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Lier Menighetsblad

Sommerferien er over og høsten er i
gang. Vi ser med glede at vi pr nå
kan starte opp med aktiviteter og
tjenester på et mer normalt nivå,
men fortsatt med visse koronabe-
grensninger. Vi håper at vaksinasjon-
er medfører at vi sakte, men sikkert,
vender tilbake til en mer normal
hverdag og at vi alle kan delta i aktiv-
iteter, konsert og tjenester. Vi venter
på dere!

Noe som ikke påvirkes så mye av
koronapandemien, er Kirkerådets
høring om kirkelig organisering.
Kirkerådet bestilte i 2019 en utred-
ning med fokus på en organisering
med prostifellesråd. Rapporten ble
overlevert Kirkerådet 31.3.2021 og
ble sendt på høring i sommer. 

Bakgrunnen for rapporten er
utfordringene knyttet til at kirken i
dag har to arbeidsgiverlinjer; prest-
ene er ansatt i rettssubjektet Den
norske kirke (rDNK) og fellesrådet er
arbeidsgiver for alle andre i kirken,
f.eks. trosopplærere, kirketjenere,
organister, diakoner osv. Spørsmålet
er: Hvordan kan kirken organisere
seg for å lettere og bedre nå ut til
folket med evangeliet?

I rapporten foreslås det å erstatte
dagens fellesråd med prostifellesråd.
Dette for å skape større og mer
robuste enheter med større fag-
miljøer og kompetanse. Det er
mange fellesråd i dag som er små,
har få ansatte og som sliter med del-
tidsstillinger. Utvalget foreslår også
en formålsbestemmelse som sier at
prostifellesrådet, i større grad enn
fellesrådet, skal bistå menighetene
med «å vekke og nære det kristelige
liv i prostiets sokn». Utvalget foreslår
at prostifellesrådet som i dagens fell-
esråd vil ha medlemmer fra hvert

menighetsråd i soknet, samt en geistlig
representant. Utvalget er uenige om
prostifellesrådene bør ha en kommunal
representasjon.

Menighetsrådene skal bestå som i dag
og vil fortsatt være grunnsteinen i Den
norske kirke. Utvalget foreslår å styrke
menighetens rolle i forbindelse med til-
settinger av ansatte i prostifellesrådet.

Med tanke på daglig ledelse av admin-
istrasjonen i prostifellesrådet foreslår
utvalget 3 ulike modeller:

Prostifellesrådet utlyser stilling som
daglig leder og ansetter den de mener
er best egnet. Avhengig av ansatt kom-
petanse, bør nestleder ha komplement-
ær kompetanse (ansettes en admin-
istrativ leder som daglig leder, bør nest-
leder være geistlig – og omvendt). 2
medlemmer i utvalget støtter dette
alternativet.

Daglig leder med prost i daglig leders
stab. 6 medlemmer i utvalget støtter
dette alternativet.

Daglig ledelse består av prost og daglig
leder med ulike ansvarsområder og de
deltar begge i møtene til prostifelles-
rådet. 3 medlemmer i utvalget støtter
dette alternativet.

Med tanke på arbeidsgivers organiser-
ing, dvs hvor de ansatte skal være
ansatt, presenteres også 3 ulike modell-
er:

Prostifellesrådet som organ for soknet,
dvs at alle ansatte er ansatt i prostifell-
esrådet. Denne modellen ligner på dag-
ens løsning med ansatte i fellesråd. 6
medlemmer i utvalget støtter dette
alternativet.

Prostifellesrådet som organ for soknet
og rDNK, men alle er ansatt i rDNK.
Denne modellen innebærer at alle dag-

ens fellesrådsansatte er ansatt i
rDNK, slik prestene er i dag. 1 med-
lem i utvalget støtter dette alternativ-
et.

Prostifellesråd som organ for soknet
og arbeidsgiverfunksjonen delegeres
fra rDNK. Denne løsningen ligner på
dagens fellesrådsløsning, men i tillegg
blir prostifellesrådet delegert arbeids-
giverfunksjoner fra rDNK mtp prest-
ene. 4 medlemmer i utvalget støtter
dette alternativet.

Det er ikke bestemt at kirken komm-
er til å gå for en organisering med
prostifellesråd, men Kirkerådet håper
at høringsuttalelsene vil være med å
peke ut en retning for hvor kirkelig
organisering bør gå fremover. Det er
fortsatt temaer som trenger ytterlig-
ere utredning, f. eks. inndeling i
prostier, organisering og ledelse av
arbeidsplassen lokalt, ansvarsfordel-
ing mellom menighetsråd og pro-
stifellesråd, økonomistyring og rap-
portering osv.

Dere oppfordres til å lese rapporten,
se videoer, spørsmål og svar mv på
kirken.no/kirkeligorganisering. 

Dette er en åpen høring hvor alle kan
komme med høringsuttalelse og hør-
ingsfristen er 1.12.2021. Vi oppfordr-
er alle til å la sin stemme bli hørt!
Her kan du være med å bestemme
hvordan fremtidens kirke skal se ut!

Med ønske om en god og trygg høst!

