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Søndag 16.10.2022
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Høsttakkefest
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste

Søndag 23.10.2022
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-års-
bok
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 19.00:
Sinnsrogustjeneste (Kaffe og vafler fra
kl. 18.30)

Søndag 30.10.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Høsttakkefest
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste

Søndag 06.11.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 17.00:
Minnegudstjeneste
Frogner kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste
Tranby kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste
Sylling kirke kl. 19.00:
Minnegudstjeneste
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Lier Menighetsblad

Kirkemøtet – Ny organisering
vedtatt

Kirkemøtet – Den norske kirkes
storting - har gjort vedtak om ny
kirkelig organisering.
Prinsippvedtaket slår fast at retts-
subjektet Den norske kirke fortsett-
er som arbeidsgiver for prestene,
mens menighetene ved fellesrådet
fortsetter som arbeidsgiver for de
andre medarbeiderne.

Den valgte modellen ble vedtatt
med knappest mulig margin – 53
av 105 stemmer – og omtales som å
gi et «samlet og samordnet utøvelse
av arbeidsgiverfunksjoner» og der
fellesrådet blir den sentrale utøv-
ende enhet.  Vedtaket understreker
at menighetens organer må involv-
eres i det videre arbeid med gjenn-
omføringen.

Følgende trekk ved den vedtatte
modellen er viktig for oss lokalt:

- Menighetsrådene styrkes og fell-
esrådet fortsetter og vil fortsatt ha
fullt ansvar for lokale medarbeid-
ere,

- Prestetjenesten organiseres under
prostens ledelse, men arbeidsgiver-
funksjonen for menighetsprester
delegeres i fellesrådet, 

- Fellesrådene er valgt som sentral
enhet for utøvelse av samordnet
arbeidsgiveransvar og blir hoveden-
heten for utøvelse av arbeidsgiver-
funksjonen for alle medarbeidere i
lokalkirken,

- Den daglige ledelsen vil være todelt
hvor kirkefaglig og administrativ
leder vil være sidestilt,

- Det skal ikke gjennomføres tvungen
sammenslåing av fellesrådsområder,
men stimuleres til økt samarbeid,

- Arbeidsgiveransvaret skal være
demokratisk forankret, dvs at det lok-
alkirkelige demokratiet styrkes,

- Prinsippet om todelt ledelse som
legges til grunn, har betydelige
utfordringer som må utredes videre,

- Menighetenes organer må involver-
es i det videre arbeid med å følge opp
Kirkemøtets prinsippbeslutning. 

- Ansattes organisasjoner involveres
i tråd med gjeldende regler og
avtaleverk.

Endelig vedtak om organisering
skal etter planen vedtas av
Kirkemøtet i 2023.  Før den tid
gjenstår nærmere utredninger og
høringer bl.a. om rådenes og folke-
valgtes roller, biskopens rolle og til-
syn, samordnet ledelse og delega-
sjon og felles rammeverk som per-
sonalreglement og kjøreregler for
konflikthåndtering.

Med andre ord, mye arbeid gjenstår
også for oss lokalt.  Husk at dagens
kirkeordning vil gjelde helt frem til
ny ordning er vedtatt og trer i kraft.

Søren Falch
Zapffe

Leder Lier
kirkelig felles-
råd
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Søndag er kirkedag



Fortsettelse Søndag er kirkedag:

Onsdag 09.11.2022
Tranby kirke kl. 19.00: Ladestasjon

Søndag 13.11.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken

Søndag 20.11.2022
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Søndagsskole. 

Søndag 27.11.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00:
Gudstjeneste

Tranby kirke kl. 18.00: Lysmesse.
Sjåstad kirke kl. 19.00:
Sinnsrogustjeneste. (Kaffe og vafler fra
kl. 18.30)

Søndag 04.12.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken
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Tomine Isene gjest-
et Sangtimen
«En bauta i Lier gjennom mange,
mange år har vært vår gjest i kveld»,
takket Jon Buxrud, «For meg har du
alltid vært der». Det er kveldens
gjest i sangtimen på Frogner menig-
hetshus, Tomine Isene, som blir
hedret og takket. Etter åpning av
Øyvind Mørk, tok Tomine oss med
på en liten reise gjennom barndom,
ungdom og den flotte tiden på
Gjennestad der hun møtte mannen i
sitt liv, Ola Isene. Det ble Lier og det
ble en stor ungeflokk, forteller
Tomine. Ola var mye borte og sang,
blant annet i operaen.  Jeg var
hjemme med barna. Mye liv og mye
sang.

Tomine Isene er ingen ungdom
lengre, men med klar stemme sang
hun for oss en barnesang hun lærte

som liten, og vi var med på gamle,
kjenninger som Gud vil jeg skal være
et solskinnsbarn, Skal vi møtes hist
ved floden, Det hev ei rose sprunge
og mange flere. Det ble mye koselig
mimring om sanger barna hennes
kunne og opptrådte med, blant annet
Jesus er kongen min. Mange hadde
rike opplevelser når Ola Isene stemte
i med Når fjordene blåner og
Doggdråpen. Vi fikk høre opptak fra
disse sangene med Olav Soltun ved
pianoet. Han spilte både på opptaket
og på denne sangkvelden. Takk for at
du delte minner fra livet ditt med oss,
Tomine.

