruk -
for flere.   Ta også kontakt om du har
noe du vil gi oss, og kom gjerne innom
for en prat og en handel. Åpningstid-
ene finnes på vår Facebook side.

Butikkens adresse er Ing. Rybergsgate
101 og vi nås på  telefon  458 75 631 

Kundene strømmer til gjenbruksbutikken, men
smittevernet ivaretas. Tydelige oppfordringer om en
meters avstand er med på å gi en trygg butikk.
Styreleder Inger Lise Kristiansen, butikkleder Tove
Hodt og Bjørg Astrid Halden ønsker hver ny kunde
velkommen og oppfordrer til å bruke dispenseren
med håndsprit.

ÅPEN BIBEL- OG 
SAMTALEGRUPPE
Sylling kirkestue

Datoer for vinter/vår2021:

3. tirsdag i måneden, klokka
18.30 - 20.00

19.januar - 16.februar 16.mars
- 20.april       18.mai       -
15.juni

ALLE VELKOMMEN!

Ny sokneprest
i Tranby og
Lierskogen fra
Nyttår
Tunsberg bispedømmeråd
tilsatte 25. juni 2020
sokneprest Torunn Jåvold i
Haslum, Bærum som ny
sokneprest i Tranby og
Lierskogen. Hun etterfølg-
er Berit Basmo Kvidaland
som ikke kommer tilbake
etter permisjonen, men har
begynt som prostiprest og
rådgiver i det utvidede
Drammen prosti som også
omfatter Lier. 

Menighetene er i den heldige situasjon at
vikarprest Elling Erichsen kan fortsette som
vikar til Torunn Jåvold skal tiltre. Hun er
slik innvilget ekstra tid før hun skal skifte
stilling, så hun begynner i Lier og Tranby

over nyttår. 

Vi gleder oss over at
hun skal begynne
hos oss her i Lier, og
at bispekontoret har
funnet en smidig
ordning for over-
gangen til ny still-
ing. 

Hun skriver: 
«Jeg heter Torunn
Jåvold, er 52 år - og
januar 2021 er jeg
endelig på plass som
sokneprest i Tranby

og Lierskogen. 
Nå er jeg sokneprest i Haslum, og har tid-
ligere erfaring fra bl. a Sjømannskirken i
Gøteborg. Jeg bor på Haslum, er gift med
Arne og har 3 store barn. Jeg gleder meg til
å begynne og til å bli kjent med nye menn-
esker og miljøer!»
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ÅPEN BIBEL- OG 
SAMTALEGRUPPE 
Sjåstad kirkestue

Datoer for vinter/vår2021:

1. tirsdag i måneden, klokka
18.30 - 20.00

05. januar   -  02. februar 02.
mars     -       06. april 04. mai
-         01. juni

ALLE VELKOMMEN!

Julemessa på Tranby
menighetshus ble
dessverre avlyst pga de
strenge tiltakene mot
smittespredning.
- De fine håndarbeidene ligg-
er der. så hvis noen har lyst
til å kjøpe noe. er det bare å
ringe Margrethe Elvsveen på
tlf 938 69 282 så åpner jeg
gjerne ”butikken”.  Basarboka
blir trukket 1. desember
2020.

Nye diakoner i Lier

Lier har ansatt to nye diakoner som tiltrer
stillingen 01.01.2021.  Vi kan glede
oss.   Hva som skal bli deres arbeidsopp-
gaver og fokus, jobber vi med og skal jobb-
es med når de starter opp. Ungdomsdiakon
(Ole-Jørgen Andersen) går inn i en helt  ny
stilling som er finansiert med 50 % til-
skudd fra Bispedømme og 50 % fra Lier
kommune. Mao. et nybrottsarbeid skal
startes opp.  Spennende å se hvordan fire
menigheter i Lier klarer å samskape noe ut
av denne muligheten. Når det gjelder dia-
kon Aksel Øhrn kan man se for seg  å vid-
ereføre og videreutvikle noen av de tiltak
vår tidligere diakon Solveig Thoen
Bøen  startet opp.  Uansett blir det en
spennende prosess og se hvordan de vil
prege kirken i Lier.  Vi gleder oss til å få de
«på laget». Her er litt informasjon fra de
nyansatte diakonene:

