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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.

7. februar
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste (Tårnagenter)

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

21. februar
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
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Fornyelse
Aasmund Brynildsen konstaterer
i et sitat at mennesket er en evig
fornyelse. Elsa Almås har uttalt:
«Det er flott med nyttårsforsetter!
Det er da veldig bra at folk én
gang i året forstår at de har makt
over sitt eget liv». 

Legger vi disse to sitatene sammen,
kommer vi til kjernen av det jeg
har på hjertet i dag: Hver dag våkn-
er vi alle til nytt lys, fornyelse, nye
muligheter og fornybare tanker og
handlinger, med det privilegium at
vi har selvråderett til å favne dag-
ens ukjente venn, eller holde fast i
gårsdagens trygge komfort. 

Godt nytt år til dere alle. 2020 er
gårsdagen mange har satt en strek
over, sett med koronablikket. 2021
er morgendagen mange har lengtet
etter, sett med koronablikket. Så
tror jeg hver og en av oss eier vår
egen sannhet, fordi vi forholder oss
forskjellig til de øyeblikkene vi får.

Men ett er sikkert, vi må alle gynge
med i dagene som kommer. De
som er talte, er minner, de som
kommer er virke, påvirkning og
virkelighet. Hvordan forholder du
deg til det? Du har råderett i eget
liv, frihet til å tenke og handle, bety

noe for deg selv, bety noe for andre.
Så kan vel «makt over eget liv» kjenn-
es litt fremmed under pandemi-
regime, regler, oppfordringer, stengte
pol, begrenset sosial omgang og
klemmeforbud. Men du har makt til
å velge om du vil være en lagspiller,
gynge sammen med andre for å styre
og samhandle mot felles mål, eller
isolere deg i egen båt og gynge alene.
Ditt valg! Alle trenger selvfølgelig
ulike båter i faser av livet, det er det
ingen tvil om – men i det store og
hele – hvilken båt vil du mønstre på?

Kirken i Lier og kirken i Norge og
kirken i Verden, trenger utøvende
mannskap som har relevant kunn-
skap, energi og lyst til å seile dagens
skute, vi trenger utøvende mannskap
for å favne alle, og passe på de båtene
som gynger på havet med bare én om
bord. 

Vi kan bejuble sekstanten og
bestikkregning, vakkert instrument
og metode med historie og nostalgi –
men moderne navigasjonssystemer
har kommet for å bli – og vi må stad-
ig på kurs for å lære oss nye verktøy –
for å være relevante – for å være
seilklare.

Jeg har ikke satt en strek over 2020.
Det ble et år som vekket nysgjerrig-
het, glede over å ha evnen til og tenke

utenfor boksen, erkjennelsen av at
jeg tålte og håndterte ann-
erledesheten, omstillingene kom på
løpende bånd – jeg tilpasset meg –
ble sliten – rev meg i håret – samm-
en med hele resten av bygda og
landet, men det fantes alltid en løs-
ning, selv om den ble annerledes
enn jeg hadde tenkt. Takk til alle
som var mannskap sammen med
meg i denne tiden. Vi har ikke lagt
til havn, 2021 byr på nye seilas, vi
skal videre, møte nye bølger, styre
unna skjær – sammen! Med nye
«koster» om bord skal vi sette kurs
mot diakonal satsing for våre ung-
dommer,  et godt arbeidsfellesskap
på Frogner menighetshus, at flere
barn bæres til dåp, og at kirken i
Lier kan være en relevant sam-
funnsaktør som folk i bygda er
stolt, glad og engasjerte i.  

Fremtiden kan stå foran oss som en
mur av muligheter (Nils-Fredrik
Nielsen)! Men jeg vil heller for-
holde meg til at mennesket er en
evig fornyelse – og vi trenger ikke å
spå om fremtiden dere – vi kan
skape den (fritt etter
Alan Kay).

