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Pga koronapandemien og oppdatert lokal forskrift for
Lier kommune 11.3.2021 vet vi ikke når vi kan åpne for
gudstjenester igjen. Vi oppfordrer alle til å følge med på
hjemmesiden vår på https://kirken.no/lier.
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Lier Menighetsblad

Arven etter samfunns-
byggeren fra Rolvsøy.
Det siste året har samfunnet vårt
blitt satt på prøve. Myndighetene
som har ansvar i stat og kom-
mune har fått prøve seg, og jeg er
imponert over hvordan politikere
og ikke minst helsemyndighetene
har håndtert alle utfordringene og
situasjonen de står i. Vi kan være
uenige i mange detaljer, men er
heldig som har myndigheter som
vil samfunnet vel. Dessverre er
det ikke slike mange steder i verd-
en, og det har ikke alltid vært slik
i vårt eget land.

3. april er det 250 år siden Hans
Nielsen Hauge ble født på gården
Hauge i Rolvsøy utenfor
Fredrikstad. På den tiden var ikke
Norge et eget land, og vi ble styrt
av en eneveldig dansk konge.
Allmueskolen var innført, men vi
mangla alle former for høyere
utdanning i vårt eget land.
Fattigdommen var stor, og det var
store forskjeller på rike og fattige.

5. april 1796, som 25. åring, skjedde
det en forandring i livet til Hans
Nielsen Hauge. Mens han jobba på
ute på jordet og sang på den gamle
salmen «Jesus din søte forening å
smake», hadde han en opplevelse
med Gud. Denne opplevelsen fikk
prege resten av livet til Hans. Han
begynte å gå fra bygd til bygd og
fortelle om Gud. Folk samlet seg for
å høre og Hans fikk venner rundt i
Norge. Han holdt kontakt med
vennene sine med å skrive brev, og
vennene holdt kontakt med hver-
andre gjennom å skrive brev. En
slik kommunikasjon på tvers av
bygdene var noe helt nytt. Hans var
også en praktisk mann som hjalp til
med gårdsdrift, og ikke minst hjalp
han til med å sette i gang forskjell-
ige industribedrifter. Men det var et
stort problem, vanlige folk hadde
ikke lov til å forkynne Guds ord.
Øvrigheten likte ikke Hauge, og
han ble arrestert. Arrestasjonen
hindra Hauge sin omfattende reise-
virksomhet, men det stoppa ikke
bevegelsen han hadde satt i gang.
En bevegelse av alminnelige menn-
esker, som oppstod på tross av

mostand fra den eneveldige kong-
ens menn.

Det er mange vi kan takke for at
de har gått foran og på ulike
måter endra og prega samfunnet
vårt på en god måte. Når vi i år
feirer 250 års jubileet for Hans
Nielsen Hauge sin fødsel, feier vi
de gode sporene vi fortsatt har i
både kirke og samfunn fra beveg-
elsen som starte med Hauge. Vi
feirer at vi har politikere og
myndigheter som er valgt av folk-
et, som vi kan ha tillitt til. Vi feir-
er at kristen tro har blitt formidla
gjennom flere generasjoner i
landet vårt.

Samfunnet vårt har blitt satt på en
ekstra prøve det siste året. Ingen
samfunn er perfekte, men vi har
fått se at vi har mye å takke for.
Sammen skal vi få være med å
utvikle og bygge samfunnet vid-
ere, lokalt her vi bor,
i hele landet vårt og
globalt i hele verden.

Ole Johan Stokstad
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Lier menighetsblad og Lier-kirkens hjemmeside er likeverdi-
ge/utfyllende informasjonskilder.
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mune og utgis gratis til alle husstander. Menighetsbladet
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Søndag er kirkedag Årsmøte Sjåstad menighet
Det blir digitaltårsmøte/menighetsmøte for
Sjåstad menighet torsdag 15. april kl. 20:00.
For å delta ta kontakt med Ole Johan
Stokstad på e-post os646@kirken.no eller
mobil 95111602, som vil ordne med tilgang.
De som ønsker saksunderlag, kan få det til-
sendt på e-post i forkant av møte.
Velkommen!!!
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Kjære alle
dere som
leser dette.  

Jeg er Torunn
Jåvold og ny
sokneprest i
Tranby og
Lierskogen men-
ighet. 
Jeg begynte i still-
ingen i januar og
kom fra stillingen
som sokneprest i
Haslum menighet i Bærum.  
Jeg er 52 år, er gift med Arne og vi
har 3 store barn: Kjersti, Ola og Even.
Jeg har jobbet som prest i 23 år, fra
jeg begynte som kapellan på Raufoss.
Fra Raufoss reiste vi videre til
Gøteborg hvor jeg (og min mann)
arbeidet 3 år i Sjømannskirken i
Gøteborg. I 2006 flyttet vi til Haslum
da jeg fikk jobben som kapellan, og i
2010 ble jeg sokneprest på samme
sted – og nå er jeg her. 