Kirkeverge

Mette Sønsteby

Lederartikkel
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Her er oversikt over planlagte gudstjen-
ester. Det kan bli endringer siden kirkene
i Lier følger smittevernreglene som gjeld-
er til enhver tid. Dette kan påvirke om
gudstjenester er tillatt og om mulige
begrensinger på antall. Vi oppfordrer til
å følge med på hjemmesiden vår (kirk-
en.no/lier) og i Drammens Tidende og
Lierposten 

Lørdag 04.09.2021

Frogner kirke kl. 11:00 Konfirmasjon
Frogner kirke kl. 12:30 Konfirmasjon
Frogner kirke kl. 14:00 Konfirmasjon

Søndag 05.09.2021

Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Gudstjeneste 
Frogner kirke kl. 11:00 Konfirmasjon
Frogner kirke kl. 12:30 Konfirmasjon
Frogner kirke kl. 14:00 Konfirmasjon

Lørdag 11.09.2021

Tranby kirke kl. 11.00 Konfirmasjon
Tranby kirke kl. 12.00 Konfirmasjon
Tranby kirke kl. 13.00 Konfirmasjon
Tranby kirke kl. 14.00 Konfirmasjon

Søndag 12.09.2021

Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00 Konfirmasjon
Tranby kirke kl. 12.00 Konfirmasjon
Tranby kirke kl. 13.00 Konfirmasjon

Lørdag 18.09.2021

Frogner kirke kl. 11.00: Konfirmasjon
Frogner kirke kl. 12.30: Konfirmasjon
Frogner kirke kl. 14.00: Konfirmasjon

Søndag 19.09.2021

Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Presentasjon av årets konfirmanter.

Frogner kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Utdeling til 2- og
3åringer. Baluba deltar.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Tranby kirke kl. 18.00: Gudstjeneste.
Presentasjon av årets konfirmanter.
Sjåstad kirke kl. 19.00:
Sinnsrogudstjeneste

Søndag 26.09.2021

Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Sjåstad kirke 125 år.   
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Kirkekaffe med menighetsmøte.
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 03.10.2021

Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 10.10.2021

Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
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”Ny” organist i
Sylling og Sjåstad
Sara Brødsjø ble tilsatt som organist i
Sylling og Sjåstad i februar, men først
nå er gudstjenestelivet i ferd med å
komme tilbake til det normale, slik at

menigheten kan møte henne. Nå åpner
kirkene med konfirmasjoner i Sylling
og Sjåstad og videre med ordinære
gudstjenester.  

Menighetene har fått en erfaren organ-
ist med allsidig bakgrunn både fra
kirkemusikk og sang. Hun har alt fått
prøvd seg på det flotte orgelet i Sylling
og ser fram til å arbeide med musikk i
menighetene. Selv om hun med halv
stilling nå må konsentrere arbeidet
omkring spilling, så er kirkesang og kor
også en del av hennes musikk-kall, sier
hun. I mange år har hun arbeidet tett
opp med St. Hallvard guttene og ønsker
å ta med seg erfaringer med derifra. 

I et notat til Menighetsbladet presenter-
er hun seg selv. Vi siterer fra det: «Jeg
heter Sara Brødsjø, jeg er 34 år og født
og oppvokst i Oslo. De siste årene har
jeg bodd i Nærsnes, med min mann og
fem barn. Jeg har min kantorutdanning
fra Norges Musikkhøgskole i Oslo, og
fullførte mastergrad i orgelspill der i
2011. 

I 2003 begynte jeg å jobbe som kantor i
St. Hallvard katolske menighet i Oslo, og

Søndag er kirkedag

etter 13 år der ble jeg ansatt i St.
Johannes apostel og evangelist katolske
menighet i Oslo. Utover dette har jeg i
mange år engasjert meg som organist
og kantor i de tradisjonelle latinske
messer, der jeg bidrar med gregoriansk
sang både som solist og i sanggruppe. 

Jeg har i alle år samarbeidet med gutte-
koret St. Hallvardguttene, som ble start-
et nettopp i St. Hallvard menighet på
60-tallet av daværende organist Øystein
Vogt - og synes det er et hyggelig
sammentreff at jeg nå skal jobbe for
Den norske kirke i St. Hallvards hjem-
trakter. Fire av barna mine er også døpt
i kapellet hos Villa St. Hallvard i
Sylling. 

Jeg ser frem til å bidra med musikken
min i gudstjenestelivet til Sylling og
Sjåstad menigheter, og til å bli kjent
med dere alle!». Fram til nå er det litt
tilfeldig hvem hun har møtt i menig-
hetene, men nå gleder hun seg til å
møte flere, sier hun. 
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Slekters
gang