Mette Sønsteby

Kirkeverge

Lederartikkel
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Søndag er kirkedag



Fortsettelse Søndag er kirkedag:

21. februar
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

28. februar
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

5. mars
Frogner menighetshus kl. 18.00:
Gudstjeneste (Kvinnenes internasjonale
bønnedag)

7. mars
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

14. mars
Gullaug kirke kl. 1.00:
Familiegudstjeneste (Tårnagenter)
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

21. mars
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste (Utdeling 4-års-
bok)

28. mars (palmesøndag)
Frogner kirke kl.11.00: Gudstjeneste
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00:
Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
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Informasjon
fra kirke-
vergen
Kirken i Lier er fortsatt
inne i en unntakstil-
stand pga Covid-19 og
pandemien som herjer.
Vi forholder oss til
gjeldende regler smittevernforskrifter
og veileder vedtatt av lokale, regionale
og sentrale myndigheter.
Retningslinjene blir endret med kort
varsel mtp hva som skjer og ikke
skjer, oppfordrer jeg dere til å følge
med på våre hjemmesider 
www.kirken.no/lier og Lier kom-
munes hjemmeside
www.lier.kommune.no/koronavirus, 
samt sosiale medier. Her vil vi så godt
vi kan gi forløpende informasjon.
Kirken i Lier tilbyr i denne ekstra-
ordinære tiden, hvor mange kjenner
på ensomhet, angst og uro og mye er

satt på vent, tilbud om samtaler,
soknebud, Åpen kirke og
digitale produksjoner.  Vi er her
for dere.  Siden vi er pålagt å ha
hjemmekontor i størst mulig
grad, dvs at vi ikke vil være fys-
isk på kontoret, er det viktig at
dere tar en telefon først, for å
sette opp en avtale. Dere er vel-
komne til å ta kontakt med

kirkens servicekontor tlf. 409 24 950
hvor behovet vil bli videreformidlet
til rette vedkommende. 

Kirkens diakonale satsing i Lier er
stor med to nye diakoner på plass. Vi
ser frem til å få en større bredde i det
diakonale arbeidet. Viser til øvrig
artikkel hvor «diakongutta» present-
erer seg.

Prosjekt arbeidsfellesskap på Frogner
menighetshus er i produksjon.
Husleieavtale ble signert før jul, mell-
om Lier kirkelige fellesråd og

Stiftelsen
Frogner men-
ighetshus.
Gjennom- 
føringen er
godt i gang og
ferdigstillelse
er forventet 1.
mai 2021.
Inntil da har
Frogner og
Sylling og
Sjåstad staber
sine kontorer
i Fosskvartalet
ved siden av
Kirkens ser-
vice kontor. 

Koronamidler
avsatt til pro-
sjekt «tak - Frogner gravkapell» er godt i gang.
Fasadebelysning på Sylling kirke er ferdigstilt. I
2021 står Tranby -og Frogner kirker for tur til å
få ny fasadebelysning.

Julegudstjenester for
Tranby ungdomsskole
Tranby kirke onsdag 16.
desember

Tre gudstjenester med totalt ca. 300
elever og lærere, fordelt i mindre og
godt koordinerte kohorter, godt
«spritet opp» ved både inn- og
utgang.

Gudstjenestene var regissert av lærer
David Rivelsrud, godt hjulpet av kol-
legaer, prest, kateket, organist og
kirketjener.

Skolens «julekor», «blåsergruppe»,
band og solister deltok på gudstjen-
estene, også elever fra hvert gruppe-

trinn deltok med lystenning og les-
ing i fbm liturgien.

Presten Kaare Stenseng brukte «ung-
domsstemmen» i sine engasjerende

prekener, noe elev-
ene syntes å like.
At alle tre gudstjen-
estene ble avsluttet
med hymnen «O
Helga Natt», flott og
høytidsstemt frem-
ført av lærer og solist
David Rivelsrud,
sammen med julekor
og organist, ble et
høydepunkt for både
elever, lærere og vi
andre tilstedevær-

ende. Det ga frysninger på ryggen. 
En opplevelse «hele menigheten»
burde fått oppleve!! 

ØM

Åpen kirke – Sjåstad
Hver søndag i februar blir det
åpen kirke i Sjåstad kirke kl.
15:00 – 17:00
Det blir stillhet, med musikk og
mulighet for å tenne lys.
Velkommen til Sjåstad kirke!
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Slekters
gang

DØPTE

Frogner
Heline Solbjør Karlsen

Sjåstad
Elise Kathrine Mile, Jakob Hansen Treffen

Sylling
Max Fuglerud Larsen

Tranby og Lierskogen
Ola Gunnes-Arnesen, Nathaniel Foss
Weldingh, Theodor Rype, Sofie Elvedal
(Ullerøy), Sigurd Rebne Herlofsen, Oline
Lorentzen Østtun, Sophie Hurtig Skarstein
(Asker)