Jeg er godt fornøyd med alle de ulike
skrittene på veien.
De ulike stedene har vært med å
forme meg som menneske og prest,
og når jeg iblant zoomer litt ut, kan
jeg skimte både sammenheng og ret-
ning, og det syns jeg er spennende. 
Det var ingenting som tilsa at en ung

nyutdannet prest
fra Gran på
Hadeland skulle
til Tranby og
Lierskogen. Eller
Gøteborg og
Haslum for den
del. Men jeg velg-
er likevel å tro og
tenke at livet noen
ganger er mer enn
tilfeldigheter.
Kanskje er det
også det vi kan
kalle «gudfeldig-

heter.» Jeg velger å tro og tenke at
Gud har en finger med i spillet. Ikke
fordi jeg trenger noen å skylde på
hvis noe går galt, men fordi virkelig-
heten er mer kompleks enn jeg for-
står og jeg tror at Gud er større. Og
overalt. Også når jeg ikke alltid legger
merke til det. 
Det har vært en litt rar tid å starte i
ny jobb. Covid – 19 setter fortsatt
begrensninger for hva vi kan gjøre,
men nå går det mot lysere tider både
når det gjelder årstid og vaksinering.
Vi må klare dette en stund til, for fell-
esskapets skyld. Og når vi litt etter litt
åpner igjen så skal vi fortsette å ta
hensyn til hverandre. Men jeg gleder
meg veldig til å se dere og bli litt
kjent med dere. 

Jeg har rukket å bli litt kjent med

mine nærmeste medarbeidere på
Tranby og Lierskogen. 
Vi har det veldig fint sammen, og at
mange er rutinerte er til stor hjelp
når jeg er ny.
Det lave aktivitetsnivået har også gitt
meg tid til å bli godt kjent med rutin-
er og arbeidsoppgaver som venter når
verden om en stund vender tilbake til
normalen.  
Og når det skjer – hva da? Hva tenker
og ønsker jeg da? 
Jeg gleder meg til menighetshuset
igjen skal være en åpen dør hvor fri-
villige og ansatte går ut og inn og
møter hverandre i formelle og uform-
elle situasjoner. Jeg gleder meg til
Gudstjenester med gudstjeneste-
grupper og kirkekaffe. Til møtevirk-
somhet ansikt til ansikt. Til å kunne
besøke sjukehjem og skoler. Til kon-
firmasjoner og trosopplæring. Til
samtaler i glede og sorg. I medgang
og motgang. 
Jeg tror fellesskapet er viktig både for
tro og liv. Jeg ønsker at kirkens felles-
skap skal speile Guds rause nåde. At
det skal være plass til ulik grad av
engasjement og deltakelse. At troen
kan motivere oss (enkeltmennesker
og menighet) til å være en av flere
aktører som jobber sammen for at
«våre lokalsamfunn»; Tranby og
Lierskogen, skal være gode steder å
bo og leve for både små og store.  

Informasjon fra kirke-
vergen

Kirken i Lier er sammen med resten
av verden  fortsatt inne i en unn-
takstilstand pga Covid-19 og
pandemien som herjer. Vi forholder
oss til gjeldende regler smittevernfor-
skrifter og veileder vedtatt av lokale,
regionale og sentrale myndigheter.
Retningslinjene blir endret med kort
varsel mtp hva som skjer. Jeg opp-
fordrer dere til å følge med på våre
hjemmesider www.kirken.no/lier og
Lier kommunes
hjemmesider www.lier.kommune.no/
koronavirus, samt sosiale medier.
Dette innebærer at vi p.t. ikke kan si
noe om påskens program. Det vi vet
er at vi kommer til å tilby digitale

produksjoner fra menighetene. Det
vi håper på  er å få lov til å holde fys-
iske gudstjenester, men det får tiden
vise.  

Minner om at kirken tilbyr i denne
ekstraordinære 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 fysisk på kon-
toret, er det viktig at dere tar en tele-
fon først, for å sette opp en avtale.
Dere er velkomne til å ta kontakt
med kirkens servicekontor tlf. 409
24 950 hvor behovet vil bli viderefor-
midlet til rette vedkommende. 