Hold håpslyset tent!
Torunn Jåvold fikk en spesiell start
i sin nye soknepreststilling i Tranby
og Lierskogen menighet. Bare et
kontor. Ja, noen medarbeidere var
det, men ingen menighet. Det
sørget koronarestriksjonene for. Så
hadde halve 2021 gått før det ble
mulig å ha innsettelse med femti til
stede på
gudstjeneste.
Vi skriver
vakker
sommerdag
20.juni.
Gudstjeneste
med nydelig
musikk,
orgel, fiolin,
trompet,
solosang og
glad menig-
hetssang.
Mange
hadde sett
fram til å hilse på nypresten vår.
Leder i menighetsrådet, Astrid
Boman, ønsket Torunn velkomm-
en og leste innsettelsesbrevet fra
biskopen. Prost Kjell Ivar Berger
holdt velkomsttale. Du er sjelesørg-
er og medvandrer, poengterte
prosten.           I dagens preken
minnet Torunn Jåvold oss om
visjonen for vår menighet: Gi

troen en sjanse. I livet ditt. Vi har
fri vilje og vi må bry oss om hva vi
fyller livet vårt med. Datter til
Torunn, Kjersti Jåvold Landmark,
gledet oss med fin sang og var for-
sanger der menigheten stemte i
med koret «Vis meg Herre din vei».

Praten gikk livlig ved bordene da
kaffe, twist og en innpakka muffins
var serveringen. Vi ser at sokne-

prest
Torunn
er ei
rett
fram,
åpen
og
frodig
dame,
ærlig
og tør
å vise
hva
hun
står for.

Mange ser fram til samarbeid med
henne og hun fikk godord og hils-
ener fra flere. Forventningene til
høsten er store. Vi  gleder oss til å
møtes igjen i kirke og menighets-
hus. Takk til menighetsrådet som
stelte i stand en feststund med
trivelig kirkekaffe. 

Velkommen Torunn Jåvold!

Døpte

Frogner
Sivert Bratsberg Myrvang, Max
Aannestad Johansen, Filippa
Simensen Moserud, Sienna Nygård,
Theo Nemeth, Mikkel Kolle
Lundberg, Sigrid Ruud Karlsson
(Komnes kirke), Mia Eloisa
Svanberg, Trym Hjerpaasen
Eskerud, Hermine Lie Klyve,
Mikkel Viken, Hennie Nikoline
Wiig Maristuen, Carl Fossen
Nomerstad, Sebastian Borgen
Sønstrød, Marcus Johansen
Bjønness, Thea Thomsen Sandseter
(Bragernes kirke)

Sjåstad
Mie Bjørge Reiersgård, Anea Sveaas
(Sandtangen, Holmsbu)

Sylling
Kasper Thoresen, Ellinor
Gulbrandsen Kortnes, Henrik
Gurandsrud Edvardsen, Sondre Lie
Berget Johannessen, Lilly Toverud

Tranby og Lierskogen
Sunniva Aasen, Meleah Alexandra
Tune Traastahl, Hedvig Knetter
Johnsen, Oline Paulsen Brudberg,
Louie Frostad Bakken, Liam
Lunevski Høglie, Phillip August
Gilberg Hegge (Glemmen kirke),
Alva Thorkildsen, Irene Bentsen
Grette, Herman Hennum Skattum,
Leo Kruse Heslien, Ingrid Victoria
Johnsen

Vigsler

Frogner
Birgitte Skants og Anders Isaksen,
Martine Furulund og Kasper Frøjd, 
Caroline Narum og Kim Andè
Kristensen

Fortsettes side 5
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Hvem er det som
bekrefter?
En seig myte må avlives…
Det er sesong for (utsatte) kon-
firmasjoner i Liers kirker. I
«gamle dager» (helt til 1920)
var det her i Norge slik at kon-
firmantene en og en måtte si
høyt at de bekreftet «dåpsløft-
et» under konfirmasjonsguds-
tjenesten. Og det er mange
som tror at dette fortsatt gjeld-
er. At konfirmantene må
«bekrefte dåpsløftet» - 101 år
etter at dette ble avskaffet ved
lov(!). Dette gjelder både aktive
kirkegjengere, og folk som er
sjeldnere i kirka. En dum ting
med dette er at noen ung-
dommer «skremmes» fra å
velge kirkelig konfirmasjon,
fordi de tror de må «bekrefte
dåpsløftet». Og så sikker i
troen føler de seg ikke, forståe-
lig nok. Det er det kanskje
mange andre som heller ikke
gjør. 

Er det da noe som i det hele
tatt bekreftes under konfirma-
sjonshandlingen nå til dags? Ja!
Men det er ikke mennesket
som skal bekrefte eller prestere
noe. Det er Gud som bekrefter
sine løfter. Og mens konfirm-
anten kneler på alterringen, er
både gudstjenestelederne og -
deltagerne med og ber for kon-
firmanten (enten de sitter i
kirken eller følger med på
stream som følge av
pandemibegrensninger).

Konfirmasjonstiden er ikke
innstiftet av Jesus. Den er en
menneskelig oppfinnelse, men
er vanlig i de fleste av verdens
kristne kirker. Og den er for-
ankret blant annet i misjonsbe-
falingen (også kalt dåpsbefal-
ingen) – som ifølge
Matteusevangeliet var de siste
ordene som Jesus sa til disipl-
ene før han «fôr opp til
Himmelen» på himmelfarts-
dagen: «DØP dem (…) og
LÆR dem alt det jeg har befalt

dere (…)». Når menigheten
døper noen, plikter både den,
foreldre og faddere å gi ved-
kommende opplæring i den
kristne troen. Dåp og kon-
firmasjon henger sammen. I
Den norske kirke må man
være døpt for å bli konfirmert.
Men man kan følge konfirma-
sjonsundervisningen uten å
være døpt. Som regel døpes en
håndfull ungdommer i Lier
hvert år i forkant av konfirma-
sjon. Og det er alltid en flott
opplevelse å være med på. 