VIGSLER
Frogner
Camilla Stenseth & Fredrik Berentsen

Tranby og Lierskogen
Stine Pauline Burvald Enersen & Tor Johan
Bjelland Nyvoll

GRAVFERDER
Frogner
Finn Arvid Syvertsen, Eirik Nesje Saga, Bengt
Arne Fjellbekk, Kjell Fritjof Nilsen, Tor
Spjøtvold, Kari Dugstad, Hans Lorange, Edith
Eriksrud, Ragnhild Marie Pettersen,
Magnhild Helene Svendsen, Simen
Kvistbråten Sollie, John Roger Sørumengen,
Helga Nybø, Berit Tobiassen, Brit Haftun,
Mosse Wenche Palm, Gudrun Norup, Odd
Tømta, Odd Solbakken, Berit Dahl Soltvedt,
Gudrun Liseth

Tranby og Lierskogen
Oddvar Sire, Karl Erik Johansen, Tonny
Hauge, Helga Bjåland, Gunvor Fjellheim,
Ellen Elisabeth Marsøe, Roy Knutsen,
Johanna Anneke Biesheuvel Borgli

Sylling
Erik Mørk, Anna Karoline Lier, Gerda Temte

Sjåstad
Turid Østenengen Muggerud, Ole Einar
Berget, Arne Helgrud, Øivind Georg
Kristoffersen Røsdærn, Anders Mehren,
Synnøve Thorsrud Larsen

ALLE TRENGER
NOEN 
Tenk deg at du hadde 100 sauer,
da hadde du hatt nok å drive med
ved siden alt annet du liker å
gjøre. Så en dag oppdager du at du
mangler en. Hva gjør du da?
Sørger du for at de 99 andre er på
et trygt sted og går ut og leter etter
den ene i lang tid, selv om du ikke
aner hvor den er? Eller tenker du
at det blir for drøyt, du har jo 99
igjen? Tenk så om sauene var
mennesker isteden, og du var den
ene som var kommet bort? Er det
fortsatt ufornuftig å lete etter den
ene? 

I Lier er vi en del av et globalt fell-
esskap som har samlet seg om en
setning: «Leave no one behind»
(FNs bærekraftsmål). Lier kom-
mune, kirken i Lier og folk i Lier
er forplikta på dette; INGEN MÅ
UTELATES. Og det skal du være
glad for! For det kommer perioder
i livet ditt der du har mulighet til å
gi, og andre ganger trenger du å få.
Sånn er livet! «Vi er alle i samme
båt», så; «Leave no one behind». Vi
skal og kan bære hverandres byrd-
er, og noen er i spesielt utsatte livs-
situasjoner. Derfor skal alt vi gjør
for hverandre bygge
på gjensidighet, like-
verd og respekt.
Ikke; «her kommer
sterke jeg og hjelper

stakkars
deg».  

Hvem er
i spesielt

utsatte livssituasjoner her i Lier?
Hvem er utafor og hvem er inna-
for? Blant unge, vokse og gamle?
Og hva gjør vi i praksis, blir det
mest prat? Hva kan DU som leser
dette bidra med? 

Vi er to nyansatte karer i Lier, som
ønsker å bidra til å opprettholde
alt det gode arbeidet fra før, men
vi ønsker også i mye større grad å

spille på lag med alle de dyktige
ressurspersonene innen helse,
kultur og oppvekst i Lier kom-
mune, som vet masse om hva som
trengs akkurat her. Vi ønsker å
komme i kontakt med lag og for-
eninger, med alle frivillige og med
deg som ønsker å bli med! For
ingen må utelates!  

Vi har nå vært her noen uker, og
har hittil bare lyttet og tenkt at
kanskje det er lurt å etablere:  

- 13-26 støtte-samtale tilbud- for
helt vanlig hverdagsstrev 
- At vi og andre trygge voksne er
mer til stede der ungdom samles 
- Livsmestringsgrupper for for-
skjellige aldre 
- Oppfølging av enkeltpersoner
som har en del strev, over tid 
- Felles samling for alle konfirm-
antforeldre i kommunen i samar-
beid med helsetjenesten for barn
og unge 
- Dialogarbeid-å gjøre kirken i
Lier til et møtested for alle 
- «Diakongutta på biblioteket»-
ingen spørsmål er for store eller
for små! 
- Unge møter eldre-samlinger 
- Sorgstøtte samlinger 
- Grønne kirken i Lier-sykkelre-
parasjon, redesign, byttemarked... 