Aksel Øhrn, 46 år.
Bor i Åros samm-
en med kone, to
bonusgutter på 18
og 22 år samt to
pelskledde venner.
Er utdannet teo-
log med diverse
videreutdanninger
innenfor ledelse og
helse. Har tidlig-
ere jobbet som
hjemmehjelp, mil-
jøterapeut og de siste 14 årene som koor-
dinator og etterhvert avdelingsleder for
Frivillige Tjenester i den diakonale organisa-
sjonen Fransiskushjelpen i Oslo.  Her har jeg
hatt ansvar for å lede og organisere frivillig-
heten i Besøkstjenesten, Sorgtjenesten og
Familiehjelperen. Elsker frivillighet og det å
bidra til at folk får et lysere liv.  Av interesser
kan nevnes friluftsliv, snekring, musikk og
litteratur. Gleder meg masse til å begynne
som diakon og bli kjent med menneskene og
menighetene i Lier!

Vår nye ungdomsdiakon -
Ole-Jørgen Andersen

Jeg er fra Oslo og bor der
foreløpig, men har bodd
mange år «på landet» i
Enebakk. Nå lengter jeg til-
bake til et hus «i skogkant-
en»,og er stadig på vis-
ninger i Asker/Lier.
Daglige turer/løpeturer i

skogen, og i helger/ferier hytteturer på
fjellet og ved sjøen, har alltid vært viktig.
Ellers har jeg vært frivillig leder innen
menighetsarbeid i kirken fra jeg var 10 år
og frem til nå. 

Etter en del år som lærer ble kirken også
min arbeidsplass, og har vært det de siste
25 årene. Jeg har tatt utdanning etterhvert
som jeg har sett at jeg har behov for det, og
er pedagog, kateket, diakon og forteller. Jeg
er vigslet både som kateket og diakon og
har derfor kunnet gjøre det meste av opp-
gaver innen kirkelig arbeid, men har særlig
jobbet med barne- og familiearbeid, ung-
dom og konfirmanter, sorg og samtaler og
de senere år særlig med ungdom og unge
voksne med flerkulturell og flerreligiøs
bakgrunn. 

Jeg er kreativ, på den måten at jeg ofte ser
nye løsninger, og har fått gleden av å se
mye nytt arbeid vokse frem. Dette særlig
innen det å bidra til å etablere møtesteder,
bygge fellesskap og å få være en medvandr-
er for sårbare grupper og ungdom som
strever.

Litt forenklet kan en si at mitt fokus gjenn-
om 25 års arbeid i kirken, har gått fra for-
kynnelse og undervisning for grupper som
møter fast i kirke og menighetshus. Til det
å være mye mer tilgjengelig og tilstede, der
folk flest oppholder seg. Færre ord, og mer
handling og tilstedeværelse. Livshjelp, livs-
mestring og psykisk helse har blitt sentralt
i mitt arbeid. Og samarbeid og samskaping
med kommune, skole, organisasjoner og
frivillige har blitt en selvfølge. 

Jeg ser derfor veldig frem til å jobbe med
«nyskapende ungdomsdiakoni» med
«fokus på psykisk helse», som det sto i still-
ingsannonsen. Jeg ønsker virkelig «å være
tilgjengelig for gode samtaler med ung-
dom», og ønsker å bidra med «veiledning
til livstolkning og livsmestring». Også ved
å følge to døtre som nå er studenter, vet jeg

mye om hvor viktig det er for unge
i dag å ha en «medvandrer». Og det
at stillingen retter seg mot alle ung-
dommene i bygda, med fokus på å
«veilede ungdom og bidra til pro-
blemløsning på et tidlig stadium»,
tenker jeg er en veldig riktig sats-
ning. 

Så jeg gleder meg! 

Hilsen
Ole-Jørgen Andersen

Stille jul
Pga korona blir årets julekonsert
med Mari Amundsen og
Werner Johannessen flyttet fra
Gullaug til Frogner kirke.
Mandag 21.12. ønsker vi vel-
kommen til konsert kl 18.30, og
kl 20.30.
Det er
kun
mulig å
forhånds-
bestille
billetter
på stille-
jul@altiboxmail.no.
Vi følger gjeldende smittevern-
regler, og håper å kunne gjenn-
omføre konserten som vanlig.
Velkommen til stemningsfull
konsert i Frogner!
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Finn 5 feil

Vitser

 

 

 

Finn 8 navn fra julefortellingen!Fargelegg!

Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i aksjon, 
side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 
side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
ø ken h r dere gjort mot meg’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

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.

SupersetningJohannes 3,16

16 
2016

4.  – 18. desember

Et barn      er født i   Betlehem

Ekstra bibeltegneserie!

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00
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Svein H. Sveinsson:
Tlf: 32 84 74 70

Truls Moen:
Tlf:32 84 60 52

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

Årets konfirmantinn-
samling til Bangladesh
Konfirmantene på Tranby og Lierskogen
har hver høst siden 2003 hatt innsamling til
skolegang/-bygg for fattige barn i
Bangladesh. Da det nå ikke lar seg gjøre å
gå fra dør til dør med bøsser, blir det i år en
digital innsamling. Vi vurderte en stund å
ha et digitalt lotteri, men har valgt innsaml-
ing, i håp om at det gir et bedre resultat!

VIPPS 13299 eller KONTO 2250.34.24340
KFUK-KFUM Buskerud. 

Det mangler kun 17.500 kr på at kon-
firmantene på disse 18 årene til samm-
en har samlet inn 1 million kroner!
Det har forandret livet til mange barn!
Første året var resultatet 48.400, og så
økte beløpene jevnt og trutt helt til
2015, de de klarte hele 67.500 kr.
Fjorårskullet samlet inn 52.500 kr.
Hvor mye konfirmantene klarer å få
inn i år avhenger av oss - velvillige
Liunger og andre vennerJ

Pengene som samles inn i år skal gå til
et 74m2 tilbygg til en eksisterende
skolebygning på 4 etasjer i Chandpur,
sørøst i Bangladesh. Nå går 850 betaltelever
og 150 gratiselever på denne skolen i 2
skift, og de har ventelister med barn som
ønsker å få plass. I mange år har det

kommet strømmer av klimaflyktninger som
har mistet alt de eide pga flom da de bodde
langs elvebredden nær Chandpur, der
Ganges og Bramaputra møtes. KFUK ønsk-
er å kunne gi mer hjelp til både barn og
voksne for behovet er så stort, og for å
kunne det trenger de å kunne utnytte den
lille tomta de har i enden av skolen sin.
Bangladesh KFUK ser nå frem til å få
realisert drømmen om å kunne hjelpe flere
ved pengene som konfirmantene og KFUK-
KFUM Buskerud får inn.

Skolene i Bangladesh har vært koronastengt
siden mars, og vi har allerede sendt en stor

sum sånn at KFUK har kunnet dele ut
koronapakker til de mest trengende famili-
ene. 

Bildene viser beliggenheten til byen
Chandpur, (det er lett å skjønne at falleferd-
ige hytter forsvinner når elvene går over
sine bredder), og noen gratiselever som
synger en barnesang.    

En stor takk til konfirmantene og alle som
bidrar til ny skolefløy i Chandpur!

Digital konfirmantinn-
samling til Bangladesh,
vipps 13299
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Sokneprest Ragnar Ringen
Petersson (Frogner)
mobil: 415 19 679

Vikarierende Kapellan 
Kaare Stenseng (Frogner)

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
Jan Gunnar Sørbø
(Frogner)

Organist
Sara Brødsjø
(Sylling og Sjåstad)
(Tiltrer 2021)

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 
(Frogner, Tranby og 
Lierskogen)

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



...... er fort-
satt ikke
helt slutt. Vi
har tatt vare
på noen flere av Sommerseth’s aller
beste: 
Det skjedde midt i travleste jule-
trafikken i Oslo. Trikken var full av
litt desembertrøtte mennesker med
bæreposer i nevene. Noen hver ble
vekket av trikkeførerens stemme, en
av våre nye landsmenn: «Morn alle
sammen. Det er snart JOL. Og jeg er
grei i dag. Rett oppe i gata er det
konntroll. Dere som ikke har kjøpt
billett, kan gå av nå
og slippe bråk».
Mer skulle det ikke
til før den søvnige
trikkemenigheten
humret og smålo,
mens en overrask-
ende stor gruppe
ruslet av trikken.
Og det kom mer.
Idet trikken kjører videre uten snik-
ere, kom trikkeførerens gebrokne og
muntre stemme atter en gang. Og
han sa det så lystelig som bare en av
våre nye landsmenn kan gjøre det:
«Til dere som er igjen, kan jeg bare
si: Jeg bare tulla! Det er ikke konn-
troll. God JOL alle sammen».