Fellesrådet med støtte fra Frogner
menighetsråd har vedtatt opprettelse
av gravfelt tilrettelagt for muslimsk
gravleggingsskikk på Frogner grav-
plass (felt 24). Det er et offentlig
ansvar å sørge for at alle innbyggere
får en verdig
gravplass og at hensynet til tro/livs-
syn blir ivaretatt. Feltet for muslimsk
gravlegging
skikk vil bli tatt
i bruk når det
er målt opp og
klargjort, dvs.
rett over
sommeren.  

Mette Sønsteby
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Nye diakoner er
ansatt av Lier kirke-
lige fellesråd
Menighetene i Lier har fått to nye dia-
koner fra første januar i 2021.  Aksel
Øhrn er tilsatt i stillingen etter diakon-
en i Frogner og Tranby og Ole-Jørgen
Andersen i nyopprettet stilling som
ungdomsdiakon i Lier. Hvordan de
skal fordele oppgavene seg imellom
arbeides det nå med i samarbeid med
menighetsrådene. Når det er avklart,
vil de selv skrive om hvilke planer de
vil ha for diakonien i Lier.  

Tiden nå fra de begynte, er brukt til å
bli kjent, både med kommunen og
institusjonene og de ulike arbeidslag-
ene i menighetene. Så langt virker det
bra. Den første kontakten med kom-
munen har vært veldig positiv, og alt
nå begynner konkrete planer å ta form.

Men til så lenge er vi nysgjerrige på
hvem de er. 

Aksel Øhrn (46) kommer fra
Fransiskushjelpen i Oslo. Hans hoved-
område har vært å lede og organisere
frivillig innsats innenfor sorgstøtte,
besøkstjeneste for eldre og syke samt
støtte til barnefamilier i
krise. Fransiskushjelpen er gode på å
engasjere frivillige i sitt arbeide. Det er
en erfaring han håper å ta med seg til
Lier. 

Tidligste barneår ble tilbragt i Gol,
mens oppvekst og skolegang har han
hatt i Drammen.  Han har også sunget
i Bragernes kantori. Han studerte teo-
logi ved Universitetet i Oslo, men det
er diakonalt arbeid som har vært
hovedinteressen og til sist har ført ham
til Lier. Han bor nå i Åros i Røyken, nå
Asker kommune og trives der. Det er

der som i Lier: «Passe størrelse og
likandes folk». 

«Lier er en spennende kommune.
Kirken og menighetene gir et godt inn-
trykk og de har gode ressurser». 

Hvordan arbeidet skal legges opp er
ennå under utvikling, men mye godt
arbeid ligger klare til bare å gå inn i fra
de gode forgjengerne Solveig Thoen
Bøen og Ejgil Nielsen. Vi skal samar-
beide nært med diakoniutvalgene og
følge opp i institusjonene for eldre. 

Hvordan engasjere frivillige ligger oss
særlig på hjertet. Frivillige er flotte folk
som har lyst til å ta i et tak. En ansatt
kan ikke gjøre alt, men med en flokk
av hjelpere er det mulig å få til mye». 

Hvordan skal folk få fatt i dere når dere
nå starter opp? 

«Vi vil gjerne bli kjent med folk og hva
kirken i Lier holder på med. Vi har
kontor i Fosskvartalet sammen med de
kirkelige ansatte der. Men når menig-
hetshuset i Lierbyen blir ferdig
ombygd, er det der vi vil holde til. Vi
blir glade hvis folk etterspør hva de kan
gjøre for andre mer enn vi kan gjøre
for dem. Men all diakoni er jo til for de
som behøver hjelp. Stort eller lite».  

«Ole-Jørgen Andersen har utdanning
som pedagog, kateket, diakon og for-
teller, samt med spesialisering innen
samtale/sorgstøtte, og er vigslet både
som kateket og diakon. Dette har gitt
en bred arbeidserfaring gjennom 25 år
i kirken, med særlig fokus på ungdom; 

«Og de senere år på sorg og samtaler,
særlig med ungdom og unge voksne
med flerkulturell og fler-religiøs bak-
grunn. Jeg har vært ungdomsdiakon på
flere steder, og er kreativ på den måten
at jeg ofte ser nye muligheter. Jeg har
derfor hatt gleden av å bidra til å etabl-

ere mange nye møteplasser, og i å få
være en «medvandrer» for mange
unge. 

Fokus skal våre a) «nyskapende ung-
domsdiakoni med vekt på psykisk
helse», b) etablering av nye møteplass-
er, og c) at ungdommer og unge
voksne i Lier skal kunne få «støttesam-
taler» når de trenger det. 

Vi søker derfor samarbeid med alle
mennesker «av god vilje» i Lier, både
privatpersoner og ansatte i kommunen,
som er eksperter i hver sine felt.  