Vi har til sammen
rundt 20 års utdann-
ing på høyskole/uni-
versitet, rundt 50 års
erfaring i å jobbe med
mennesker i sårbare
livsfaser, men først og
fremst mer enn 100
års erfaring i å være

sårbare mennesker. Vi vet at den
dagen en av oss er «den ene som
har kommet bort», så vil vi sette
stor pris på om noen drar ut for å
lete. Og vi vet at han som fortalte
den fortellingen om den ene sauen
først, han virkelig gledet seg, og
samlet til fest når sauen ble funnet
igjen. Slik vil vi også være!  
Er det noe som uroer deg eller
engasjerer deg? Ta kontakt og for-
tell! 

Hilsen «Diakongutta» Aksel og
Ole-Jørgen 
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Mormor
og barnesangene! 

Jeg vet ingen, ingen som. Jesus ikke synes om. 
Jesus elsker alle. Han er glad i alle. 

Slik lyder første verset på en barnesang. Kanskje du har
hørt den, eller kanskje du har en annen barnesang du
husker spesielt godt? Enten du har sunget den som barn,
eller med barnebarna eller kanskje oldebarna? Mormor
sang denne sangen for meg.  Jeg husker hun sto på
kjøkkenet med en gammel kasettspiller og nynnet og
tralla med. Hver gang hun gjorde det ble jeg glad og sang
med jeg også. Hun og jeg var ganske forskjellige, men
sang det gjorde vi. Det hadde vi til felles. Jeg vet ikke om
hun noen gang fortalte meg hva hun trodde, men disse
sangene, de lærte hun meg. Og de har satt seg fast.
Gjennom dem fikk jeg et bilde på hvem Jesus var, også
for henne tror jeg. Hun hørte alltid på musikk uansett
hvilket humør hun var i. Jeg tror det var viktig for henne
at jeg lærte de samme sangene, og den samme måten å
formidle tro på. Jeg har siste tiden tenkt på hvor mye
disse gamle sangene har betydd for meg, for min tro, og
for min tanke om formidling av Jesus. 
Musikk og sang har alltid vært en stor del av min tro.
Den har fått større plass enn
bibellesning, og å be fadervår. For
meg så har den vært viktig å lære
å kjenne Jesus på den måten. Så.
Selv om vi ikke kan fysisk møtes
riktig ennå å synge, syng litt
allikevel. 

Anne Sofie Ramslie

Andakt

KORONAJULEN I KIRKEN.

Høsten 2020 var det ikke lov til å holde
ordinære gudstjenester i kirken i Lier
på grunn avsmittevern. Hva så med
julen? Menighetsråd, fellesråd og
ansatte drøftet hva som kunne gjøres,
og la planer, men som så mye annet i
denne tiden var alt usikkert. Heldigvis
bestemte myndighetene i Lier seg for et
«gudstjenesteamnesti» for julen. Men
det kunne ikke være flere  enn 50 del-
tager, og det var restriksjoner på uni-
son sang.   

Det var altså mulig å gå i kirken julaft-
en, men ikke for fulle kirker, og man
måtte melde seg på på forhånd.  I
denne spesielle situasjonen ga
«Lierposten» en gudstjeneste på nettet
som julegave til bygdas innbyggere
produsert i samarbeid med kirken i
Lier. Den var spilt inn på forhånd i
Frogner kirke og var tilgjengelig for

alle på  avisas nettside fra julaften
morgen. Det ble en profesjonell inn-
spilling der vi så og hørte medarbeid-
ere fra alle  soknene,  og vi så kjente
ansikter blant  forsangere  og musikere.
Innspillingen fikk også med    bilder av
alle kirkebyggene og detaljer fra glass-
maleriene i Tranby og Sylling. Ved
siden av formidlingen av evangeliet om
den største julegaven, ble vi  i prekenen
og i bildepresentasjon fra Kirkens
Nødhjelps arbeid  også minnet om at
Jesu familie måtte flykte til Egypt,   og
hvor  vanskelig det er å være flyktning
i land som  Sudan og Libanon nå  når
det er  pandemi. Takk til Lierposten og
alle medvirkende  som i julestria fikk
dette til.  