Og når konfirmasjonsdagen
kommer, skal vi som jobber
med konfirmantene også ha
bekreftet dem på at de er elsket
av Gud, gode nok som de er,
og at trua deres er god nok om
den så skulle være mindre enn
et sennepsfrø.

Paulus’ brev til efeserne 2,8:
«For av nåde er dere frelst, ved
tro. Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave».
Og vi kan vel også si: «Av nåde
er dere konfirmert. Det er ikke
deres eget verk, men Guds
gave».

Kjære Gud! Takk for at du
bekrefter oss og elsker oss,
uten at vi trenger å prestere.
Amen

P.S. Denne andakten ble litt
faktafokusert, men den gir ikke
fullt overblikk over kirkelig
konfirmasjon. Ønsker du mer
info om konfirmasjon, er du
hjertelig velkommen til å kon-
takte din lokale prest eller
kateket! (se kontaktinfo annet
sted i
bladet)

Helge S
Rotevatn

AndaktSlekters
gang

Gravferder

Frogner
Inger Haldis Johansen, Kari Anne Østengen
Berg, Bjørg Norill, Ruth Else Netland,
Svanhild Slinning Sandve, Berit Marheim
Abrahamsen, Harald Thormod Aasland, Per
Johan Avdal, Jørn Bratrok, Kåre Oldebråten,
Tove Beate Laheld, Runar Juritzen, Maria
Vukobratovic, Kjellfrid Furuvold, Kari Berg,
Signe Erika Einarsen

Tranby og Lierskogen
Grethe Onshuus, Erik Brynhildsen Riis,
Anne Karin Klemetsdal, Jan Heibo, Johnny
Roger Gulbrandsen, Rolf Berg, Stein Langen,
John Bjørgvin Borgeraas, Odd Svandal
Nygård

Sylling
Daniel Caspersen, Ingrid Thoresen, Bjørg
Hansen, Arne Nielsen, Ole Bjørn Lindberget,
Ulla Margareta Nævestad

Sjåstad
Svenn Ulsaker, Kåre Marinius Johansen

SJÅBAGOS
Er du glad i å
synge, danse og ha
det moro sammen
med andre barn?
Har du lyst til å
være med på 
konserter og dra
på helgetur, og mye mer gøy!

OPPSTART mandag 30.08.21.
Vi øver i Sjåstad kirke mandager kl. 18-19.15
Alder: 1.-4. klasse
Vi øver på gamle og nye sanger, danser og leker,
hører andakt og har fruktpause, og siste del av
øvelsen øver vi sammen med Lier Soul Children
(5.-10. klasse)

Hjertelig velkommen til oss!

Lurer du på noe, sms/ring: Anne Cathrine
(95278141) eller Agnethe (95243631)
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Sjåstad kirke
125 år søndag
26.september
2021
Vi feirer og markerer at
Sjåstad kirke er 125 år
søndag 26.september.

Under ledelse av Liers
store næringslivsbygger
Hofgaard kom vestside-
katedralen opp. Etter
den tid har kirken vært
oss nær i både gleder og
sorg. Sjåstad kirke har
med andre ord vært en
bauta og sentral verdipilar i vårt lokal-
miljø og i Lier siden like før 1900.

Målet er å få til en god intern marker-
ing i vårt lokalsamfunn. Vårt håp er at
dette kan bli oppstarten til et mer
normalt liv og samvær etter å være
underlagt strenge restriksjoner både i
2020 og i 2021. Opplegget og aktivitet-
en må dog tilpasses så de holdes inn-
enfor smittereglene på det aktuelle
tidspunkt.

Hovedprogrammet vil
være gudstjenesten i
Sjåstad kirke søndag
26.september kl 11.
Under gudstjenesten vil
selvsagt kirkens kor delta.
Spesielt inviterte er 50 og
60 års konfirmantjubilant-
er for kullene 2016-21
sammen med neste års
konfirmanter. Vi er ennå
ikke helt i mål å finne
adressene til alle jubilant-
ene. Ta derfor kontakt
med kirkekontoret der-
som du er jubilant og ikke
fått egen invitasjon.
Jubilantene har kunne

følge kirken over halvparten av kirkens
levetid.

Umiddelbart etter gudstjenesten vil vår
ordfører Gunn Cecilie Ringdal gjøre
heder på Hofgaard ved å legge krans
på hans grav. Skolemusikken vil spille
utenfor kirken og selvsagt blir det serv-
ert kaffe og bursdagskake til alle.

Etter kirkekaffen (som må avholdes
ute) er jubilantene invitert til samvær

på Sjåstad samfunnshus hvor det er til-
ordnet separat program og bespisning.