Vi har foreløpig gjort en avtale med
biblioteket, som ligger sentralt i bygda
og er et lett tilgjengelig treffpunkt, om
å ha et fast møtepunkt der. Og vi ønsk-
er å være mye mer tilgjengelig og til
stede der folk flest oppholder seg».  

Fordelen med å tilsette to diakoner
samtidig er å kunne samordne og for-
dele oppgaver dem imellom. Både å
kunne arbeide på hver sine områder og
å kunne kraftsamle der det er behov.
Slik det er tenkt, så vil Aksel arbeide
opp mot de eldre og aldersinstitusjon-
ene mens Ole-Jørgen vil ha oppmerk-
somheten mot ungdom og etablering-
en av nye arenaer. 

De vi vil være felles om er rus og
psykiatri. Det kan ofte være tunge opp-
gaver som krever fagfolk med kompet-
anse slik diakoner har. De vil arbeide
sammen og samarbeide med andre fag-
instanser som både kirken og det
offentlige har. 

Hermed er de presentert. De vil selv
bruke tiden framover med å ta kontakt
og å utvikle tjenesten sin i samarbeid
med medarbeidere i menighet, kom-
munen og frivillighet og er åpne for
innspill fra folk i Lier. 

Kontaktinformasjon. 

Diakonene har kontor på kirkekontoret
i Fosskvartalet fram til Menighetshuset
i Lierbyen, Klokkersvingen 1, blir ferd-
ig ombygd.  

Diakon Aksel Øhrn, tlf 480 40 146. E-
post: ao887@kirken.no

Ungdomsdiakon Ole-Jørgen Andersen,
tlf 456 00 321. E-post:
oa228@kirken.no
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Den Hellige Ånd 
kaller oss sammen
som Guds folk
Gud taler til oss gjennom skriftlesning, preken og sang

Gud tilgir oss og tar imot våre bønner for kirken og verden

Gud innbyr oss til måltid med den levende Jesus Kristus

Gud velsigner oss og sender oss til tjeneste i verden

Dette er GUDSTJENESTEN.  Et sted hvor Gud ønsker oss vel-
kommen hjem, 

til fellesskap

til ærlighet

til tilgivelse

til trøst

til oppmuntring

til håp

til tro

til glede

til kjærlighet

til handling

Et annerledes og grensesprengende fellesskap, ulikt alt annet. Et
hellig møte der Gud gir oss et glimt, en smak av evigheten her
og nå. Gud er vertskap. Vi inviteres inn, til fellesskap med skap-
eren frigjøreren og livgiveren. Gud taler - tilgir - lytter - innbyr
til måltid - velsigner, og sender oss ut
igjen, i verden, til tjeneste, der vi er. 

Gå med Guds fred!

Joar Morten Flatland

AndaktSlekters
gang

DØPTE

Frogner
Julie Albertin Daae Meyer

Sjåstad
Iris Eline Johnsrud Lønset

Sylling
Nora Enger

Tranby og Lierskogen
Ella Wormdal, Åse Aarvik, Even Mannerud
Kjenner

VIGSLER

Frogner
Bettina Gurrik Solvang-Bergane og Marius
Solvang-Bergane, 
Ann Helen Aldeholm Moberg og Espen Moberg

GRAVFERDER

Frogner
Arne Håkon Hillestad, Øystein Harald Skogmo,
Ruth Johannessen, Arne Normann Borg
Warberg, Ingrid Johansen, Ingrid Mary
Thomassen, Anne Britt Westbye, 
Odd Bergill, Inger Johanne Larsen

Tranby og Lierskogen
Jon Kristensen, Øystein Teigen, Jan Gunnar
Arnsjø, Ellen Vig, Arne Thormod Kjemprud

Sylling 
Eva Lindgren, Reidun Helgesen, Solveig Ingeborg
Caspersen

Biskop Jan Otto lanserer podkast!

Vil du få med deg interessante, meningsfylte og dyptpløyende samtaler om livet,
tro, samfunn og kirke? Og gjøre det mens du går tur, vasker opp eller skifter
dekk på bilen? Da tror vi podkasten Tune in Tunsberg med biskop Jan Otto
passer for deg. 

Podkasten legges ut i alle de store spillerene som Google podcast, Spotify og
iTunes. Søk på "Tune in Tunsberg" eller "Jan Otto" der du finner dine podkaster. 
DU KAN OGSÅ LYTTE TIL PODKASTENE PÅ DENNE NETTSIDEN:
https://anchor.fm/jan-otto-myrseth
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Bösendorfer-flygel i
Tranby kirke - en
liten reise
Det har lenge vært et ønsket om ett nytt
klavér i Tranby kirke. Jeg ble spurt om å
være med i et utvalg fordi jeg hadde
gode erfaringer ifbm anskaffelsen av
konsertflygelet i Frogner kirke. Da
tenkte komitéen at flygel i kirken er
veien å gå, både klangmessig og ring-
virkningene av det. Fordi flere og flere
ønsker å låne de fine kirkene i Lier til
konserter og arrangement. Men først,
litt før utvalget ble til.