Ellers ble det juleaftengudstjenester
«live»  med gode ord og vakre toner  i
Tranby, Lierskogen, to gudstjenester i
Sylling og to i Sjåstad.  I  Frogner var
det ikke gudstjeneste, men kirken  var

åpen  fra kl. 13-16. Folk kom og gikk.
Mange tenner lys på et gravsted den
dagen,  og da kunne de også gå inn i
kirken. Juleevangeliet ble lest  tre gang-
er i timen, og mellom lesningene var
det musikk ved organist,  musiker og
sangere.  Kirkerommene i Lier er
vakre,  og Frogner kirke er  nyoppusset
og har fått  ny belysning som kan gi
ulike farger  i koret, og det var stem-
ningsfylt. 

Første juledag var det høytidsgudstjen-
ester   i Frogner, Tranby og Sjåstad og
2.juledag i Sylling. Nyttårsaften var det
gudstjeneste i Tranby og første nyttårs-
dag i Frogner. Så var «gudstjen-
esteamnestiet» over for denne gang.
Men vi håper smittesituasjonen snart
blir slik at det kan være gudstjenester i
Lier igjen. Neste jul får vi håpe er
koronafri.  

Solveig Kristiansen

Loppemarked og Julemessa på Tranby
Fjorårets loppemarked og julemesse på Tranby menighetshus
gikk i vasken.
Det var da viktig å finne andre måter og få solgt noe av alt det
fine som hadde kommet inn til loppemarkedet.
Det ble FINN.no som ble løsningen. Det ble lagt ut for salg
div. serviser, glass og mye julesaker. I tillegg fulgte vi med å
hva folk
ønsket å kjøpe under Ønskes kjøpt. Det ble sendt varer over
hele Norge , fra Bodø i nord til Bergen i
vest, til Stavanger, Tønsberg og Fredrikstad for å nevne noen
steder, ja helt til Nederland ble det sendt en juleplatte.
Totalt solgte vi for
44.000,-
Vi har også som før
levert masse klær
og bruksgjenstand-
er til Estland.
Vi satser på at alt vil
ordne seg innen
november ,slik at vi
kan ha loppemark-
ed og julemesse igjen da.
Hvis det er noen som skulle trenge noe av klær ,husgeråd eller
bøker så går det an å ringe 92863122 eller 90992935 for å
avtale
tid for en handel .
Når det gjelder julemessa ble det på høsten solgt lodder for kr
20.000,-.
Vi åpnet også «butikken» på lagret, slik at de som ønsket det
kunne kjøpe av de fine håndarbeidene .Vi solgte for ca. kr
20.000,-.
Dermed innbrakte julemessa ca. kr 40.000,- ,selv om den
måtte avlyses.
Takk til alle som kjøpte lodder og til dere som støttet «butikk-
en»



Kjære Ingvild, Sigrid, Eivind
og Terje,

Familie og venner av Ellen
Elisabeth Marsøe !

Vi tar i dag med stor takk og hjertevarme avskjed
med Ellen.

Hun etterlater seg varige spor etter sitt virke i
Kirken i Lier og kanskje spesielt her på Tranby.
Ellen ble ansatt i Lier KirkeligeFellesråd i 2001,
først som sekretær med base i Tranby menighets-
hus.  Senere – i 2004 – flyttet hun ned til Kirkens
servicekontor i Lierbyen hvor hun var frem til
sykdommen avsluttet hennes yrkeskarriere. 

Ellens arbeidsdag var preget av ryddighet og
omsorg og ikke minst faglig styrke – hun sa aldri
nei, og ville alltid være til tjeneste.

I en periode kombinerte Ellen stillingen som
sekretær og konsulent med stilling som fagar-
beider ute på gravplassene, og hadde tjeneste
som kirketjener i alle kirkene våre her i Lier.

I egenskap av frivillig klokker i Frogner hadde
jeg av og til tjeneste sammen med Ellen som
kirketjener.  Ellen viste godt at jeg satt stor pris
på at gluggene i kirketårnet ble åpnet når det var
gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger. Og
når vi hadde tjeneste sammen var alltid
gluggene åpne!  

Ellen skjønte at åpne glugger signaliserte
en åpen kirke som ønsket velkommen inn.

Ved siden av det å være ansatt i Kirken,
var Ellen engasjert i det løpende arbeid i
menigheten.  Ikke minst i det musikalske
arbeid her på Tranby.  Hun har gledet
mange gjennom sin sang enten i kor eller
som solist.