I uken som avsluttes søndag 26. vil
både Oddevall skole og Egge skole
markere jubileet. Skoleprogrammet og
omfanget er ennå ikke helt ferdig, men
det legges opp til egen skoledag ved bla
å praktisere en «representativ» skole-
dag for 125 år siden. Kirken og kristen-
dommen var jo en grunnpilar i norsk
skolesystem, og konfirmasjonen var en
milepel til voksenlivet. Både Egge skole
og Oddevall skole feirer 100 år hhv i år
og om 2 år. Vi har med andre ord gode
og lange tradisjoner i vårt lokalmiljø.

Til jubileet vil det bli en fin skriftlig
presentasjon av dagens aktiviteter
knyttet til kirken og menigheten
sammen med en kort historieoversikt.
Denne presentasjon vil bli distribuert i
postkassene i vårt lokalmiljø. Vi håper
jubileet vil inspirere til aktiv deltagelse
og ny giv etter en lang periode med
sosiale begrensninger.

Svein Ove Faksvåg

Leder Sjåstad menighetsråd

Nytt etter
skoletid-tilbud 
for 4.-7. klassinger i
Lierskogen kirke.

et sted å være - 
et sted å lære

Kirken ønsker å bidra til et godt lokal-
miljø for barn og unge, og åpner derfor
kirken hver tirsdag i skoleåret for 4.-7.
klassinger. Dere går rett fra skolen til
kirken når dere slutter. Her blir dere
tatt imot av to pedagoger og flere pen-
sjonerte lærere. 

Alle må først gjøre lekser sammen med
pedagogene, så er det spill, sport, lek
og avslapping inne eller ute. Vi rydder
kirkerommet til innebandy og lek, og
har store uteområder for sport og lek.
Når alle har gjort lekser, har vi måltid
ved langbord. Etter mat har vi felles
aktiviteter inne eller ute, før frilek og
avslapning. Du kan bli hentet eller gå
hjem kl.16.

Vi ønsker å gi et godt tilbud om lekse-
hjelp og et godt sted å være, så vi har
påmelding og en fast gruppe. Tilbudet
er gratis, men alle betaler kr 300,- for
mat per semester. Når du har meldt
deg på, så forventer vi at du kommer
hver gang eller gir beskjed når du ikke
kan. 

Tilbudet er livssynsåpent, og vi har
ikke samlinger med fokus på kristen-
dommen.

Påmelding til Ole-Jørgen Andersen,
ungdomsdiakon og tidligere lærer.
Send mail til oa228@kirken.no med
barnets navn og navn og tlf til fore-
satte. 
Spørsmål: send helst mail, eventuelt
sms til 45600321.

Vi starter med 20 plasser, «førstemann
til mølla», og øker gradvis til 30 plass-
er. 
Påmelding snarest, vi lager venteliste
når de 20 første har meldt seg på. 
Første gang: 7. september.



Kristina Socanski og
St.Croix strykekvartett
Konsert i Frogner kirke
25. august, 2021
Etter en lang
pandemipause var
det et forfriskende
og kjærkomment
gjensyn med kon-
serter igjen i
Frogner kirke. Fem
musikere, konsert-
pianisten Kristina
Socanski og stryke-
kvartetten St.Croix
med Ingrid Wisur
og Inga Gorset, fio-
lin, Olav Løland,
bratsj og Anina
Radotina, cello,
holdt oss i ånde
med nydelige
naturstemninger og
forfriskende frem-
ført musikk av Grieg og Dvorcak
samt «Three Scenes from the
Heartland», et nydelig verk for
soloklaver, skrevet av Edward
Smaldone i 1994, nydelig fremført av
Kristina Socanski. At kirken også har
et godt klaver maktet pianisten å
utnytte meget godt i vekslingene
mellom det dramatiske og det lyriske. 

Musikerne ønsker å formidle klass-
iske høydepunkter i kammermusikk-
tradisjon og vi fikk også høre Griegs
strykekvartett i fire satser og verker
av Dvorak.  

Musikerne har
en felles bak-
grunn fra
Fredrikstad-
området og
har funnet
sammen etter
utdanning og
musikk mange
steder både i

inn og utland. De
utmerket seg med
god samklang,
dynamisk spil og
stor tekniske
presisjon.
Samtidig var det en friskhet over
fremføringen som gjorde konserten
til en stor musikalsk opplevelse. De
sier selv at de i denne konserten

ønsker å utforske menneskets forhold
til natur og måten det har blitt frem-
stilt på i musikken. Det maktet de til
fulle. I dramatiske naturskildringer
til vare, følsomme stemninger for-
nemmet publikum naturens skift-
ninger. Alt fremført med stor teknisk
ferdighet. 

Frogner kirke er et vakkert sted og
ennå mer så etter at den er så smak-
fullt pusset opp og lyssatt. Musikken
de fremførte kledde også kirke-
rommet. Kirken er som laget for
kammerspill. Den er intim slik at en
kommer nær utøverne, samtidig er

den et stort nok rom til at klangen
kan utfolde seg. 