Tid tilbrakt sammen med barn er de
minst bortkastede timene i ditt liv.
Så jeg sier nesten alltid ja til barne-
pass. Men tenker på en sliten tre-
barns mors sukk: «Unga mine sover
ikke om natta. De ligger til ladning».
Og denne trøtte pappan: Han skulle
pusse tenna til Jenny på 3, men puss-
er istedenfor Andreas på 7 mndr og
rekker å tenke: «Hvor er tennene»?

Tvileren Thomas takker vi for. «Jeg
har vært en tviler hele livet var det
en som sa: men nå er jeg ikke så
sikker lenger».

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

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist:  26. januar
I din postkasse: 5.- 12.februar

!

Prestens 
beste...

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

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

Åpent hus – Tranby menig-
hetshus.
Diakoniutvalget for Tranby og
Lierskogen menighet har hatt et ønske
om å arrangere Åpent hus i desember
måned.

Dessverre gjør dagens korona situasjon
det vanskelig å gjennomføre et slikt
arrangement. Dette beklager vi, men
det er viktig at vi alle støtter anbefalte
regler for sosialt samvær i tiden vi er
inne i. 

Diakoniutvalget vil planlegge Åpent hus
for våren 2021. Da håper vi smittesitua-
sjonen er slik at vi igjen kan møtes på
Tranby menighetshus til hyggelig for-
middagstreff med lunsj og interessante
besøk 1. onsdag i måneden.

Inntil da vil vi i Tranby og Lierskogen
diakoniutvalg ønske dere alle en god og
koronafri førjulstid. Håper vi kan ønske
dere velkommen til Åpent hus våren
2021.

Hilsen
Tranby og Lierskogen diakoniutvalg.

Vær med å bidra til
årets Julekurv-inn-
samling
Hvert år samler Kirken i Lier inn
matvarer til de som ikke har så mye
til overs til jul. 
Varene pakkes i fine julekurver og
deles ut gjennom ulike instanser i
kommunen.

Her kan du gi:
Kirkene i Frogner, Sjåstad og Sylling,
samt på menighetshuset på Tranby og
ved Kirkens servicekontor på
Fosskvartalet. 

Du kan også gi varer i følgende mat-

butikker: Kiwi Lierbyen, Kiwi Lyngås,
Kiwi Lierskogen, Kiwi Liertoppen,
Rema 1000 Lierbyen, Rema 1000
Lierstranda, Extra Tranby

Du kan også gi på Vipps til nummer
542189

Takk for ditt bidrag! 

Har du lyst til å være med å
drivehjemmesiden for
kirken i Lier?
Hjemmesiden for kirken i Lier ble opp-
rettet i 2016, og har som målsetting å
dekke alt som skjer i Lierkirken, både
sentralt og i den enkelte menighet. 

Du går inn på den gjennom www.kirk-
en.no/lier, da kommer du til fellesråd-
siden, der du kan komme videre til din
menighet. Du kan også gå direkte til
din menighet, f.eks.
www.kirken.no/tranby

Hjemmesiden er for det meste drevet av
ansatte i Lierkirken, men for Tranby sin
del er det nå bare en frivillig pensjonist
som drive denne, og dette er jo noe sår-
bart. Derfor går vi nå ut med en invita-
sjon og en oppfordring til deg som
synes dette ser interessant ut, til å være
med på laget.

Hjemmesiden styres av en redaksjons-
komite med kirkevergen som leder,
medlemmer fra alle menighetene, og en
representant for menighetsbladet.

Alle kan være «journalister», ved å
bruke et skjema som finnes på hjemme-
siden, under OM OSS/For medarbeid-
ere.

De som har noe på hjertet som de
ønsker å poste på hjemmesiden, kan
fylle ut dette og send til kirkekontoret. 

Hjemmesiden er ingen konkurrent til
menighetsbladet, tvert imot, på
hjemmesiden vil du også finne menig-
hetsbladet elektronisk. På den måten
kan vi si at deler av hjemmesiden fakt-
isk er menighetsbladets «e-avis».

Synes du dette ser interessant ut, ta
kontakt med kirkens servicekontor, tlf.
409 24 950, eller Sigmund Rusås, tlf.
971 46 917 