Ellen var i all sin gjerning et typisk JA-
menneske.  Hun var hjelpsomheten selv –
ingen skulle gå med uforrettet sak fra
hennes kontor.  Konflikter var ikke Ellens
banehalvdel – da trakk hun seg tilbake.

Hun fikk nok aldri fiender.  

Ellen var et samvittighetsfullt og faglig dyktig
innslag på Kirkens Servicekontor. 

Ellen hadde den viktige egenskap å kunne lytte.
Hun hadde tid for de mange hun møtte på sin
vei. Med sin lempende og stillfarende arbeids-
form skapte hun en aura av ro og harmoni.

I møte med hver enkelt - var hun opptatt av
medmenneskelighet, tjenestevillighet og trivsel.
Hun lyttet til alle og var genuint opptatt av hver
enkeltes ve og vel.  

Nettopp derfor var Ellen godt likt - fordi Ellen
hadde tid for alle.

Med stor takk-
nemmelighet
lyser vi fred
over sangfugl-
en Ellens gode
minne!

«Hvil i fred,
kjære Ellen»,
fra alle kol-
legaer i Lier
kirkelige fell-
esråd.

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

6 Lier Menighetsblad - nr. 1 2021

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
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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 (Kirkens service-
kontor)  
tlf. 40924956

Konsulent Lisbeth
Fjellheim Lislelid (Kirkens
servicekontor)  
tlf. 40924955

Teamleder Ingvild Vatsøy
(Kirkens servicekontor) 
tlf. 92450987

Konsulent/MR-sekretær
Rune Kleven
(Kirkens servicekontor)
Tlf. 919 96 322

FROGNER MENIGHETSHUS
Tir og tor kl. 10 - 14, Ons 10:00 - 13:00

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

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 40 92 49 50

Følg våre menigheter på
Facebook:

facebook.com/frognermenighet

facebook.com/menighettranby

facebook.com/syllingkirke

facebook.com/sjastadkirke

Kirketjener
Henrik Aasland
(Frogner)
mobil: 93 28 87 88

Kirketjener
Paul Chr. Justad
(Sylling/Sjåstad)
mobil: 98 62 86 44

Kirketjener
Eddie Osa
(Frogner)
mobil: 917 80 291

Organist
Sara Brødsjø
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 984 69 544

Kirketjener
Hans Nordal
(Tranby)
mobil: 99 61 87 11

Sokneprest Ragnar Ringen
Petersson (Frogner)
mobil: 415 19 679
I permisjon

Vikarierende Kapellan 
Kaare Stenseng (Frogner)
mobil: 970 10 203

Sokneprest Torun Jåvold
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 922 11 138

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

Kapellan Silje Karlsen
(Frogner)
mobil: 984 35 199

Prostiprest Eli Kristin
Flåten.
mobil: 922 90 351

Kateket og menighets-
pedagog Helge S Rotevatn
(Frogner/Tranby og
Lierskogen)
telefon: 911 00 974

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

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

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

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

Trosopplærer
Lisa Bratsberg Myrvang
(Frogner) 
mobil: 971 21 754
I permisjon

Ungdomsdiakon Ole-Jørgen
Andersen,
(Alle Liers sokn)
mobil: 456 00 321

Diakon Aksel Øhrn
(Alle Liers sokn)
mobil: 480 40 146

Organist
Jan Gunnar Sørbø
(Frogner)
mobil: 483 54 496

Organist
Veronika Kashina
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 950 04 924

Mangler
bilde

Mangler
bilde

Mangler
bilde

Mangler
bilde



...... er fort-
satt ikke
helt slutt. Vi
har tatt vare
på noen flere av Sommerseth’s aller
beste: 

Det er leggetid og Lise har avsluttet
sin aftenbønn. «Hm! Det var da en
merkelig aftenbønn» sa moren for-
undret. «Ja, jeg tenkte at Gud kanskje
var lei av å høre «Kjære Gud jeg har
det godt», så jeg fortalte ham om de
tre bjørnene i stedet!»

Litt smil på noe som
er sårt for mange:
når man begynner å
glemme.
Filosofiprofessor
Arne Næss 95 år
snakket om
Glemselens glede.
«Når jeg nå har
begynt å glemme, gir det meg faktisk
en dobbelt glede. Når kona mi sier at
nå tar vi oss en tur ut, så gleder jeg
meg. Når vi ½ time senere går ut,
hadde jeg glemt det hele og kan glede
meg på nytt. Når jeg ser noe vakkert,
så gleder jeg meg. Når jeg så har
glemt det jeg så og ser det en gang til,
gleder jeg på nytt». 