Asle Kristiansen
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Orgelkonsert med Jon
Martin Høie fra Lier.
Onsdag 22. september kl. 19.00 i
Frogner kirke.

Jon Martin Høie (født 15. august
1997) begynte i august 2016 ved
kirkemusikkstudiet ved Norges
musikkhøgskole med professor
Terje Winge som lærer i orgel. 18.
mai 2020 ble kandidatstudiet avsluttet
med en konsert i Lindemansalen. Han
ble vigslet til kantor i Bragernes kirke i
2020.
Høie fikk pianoundervisning fra 8-års-
alderen og har siden 2009 hatt jevnlig
orgelundervisning av Anders Eidsten
Dahl. Han var omtrent 14 år gammel
da han i 2014 begynte å vikariere som
organist i Lier og omegn, og i 2015 og
kom han inn på talentutviklingspro-

grammet ved
Norges musikk-
høgskole. 1. janu-
ar 2017 ble Høie
fast ansatt i en
deltidsstilling
som organist i
Sylling og Sjåstad
kirker i Lier. Han
er også en av Lier
kommunes vinn-

ere av drømmestipendet, noe som
førte til at det ble enda lettere å velge
musikk og utdannelse innen det faget
som sin fremtid.[1] Høie mottok ett av
Buskerud fylkeskommunes fem utvikl-
ingsstipend innen kultur for 2019

Vi får høre verk av  Eyvind Alnæs,
Christian Cappelen, Felix
Mendelssohn og Johann Sebastian
Bach.

Konserter i Frogner høsten
2021
Konsertutvalget i Frogner kirke har
satt sammen et variert konsertpro-
gram på onsdager høsten 2021. Sett
av tid og merk deg datoene. Hvis
kvaliteten på konsertene er på høyde
med den første i år, kan publikum
glede seg til gode opplevelser. 

Onsdag 22. september, orgelkonsert
med Jon Martin Høie. 
Onsdag 13. oktober, Grieg a-moll
konsert, Jan Gunnar Sørbø. klaver og
Kristoffer Myre Eng, orgel 
Onsdag 10. november, Tchakovsky,
Pianotrio
Mandag 13. desember, Handels
Messias, Oslo oratoriekor og Bina
Karpisova, orgel og klaver
Fredag 17. desember, Kleive og
Kleives julekonsert 



8 Lier Menighetsblad - nr. 5 2021

Ny belysning og
oppussing av
Frogner kirke
I det stille har det foregått en vesentlig
oppgradering av Frogner
kirke. Tidligere er både tak
og vegger på kirken pusset
opp utvendig. Men kommer
man inn i kirken nå, møter
man en vakker kirke som er
nymalt fra topp til tå og med
et flunkende nytt lysanlegg.
Både tak og vegger innvend-
ig er malt, og gulvet er slipt
og gulvlakken erstattet med
maling. Alle benkene har
vært tatt ut og kjørt opp på
låven til kirketjeneren
Henrik Aasland og pusset ned og malt
opp på nytt. 

I tillegg er lysanlegget vesentlig opp-
gradert. Alle lysekroner og lampetter
har fått nye dimmebare LED-lyspærer
som gir et betydelig lavere strømfor-
bruk og mulighet til å endre belys-
ningsgraden. Slik lyssettingen var før,
var det en jevn glød i hele rommet,
men sparsomt med leselys til benke-
radene.  I tillegg til eksisterende lys-
armatur, er det montert en lys-ring
sentrert i kirkerommets himling og
spotter på skinner flere steder. I alt er
det montert over 60 nye lyspunkt i
kirken, men de er så diskret plassert at

du må se nøye etter for å legge merke
til dem.  

Med disse tiltakene kan lyset reguleres
og tilpasses til den bruken kirkeromm-
et skal ha. Til sammen gir dette bedre
leselys uten at en føler å sitte midt i et

flomlys.
Spesielle
soner
som
blant
annet
alter,
alter-
tavle,
døpe-
font og
prekestol og lesepult har fått bedre lys-
setting og kommer mer i fokus. Et enk-
elt styringspanel kan, med et taste-
trykk, endre lyskvaliteten til ulike
bruksområder fra fullt opplyst til stem-
ningsfullt lys for andre anledninger. 

Firmaet Zenisk har utredet planen for
belysningen og vært konsulent for
gjennomføringen. De sier i utredning-
en at «med dagens teknologi kan vi
med lite utstyr gi kirkerommet et godt
funksjonslys og en flott og verdig stem-
ning som fremhever kirkens fine kvali-
teter». Resultatet gir dem rett.
Lyskildene glir diskret inn i bakgrunn-
en og lyssetter rommene der det føles
riktig. 

Til slutt må en si noe om arbeidet og
arbeiderne. Kirkens administrasjon,
fellesrådet og alle arbeiderne som
trofast står på for å holde kirkene og
kirkegårdene vakre og i orden, fortjen-
er takk og ros for arbeidet sitt. Kirkene

i Lier er vel tatt
vare på, og system-
atiske vedlikeholds-
planer er med å
forsikre om at de
vil forbli i god
stand.  I tillegg til
de ansatte har mal-
erfirmaet Støa
Håndverk i
Drammen stått for
malingen, Arild
Hansen har slipt og
malt gulvene og

Caverion har utført elektrikerarbeidet.
Kirkeverge Mette Sønsteby opplyser at
oppgradering av belysningen i de
andre kirkene i bygda, nå står for tur. 