Februar ifjor ble jeg invitert av daglig-
leder og flygeltekniker Joakim

Sigvaldsen i Aspheim piano- og flyg-
elsenter til å være med og teste ulike
piano- og flygel-modeller i
Schimmelfabrikken i Braunschwieg,
Tyskland. Noen av disse skulle nemlig
havne i hans utstilling i Oslo. Og
Schimmel konzert 219 er hva vi kjøpte
til Frogner kirke, så turen virket som et
veldig godt sted å starte. På Schimmel-
fabrikken fikk jeg omvisning og ble
introdusert til ti-talls ”nylagde” og klar-
gjorte instrumenter med all materiell
produsert i Tyskland. Her fikk jeg nytt-
ig lærdom om hvordan å velge instru-
menter til ulike lokaler, hva man skal se
etter, hvordan håndverk-industrien
ennå er viktig for kvalitet og utholden-
het. Jeg fikk hele historien til Wilhelm
Schimmel servert fra 1885 til i dag. En
uforglemmelig reise!

En måned senere dro Tranby organist,
Veronika Kashina og jeg på utprøving i
pianoforretningene i Oslo, akkurat som

tidligere kantor Anne
Ma Flaten og jeg
gjorde i 2017 for
Frogner. Vi visste det
ville bli utfordrende å

høre hvilket
instrument som
ville passe inn i
kirkens akust-
iske forhold
uten å prøve det
i kirkerommet.
Til tross klarte vi
det i Frogner, der ble det perfekt
match, så denne nye utprøvingen
gledet vi oss meget til.

De klanglige forholdene i Tranby
er svært ulik den i Frogner.

Tranby trengte et mindre flygel, men
dog et instrument som kunne ”bære”
hele kirken. Kvalitet var det vi søkte
etter, noe robust og stødig som kunne
tåle de kalde vintrene og temperatur-
svingningene i kirken. Klanglig sett,
slik vi så det, ble Schimmel for ”skinn-
ende”, Steinway for ”skingrende” og
Kawai ble for lite, bare
for å nevne noen. I
butikken til Aspheim
hadde de kun et
eksempel av det øster-
iske merket
Bösendorfer 200 stå-
ende igjen. De blir
solgt med en gang de
ankommer butikken,
som Norges eneste for-
handlere. Flere Oslo-
kirker har denne mod-
ellen, samt i Bærum,
Drammen, Bodø dom-
kirke, konsertscener,

private hjem , ja overalt i
vidstrakte Norge står disse vid-
underne fra Østerrike laget av
det resonnerende tremateriale
fra Alpene.
Bösendorfer ble grunnlagt i
1828 i Wien, året den østeriske
komponisten Franz Schubert
døde, mao lang tradisjon i vid-
ereføringen.

Etter at vi prøvde oss på dette

flygelet, var
det ingen tvil.
Klangen var
myk, dyp,
varm og rik ,
dette flygelet
vil trives godt
i Tranby og ha
lang levetid.

    
    

    
    

      
  

        
   

     
     

     
  

     
     

      
    

     
      

     
       

     
       

     
     

     
     

     
     

     
   

      
       
      
 

      
   

      

    
      

      
      

   
      

       
   

     
   

  
     

         
     
      

       
     

 

      
       

    
    
    

    
    

   
     

    
   
   

     
 

     
  

    
    

  
    

   

  
   
   

    
    

    

    
    

 

  
    

”Det utvalgte”

Tangenter til tangentaksjon
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Flygelkomitèen var bestående av fung-
erende sokneprest Elling Erichsen som
formidler, Gunnar Rotevatn som proto-
kollfører, Veronika Kashina som repre-
sentant og utøver fra Tranby og under-
tegnede som prosjektleder.
Nå gjaldt det å finne en løsning til å
finansiere prosjektet. 712.000,- eks
moms. Fellesrådet trådte til med 50%
av beløpet! Halvparten av jobben er
gjort!
Menigheten stilte med 50.000,-, nå var
det 306.000,- igjen.