En pinsepastor som så lett ble distra-
hert hvis barn kom fram mot tal-
erstolen mens han prekte. En gang
dette skjedde, kom det fra den dis-
traherte pastoren: ”Vil den som er
mor til dette barnet, komme fram og
ta hånd om det”. Fram kom barnets
mor. Det var pastorens kone!

En prest tenkte at i denne prekenen
traff jeg. For en mann sa etter en
preken: ”Jeg kommer aldri til å
glemme det du sa i en preken”. Og
presten spør: ”Hva var det jeg sa som
du synes var så fint”? ”Jo, du sa:
Norge er et fint land å bo i”!

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist:  9. mars
I din postkasse: 19.-26. mars

!

Prestens 
beste...

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

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

En stor takk til alle som
har bidratt til ”årets”
julekurv

Julekurv-innsamlingen i Lier har
blitt en god tradisjon.
Koronasituasjonen skapte ekstra
utfordringer, men innsamlingen
kom i mål.  

Solveig Thoen Bøen som mange kjenn-
er som diakon i Frogner og Tranby
byttet jobb i høst, men ønsket ikke at
Julekurv-innsamlingen skulle stoppe
opp. Derfor tok hun på seg ansvaret
også i år sammen med mannen Ole
Kristian.

Koronasituasjonen har gjort
årets innsamling ekstra utfordrende.
Tidligere har innsamlingskassene i
kirkene vært viktig for aksjonen, men
denne muligheten forsvant når aktiv-
iteter og gudstjenester ble avlyst.

- Vi var ganske bekymret når
denne muligheten forsvant, men held-
igvis har folk vært rause og gitt rikelig
både i butikk og på vipps. 

Totalt ble det sendt ut hele 112
velfylte julekurver til mottakere gjenn-
om ulike instanser i kommunen.

- Vi vil rette en stor takk til
alle som har bidratt. Årets jul ble ann-
erledes på mange måter, derfor er vi
glade for at vi klarte å komme i mål
med årets innsamling, sier Solveig. 

Det er mange oppgaver som
skal løses når over hundre julekurver
skal leveres ut. Innsamlingen skal

markedsføres, handlekurver skal
tømmes, varer skal sorteres, kurver skal
pakkes, kjøres ut og mye mer. 

- Tusen takk til alle til fri-
villige som har vært med å bidra med
en rekke ulike oppgaver. Uten de hadde
det ikke vært mulig, sier Solveig.

Hun vil også rette en takk til
butikkene i Lier som har vært behjelpe-
lige med å ha innsamlingsvogner stå-
ende og en spesiell takk til Kiwi
Liertoppen som har gjort klart varer
som har blitt bestilt i tillegg for peng-
ene som har kommet inn.

Videre har Kiwi regionalt og
Maarud støttet innsamlingen også i år.

Avslutningsvis ønsker Solveig å fortelle
en historie som virkelig prikken over
i’en for innsamlingen. 

- I innspurten fikk vi en meget hyggelig
og overraskende mail fra Osmund
Espedal Handelsgartneri som sa at de
ville støtte aksjonen med et betydelig
beløp. Vi ble helt målløse når vi leste
mailen, men det ga oss en skikkelig
boost i innspurten. 

Tranby 
sanitetsforening

Etter Sigurd Svendsen
Hennums
testamente/Barnefondet skal
økonomisk hjelp for året 2021
gis til barn i Tranby sogn som
pga.foreldrenes stilling, sykdom
e.a. trenger økonomisk støtte.
Søknad sendes:
Tranby sanitetsforening innen
1.4.2021.
v/May-Britt Stokke,
Svendsemarka 40, 3409 Tranby

Leilighet til leie i
Menighetshuset Lierbyen,
Klokkersvingen 1, Lier 

Fra i mars 2021 blir det ledig
nyoppusset, lys og pen leilighet i 3.
etasje med heis i Menighetshuset i
Lierbyen. Leiligheten er på 55 m2 med
åpen løsning stue/kjøkken og separat
soverom. Bod og stor altan. 

Interesserte kan ringe om ytterligere
opplysninger og eventuell omvisning
til 

Dag Sten. Tlf 918 28 591, eller til

Rolf Smith Fredriksen. Tlf 915 83 914