Tekst: Asle Kristiansen

Utleie av Frogner menighetshus
Det er igjen mulig å leie i Menighetshuset i
Lierbyen til arrangementer og tilstelninger.
Det er fire ulike lokaler som kan leies. a)
Menighetssalen i 2. etasje, b) Klokkerstua i 3.
etasje, c) Peisestua i underetasjen og d) kjøkk-
en/spiserom/møterom i 1. etasje. Det er stort
kjøkken i 2. etasje og tekjøkken i de andre
etasjene. Kontakt Kirkens servicekontor tlf 40
92 49 50 for opplysninger og bestilling. 

Fredagskafeen på Tranby menighets-
hus starter opp igjen!

Etter en lang coronapause starter vi endelig opp
igjen fredag 3. september kl 11:00-12:30

Velkommen til hyggelig sosialt samvær med
kaffe og nystekte vafler! 

Håper vi sees!

For deg som går i 5. – 10.kl 
Øver mandager i Sjåstad kirke
kl.18.30 -20.00. Gjennom året
arrangerer vi konserter og Soul
Church, synger på gudstjeneste,
har ulike koroppdrag, drar på sos-
iale weekender, og Soul Children
festival i Oslo! 
Dirigent Agnethe Sørum
Ellingsen.

Håper å se DEG! Lurer du på noe
kontakt Agnethe 95243631 eller
AnCa 95278141J
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Oppstart av bibelgruppe på
Tranby 
Bibelkvelder for alle, med intensjon om å
kunne fordype seg i Bibelen.
Hva betyr Bibelens tekster og innhold for oss i
dag? 
Bibelkveldene er supplement til øvrige aktiv-
iteter i menighetene 
i Lier-kirken.
Vi har ønske om å skape et forum hvor «sterk»
eller «svak» i sin tro, kan gi rom for videre
bearbeidelse.

Oppstart nå i høst, med foreløpige møtekveld-
er; 
Torsdagene 16. september, 14. oktober og 11.
november, 
kl. 19.00 – 20.00, på Tranby menighetshus.

Ingen påmelding, men vi forholder oss til
kommunens gjeldende smittevernregler
(avstand, lister med navn og tlf.) 

Tema høsten 2021

Temaet for de tre første samlingene er hentet
fra «Hele menighetens frihetsbrev» - Paulus`
brev til Galaterne.
Sogneprest Torunn Jåvold er innleder.
Det gis deretter rimelig tid til refleksjon og evt.
drøftelser i grupper, oppsummering i plenum.

Vi legger opp til; «Lytt og lær – spør og lær»

Ta med Bibel og «notatblokk» - les gjerne
gjennom Galaterbrevet i forkant!

Vi håper mange vil delta i dette tilbudet!

Kontaktpersoner; 
Sigurd Lein (480 20 145), Magnus Angeltveit
(992 48 248), Øyvind Mørk (99 10 14 98)
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FELLESSKAPSKVELD PÅ FROGNER MENIG-
HETSHUS HØSTEN 2021

Det er nå mer håp enn noen gang at  vaksinen gjør nytte og  kronasmitt-
en  snart slipper taket  Og vi har tro på at fellesskaposkveldene som er
planlagt i høst, blir noe av. Vi trenger å møte andre  og lytte til viktige
ord om kristen tro og livsførsel.  Møtene er tirsdager, vi begynner kl.
19.30, men det er kaffe og noe å bite i fra kl. 19.00. Velkommen til
følgende kvelder:

21.9.  Berit Okkenhaug. « Fra skam til livsmot».  Berit Okkenhaug har
vært menighetsprest, sykehusprest og lærer i sjelesorg ved Det teologiske
menighetsfakultetet. Hun har utgitt bøker innen sjelesorgfaget.

19.10.   Rolf Berling. «Hvem Jesus er: Hans menneskelige og guddomme-
lige side.» Rolf Berling har vært skolelagssekretær, kateket og lærer i
Drammen. 

16.11.    Roar Haldorsen Strat: «En seiler på livets hav». Roar Haldorsen
Strat har vært lærer, ledet Operajon Mobilisering i Norge og gen.sekr. i
Bibelleseringen.

7.12.      Tore Seierstad: (Emne senere). Tore Seierstad har bl.a. vært
misjonær  i Aserbjdsjan  og rektor på Danvik folkehøyskole. 

Gullspirene
er et barnekor for
alle barn fra 4 år
og oppover.

Vi øver i Sylling kirke hver 
mandag  kl. 17:30-18:30.

Første øvelse blir mandag 6. september.

Har dere spørsmål eller ønsker å melde på
ditt barn, kan dere sende en 

sms til Jeanette på nummer 91396303.