Søknadsskrivingen ble satt i gang av
undertegnede og den ble grundig lest
og sjekket av teamet. Mange møter og
planlegging med komiteen ble utført.
Deretter ble den første søknaden og
budsjettering sendt til Einar Juels legat i
mai. Svaret kom, vi fikk 100.000,-!
Tidlig på høsten ble det sendt en søk-
nad til Sparebankstiftelsen og vi måtte
belage oss på å vente helt til desember
før svaret skulle komme. Imens kom
den gode idéen om en tangentaksjon
kombinert med en konsert frem, video-
hilsner fra pianister verden rundt på

storskjerm som støttet valget vårt og
salget av fysiske tangenter. Disse fysiske
tangentene ble plukket fra et gammelt
instrument fra Tranby menighetshus
som bokstavelig talt sang på siste vers-
et. Det ble et flott resultat på 25.000,-
og dette er plassert i et instrumentfond
for Tranby.

Vi var spente hele gjengen. Denne ene
Bösendorferen var det eneste
eksemplaret i tilgjengelig i Norge og det

var(og fremdeles er) nedstenging og
vanskelig å få noe nytt importert til
samme pris pga valutaen. Så vi måtte
finne en god løsning hvordam å få
signert kontrakten. Fellesrådet sikret
oss instrumentet og ville låne oss det
resterende beløpet til vi fant ut av det.
En svært generøs avtale.
Desember 2020 skjer det, en telefon
fra en konsulent fra
Sparebankstiftelsen ringer, Dag
Anders Bergflødt fra Tranby, og sier
at det er med glede at de kan gi oss
hele beløpet vi ønsket, 200.000,-! Med
jubel og skrik ringte jeg resten av
teamet og vi gråt av glede. Helt utro-
lig at flygelet ble, for menigheten,
nærmest helfinansiert!

Flygelet kom på plass og det ble
tatt i bruk med én gang, til åpen
kirke og alle bisettelsene og
gravferdene, i tillegg til alle
gudstjenester ifbm julen det ble
åpning for. Veronika og hennes
venner holdt en digital julekon-
sertproduksjon lille julaften med
flygel, sang og fiolin. Den har
innfridd våre ønsker om et
robust instrument med klanglige
forhold utenom denne verdenen.
Passer som hånd i hanske i
Tranby kirke.

Planen er å ha en innvi-
elseskonsert i september,
når vi kan møtes uhindr-
et igjen, hvor vi virkelig
kan feire flygelets
ankomst og at dets mus-
ikalske ”liv” kan få
begynne.

Flygelkomiteen, på vegne
av menigheten, vil takke
all god veiledning fra
Aspheim og for alle de
som heiet oss frem und-
erveis. En særlig takk til
fellesrådet,
Sparebankstiftelsen,
Einar Juels legat og alle
de som kjøpte en tangent
eller fler!

Hilsen Bina Karpisova
Kantor i kirken i Lier,
Frogner

Tangentaksjon på Tranby menighetshus

Levering til Tranby

Endelig på plass i Tranby kirke!

Levering til Tranby
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Vil du snakke 
med en trygg voksen?

  

  
 

    

 
 

 

Tilbudet er gratis, og vi har taushetsplikt.

deg med dette.
eller store ting du strever med, og vi ønsker å hjelpe
for barn og unge i Lier. Du kan kontakte oss om små
13 og 26 år, utarbeidet i samarbeid med helsetjenesten 
13-26   
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 er Kirken i Liers samtaletilbud for deg mellom13-26   
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Ring/sms til 

Tilbudet er gratis, og vi har taushetsplikt.

  

  
 

    

 
 

 

465 47 739Ring/sms til 

Tilbudet er gratis, og vi har taushetsplikt.

e-post: 13-26.lier@kirken.no
Diakon for unge
Ole-Jørgen Andersen
Voksne med tid for unge

  

  
 

    

 
 

 

Tilbudet er gratis, og vi har taushetsplikt.

e-post: 13-26.lier@kirken.no

Ole-Jørgen Andersen
Voksne med tid for unge

Kirken i Lier

  

  
 

    

 
 

 

DET HOLDER!
Han som sa det til meg var litt eldre
enn jeg er nå, mens jeg var helt i
starten av voksenlivet. 
Far min; den personen i verden jeg
brydde meg absolutt mest om, mitt
forbilde. En enormt ressurssterk og
effektiv leder, som fikk til mer hver
dag enn noen jeg har kjent siden.
Han lå nå i en sykehusseng og så ut
som en 100 åring, selv om han var i
50 åra. Han, den sterke rektoren på
skolen med 1000 elever, også barna
til kongen, hadde fått kreft og ble lik-
som spist opp innenfra. Han falt
utrolig fort sammen, ble mindre og
mindre, og hadde vært i koma lenge.
Jeg satt på kanten av sykehussengen,
holdt ham i hånden og gråt. Vi var
alene i rommet. 