KRIK Lier oppstart
august 2021
«Endelig!! KRIK Lier kunne igjen
invitere til fysisk samling for alle
bygdas erfarne KRIK,ere, samt
nybakte konfirmanter. En herlig
følelse å kunne se hverandre i
øynene, snakke ansikt til ansikt
uten munnbind og dele opplev-
elser og
erfaring-
er
sammen
i prakt-
fulle
omgiv-
elser på
Lierbyen
skole.
Fra og
med
denne
høsten er KRIK et av valgene konfirmantene
i bygda har for sin konfirmasjonsreise. Det
har tydeligvis slått an, for vi ble en skikkelig
bra gjeng allerede første samling. KRIK Lier
er også superpriviligert med et lederteam
som består av alt fra erfarne voksne, til
ferske ungdomsledere med egen kon-
firmasjon friskt i minne. På KRIK-
samling har vi aktiviteter og leker som
passer for alle, vi hører musikk, har
samtaler, nyter varm mat, kald mat,
sunt og usunt fra egen kiosk. Vi har
også andakt med påfølgende Kahoot
og premiering for de med både
kjappest og riktig svar. Jesus lærer oss
at vi mennesker er skapt for hver-
andre. Det erfarer vi at er sant på
Krik- samlingene våre. Det ligger stor
verdi for unge mennesker å dele felles-
skap med voksne utenfor familien som
har tid til dem, lytter til dem, og

bekrefter dem. Det ligger også stor verdi for
voksne å få dele fellesskap med ungdomm-
ene i bygda vår. Det er de som representerer
fremtiden, og ved å leve tett på ungdommen,

blir du også en aktiv del av frem-
tiden. En påminnelse fra denne
Krik-samlingens andakt kan vi
alle ta med oss: Det viktigste
gjennom livet er ikke hva du er,
men hvem du er i møte med de
mennesker og situasjoner som
kommer din vei. Vi gleder oss til
fortsettelsen og ikke minst til å
møte resten av konfirmantene
som har sagt de ønsker å delta på

KRIK Lier som sin konfirmasjonsreise, samt
alle andre 13-19 åringer i bygda som har lyst
til å være med!» 
Hilsen stolt og takknemlig lokallagsleder for
KRIK Lier AnCa Trosopplærer.

Ine Kristine 
Ølberg

Stian Fossli

Lokalkunnskap
og nærhetog nærhet

okalkunnskapL

eien 38, voHegsbr

.nohederr.no
akt: 32 84 00 32Døgnv
3400 Lier

eien 38, voHegsbr

:

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

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
I permisjon

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



Neste nummer
Stoffrist:  12.oktober
I din postkasse: 22.-29. okt.

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

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

Barn og ungdom på
Tranby og Lierskogen

I Tranby og Lierskogen menighet
skjedde det mye første helg etter
skolestart. På fredagen var de

«gamle» medlemmene fra Lier Ten
Sing samlet for en øvelse for å
samøve seg litt, før nye konfirmanter
og 8. klassinger skulle bli med fre-
dagen etter. Søndag formiddag starta
søndagsskolen opp ute i kirke-

gårdsamfiet mens det var gudstjen-
este inne i Tranby kirke. Og på etter-
middagen var det oppstart av den
nye gruppa «Tranby Tweens - aldri
alene». Aldri alene er helt nytt kon-
sept fra flere av de kristne barneor-
ganisasjonene. Og «tweens» er de

barna som er mell-
om å være barn og
bli tenåringer, altså
5. - 7. klasse.
Det er mye som har
stått på vent, eller
hatt alternative
møteformer under
pandemien. Men
utover høsten er det
også planen å få i
gang babysang, fam-
iliekor, Tralbagos,

«Heia-gjengen» (nytt tilbud i
Lierskogen kirke i høst) og lederkurs
for de nykonfirmerte. 

Velkommen til
Sinnsrogudstjenester i
Sjåstad Kirke!
Sinnsrogudstjenestene er et tilbud
som kan gi livsmot og håp til alle
som trenger Guds hjelp i hverdagen
(og hvem gjør vel ikke det?) 

er en åpen samling for alle som har
lyst til å komme

er en annerledes og livsnær gudstjen-
este bygget rundt Sinnsrobønnen

gir rom for stillhet og ettertanke,
bønn og enkle livsnære fortellinger

har en kortere betraktning kalt «fra
hjerte til hjerte» istedenfor en vanlig
preken

byr på variert musikk 

tilbyr mulighet for lystenning, for-
bønn og nattverd

Dette er en enkel og inkluderende
gudstjeneste for søkende mennesker,
for deg som tror og deg som tviler,
for de som sliter med livet, for deres
pårørende og ellers alle som har lyst
til å komme. Sinnsrobønnen:

«Gud, gi meg sinnsro til å godta de
ting jeg ikke kan forandre, 

mot til å forandre de ting jeg kan 
og forstand til å se forskjellen»

Sett av følgende datoer: 19/9, 31/10
og 28/11. Vi møtes til kirkekaffe før
gudstjenesten, kl. 18.30! Selve guds-
tjenesten starter kl. 19.00. Spørsmål?
Kontakt Aksel diakon tlf. 480 40 146
/ ao887@kirken.no. Velkommen!