Plutselig våknet han og så på meg, og
jeg skjønte at nå har jeg en siste

sjanse og sa:
er det noe du
vil si til meg
før du dør?
Han brukte
de siste kreft-
ene han
hadde til å
løfte hodet
litt mot meg
og sa: du må
følge i Jesus
sine fotspor,

det holder! Så falt hodet tilbake, og
han pustet ut en siste gang og døde.
Den korte samtalen forandret livet
mitt.

Som nyansatt diakon for unge i Lier
kirken, så har jeg sett NRK serien
Rådebank om unge, bil og kjærlighet.
Dette etter tips fra Kristin, leder
innen helsetjenesten for unge i Lier.
Det tok noen episoder før jeg ble
interessert, men så skjønte jeg hvor-
for hun sa jeg skulle se den: 

Sesong 1 handler om at hovedper-
sonen, kalt «GT», veldig raskt er i
ferd med å ødelegge livet sitt pga.
kjærlighetssorg. Det som forandrer
hans liv; er samtalen med sjefen på
bilverkstedet han jobber. Sjefen er
ikke psykolog eller noe, men sier;
«ingen slipper unna livets fartsdump-
er. En dag er det deg, en annen dag
er det meg. Det kommer til å gå
over». GT svarer: «Det virker ikke

sånn». Og sjefen sier: «Nei, det virker
ikke sånn når du står midt oppe i det,
men det kommer til å gå over. Det
tar bare mye tid». Den samtalen for-
andrer GT sitt liv, og i sesong 2 får vi
se hvor ille det kan gå med besteka-
meraten Sivert som aldri får en slik
samtale med en voksen. Tenk om
faren til Sivert bare hadde blitt stå-
ende litt til, i den siste samtalen de
fikk for alltid!

Som diakon for unge i Lier skal jeg
ikke snakke med ungdom om å følge
i Jesu fotspor, bare hvis de selv spør.
Men jeg skal mer ha slike samtaler
som GT hadde med sjefen sin. For
jeg er heller ikke «psykolog eller
noe», men har levd lenge nok til å ha
opplevd mange av «livets fartsdump-
er». Derfor kan jeg også være en som
lytter til det som virker helt håpløst
for den unge, med mindre erfaring
og som står midt oppe i det, og si:
«det kommer til å gå over, det tar
bare mye tid».

Så ta kontakt, det er derfor jeg er her.
Vi er flere trygge voksne som har tid
for deg som skal prøve deg på voks-
enlivet, og vi har taushetsplikt.

Diakon for unge 
Ole-Jørgen Andersen
Oa228@kirken.no
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Menighetsmøte og årsmøte
i Tranby og Lierskogen
sokn.
På grunn av smittevernhensyn vil
årets menighetsmøte og årsmøte i
Tranby og Lierskogen sokn holdes
helt digitalt over flere dager.
Møtet åpner 21. 03.2021 kl. 11.00
og avsluttes 05.04.2021 kl. 12.00. 

Saksliste:
Godkjenning av innkalling, Års-
melding, Regnskap, Budsjett, Ny
gudstjenesteordning, Informasjon
om ny digital hverdag i menighet-
en, Innkomne saker
Påmelding innen 20.03.2021 til
rk569@kirken.no . Påmelding må
inneholde telefonnummer og
navn.

Slik foregår møtet: Du får en
innkalling på SMS og lenke til
møtet, og logger deg inn med ditt
mobilnummer på pc, nettbrett
eller smarttelefon. Les deg opp på
sakene når det passer deg, og dis-
kuter med andre medlemmer. Når
du er klar stemmer du. Du kan
endre stemmen din når som helst
innen tidsfristen.
Du kan følge med på avstemning-
en underveis. Når møtet er over
får du se det endelige resultatet så
fort menighetsrådet er ferdig med
protokollen. 
Informasjon om møteplattform-
en: www.digitalearsmoter.no

Tranby og Lierskogen menighets-
råd
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Kjæligheten som er sterkere
enn døden

Under Nürnbergprosessen, da fremtre-
dende politiske og militære ledere i nazi-
Tyskland ble stilt til ansvar for sine krigsfor-
brytelser, ble det framført et vitne som i en
tid hadde oppholdt seg i en grav på en
underjordisk kirkegård i Wilna i Polen. Det
var det eneste stedet det var mulig for ham
og mange andre å oppholde seg, mens de lå
i skjul etter å ha flyktet fra gasskammeret. I
et dikt skildrer denne flyktningen en fødsel.
I en grav i nærheten fødte en ung kvinne et
guttebarn. Den åtti år gamle dikteren hjalp
til, og da det nyfødte barnet utstøtte sine
første skrik, ba den gamle mannen en bønn:
«Gode Gud, har du endelig sendt Messias til
oss? For hvem andre enn
Messias selv kan bli født i en
grav?»
Juleevangeliet er beretningen om
hvordan frigjøreren billedlig talt
har landet bak fiendens linjer.
Han kom i forkledning, ja, for
han liknet slett ikke en krigshelt
eller slåsskjempe. Hans våpen er
ikke sverd eller spyd, bomber
eller stridsvogner, men
kjærligheten som er sterkere enn
døden. Det nyfødte barnet blir svøpt
og lagt i en krybbe, like forsvarsløst
som ethvert annet nyfødt menneske-
barn. Det er som vi allerede skimter
korset. 
Både krybben og korset er symboler
på sårbarhet. De er laget av samme
tre. Korset er et martyrtegn, et tor-
turredskap plantet midt i hatets og
lidelsens verden. Det er først når vi ser
at det er barnet fra krybben som
henger på korset, vi fullt ut forstår den
sterke fortellingen om Jesu fødsel. Han
som tok bolig blant oss og delte våre

kår, han vant over syndens og hatets makt
da han ga sitt liv for oss. Påsken er julens
innerste nerve. 
Fra krybben til korset gikk veien for deg, 
slik åpnet du porten til himlen for meg.
(Norsk salmebok 56, 3. vers) 
Forbindelsen mellom krybbe og kors er helt
nødvendig i vår kristne tro. Maria svøpte
sin nyfødte sønn til livet. Siden tok hun
imot hans døde kropp, slik det er framstilt
så sterkt i Michelangelos Pietà. Men på den
tredje dagen reiste Gud ham opp fra de
døde, og i troen på ham får vi del i det evige
livet – takket være kjærligheten som er
sterkere enn døden. 

Biskop Jan
Otto Myrseth

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
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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
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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



Leilighet til leie i
Menighetshuset
Lierbyen,
Klokkersvingen 1, Lier 

Fra i mars 2021 et 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

Neste nummer
Stoffrist: 20. april
I din postkasse: 30.4. - 7.5.

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

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

KONFIRMANTENE
ER KLARE!

FASTEAKSJONEN I
ÅR BLIR DIGITAL

Du kan bidra digitalt når men-
ighetene i Lier skal gjennom-
føre årets innsamlingsaksjon,
ved å sende en gave til konto-
nummer 1594 22 87493, eller
VIPPS til 2426, eller sms
VANN til 2426 (250kr pr. sms)

Nå trenger vi ikke lenger å gå langt
for å hente vann, sier Susan
Miyambo. Takket være Kirkens
Nødhjelp har vi fått rent vann i
landsbyen. Det er vi så takknemlige
for.

Landsbyen Kasalaulo i Zambia,
med sine 1753 innbyggere, er en av

mange landsby-
er som har fått
tilgang til vann
av Kirkens
Nødhjelp. Våren
2018 boret vi en
brønn. Det er viktig
for oss at hele lands-
byen får eierskap til
vannsystemet vi
bygger. Derfor sam-
arbeider vi tett med
våre lokale partnere

og vanningeniører. 

Innbyggerne er med på tilrettelegging
og velger en egen komite som vedlike-
holder og har ansvar for vannforsyn-
ingen. 

For Susan er det nå bare en kort tur
bort til brønnen som er omringet av
kanner klare til å fylles opp.

Nå kan jeg gi familien min
rent vann. Det er jeg så glad
for, forteller Susan.

Avhengig av hjelp for å hjelpe

For at Susan og andre skal få rent vann
trengs det hjelp fra oss. Også i 2021
skal frivillige over hele Norge være
med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
og samle inn penger til brønnboring,
latrinebygging og andre tiltak som
redder liv i fattige lokalsamfunn ute i
verden. 

Verden står fortsatt overfor en
pandemi som rammer oss alle på ulike
måter. Kirkens Nødhjelp har nådd ut
til over 2,4 millioner mennesker med
koronaforebyggende tiltak siden mars
2020, takket være deres innsats og
bidrag. 

Ny oppslags-
tavle ved
Sjåstad kirke

Det er nå kommet opp en
ny flott oppslagstavle ved
inngangen til kirken fra
parkeringsplassen.

Tavlen har to tekstsider
hvor den ene siden har en
fast tekst som beskriver
Sjåstad kirke som blir 125
år i dette året. Denne
teksten er ført i pennen av
John Willy Jacobsen. Den
andre tekstsiden gir løp-
ende informasjon om akt-
iviteter i kirken. Vi håper
selvsagt at vi snart kommer i en normal situasjon med gode regulære aktiv-
iteter i kirken uten dagens sterke begrensninger. 

Svein Ove Faksvåg