Vi kjente oss takknemlige da vi
stemte i «O store Gud når jeg i undr-
ing aner hva du har skapt i verden
med ditt ord». Kveldstankene fra Alf
Kristian Hol er alltid fine å ta med
seg videre. Guds-
partikkelen, undring over tro og vit-
enskap. Alle skapt til noe! Disse tank-

ene førte oss til Erik Byes «Vår Herres klink-
ekule». God avslutning på en trivelig kveld.

Gjertrud A

Hans Inge
Fagervik -
gjest i
Sangtimen.
Torsdag 27. oktob-
er kl.1900, Tranby
menighetshus

Hans Inge er fra
Seløy i Herøy,
Nordland. Han er
norsk gitarist og låt-
skriver. Bodde
mange år i Svolvær,
Finnsnes og Bodø, også en periode i
Bergen. Bor nå på Færvik på
Tromøy i Arendal. 

Hans Inge har vært engasjert i
Marita-stiftelsen med sitt prosjekt

Rock mot Rus og er
mannen bak sangen
”Farvel, Marita”. 

Fagervik holder opptil
150 konserter i året, er
slik en av de mest akt-
ive norske artister. 

Han har holdt kon-
serter i 25 land og fått
takkebrev fra så for-
skjellig hold som ANC
og Vatikanet, for sang-
ene om Mandela og
Mor Teresa. 

I tillegg til egne utgivelser, har han
skrevet for teater og musikaler og
kabaret.

ÅPEN BIBEL- OG 
SAMTALEGRUPPE

Sylling Kirkestue

3. tirsdag i måneden
Kl. 18.30 - 20.00

Datoer for høsten 2022:

18 oktober og 15.november 

ALLE VELKOMMEN!
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Slekters
gang

Døpte

Frogner
Noah Munkelien Buchet, William
Scott Dannemark, Agnes
Lillegraven Henriksen, Louse
Gellein, Emil Valle Wernersen, Nils
Skaug Mære, Lilli Bunæs Anderson
(Åssiden kirke)

Tranby og Lierskogen
Frida Osahl Lindal, Sofie Larsen
Hennum, Sera Helene Steen, Birk
Fladmark Lønnes, Johan Mathisen,
Sigrid Lorentzen Østtun, Elias
Bjerke Storsveen, Viktor Zahl
Aamann

Sylling
Lotte Røstad Langslet

Sjåstad
Trym Nilsebråten, Edvin Holst

Vigsel

Frogner
Karen Borge Andersen og Jørgen
Bohnhorst Hoff

Tranby og Lierskogen
Ida Marie Støa Saltermark og Mats
Nyaas Skau

Sylling
Martha Elise Bakkerud og Øyvind
Sondre Marthinsen

Nye medarbeidere i Lier
Menighetene i Lier har fått to nye
medarbeidere til barne- og ung-
domsarbeidet - en med vekt på dia-
koni og en med vekt på musikalsk
arbeid. Vi gleder oss over denne til-
veksten til arbeidet i kirken i Lier. 

Dieudonné Nzamuye skal arbeide
med diakonalt arbeid for ungdom
sammen med ungdomsdiakon Ole-
Jørgen Andersen. 
Susanne Akerø-Kleven er vikar som
menighetspedagog i Frogner og
Tranby frem til påske og er alt i gang
med babysang, barnekor og familie-
kor. 

Dieudonné er fra Kongo opprinnelig.
Han er den første menighetsansatte i
Lier med røtter i Afrika.  I Kongo er
fransk administrasjonsspråket, og så
vidt jeg kan huske fra skolefransken
så burde det bety noe som «Gudgitt».
Det er et flott navn for en menighets-
arbeider. Begge to har skrevet en kort
presentasjon av seg selv. Vi lar de selv
få ordet til hva de har å si: 

Dieudonné Nzamuye
Jeg heter Dieudonné, er 44 år gamm-
el og pedagogutdannet fra Kongo. Jeg
er gift og er far til 3 barn, og vi bor
ved siden Lierskogen kirke. Jeg har
vært i arbeidspraksis på Heiagjengen
i Lierskogen kirke siden april, og der
trives jeg godt og ønsker å fortsette å
arbeide i kirken. 

«Jeg får lett kontakt med barna, og
ønsker å jobbe med barn og
unge. For noen år siden jobbet jeg
for den katolsk kirke i et program for
ungdommer i Kenya. Jeg har også
jobbet med ungdom i over 5 år i
Uganda i en flytningorganisasjon der.
Med min erfaring og mitt åpne

sinn, så tenker jeg at jeg kan bidra til
at barn og unge får en god utvikling. 

Jeg er glad i å jobbe med mennesker,
og jeg tror denne jobben vil passe
godt for meg nå. Jeg skal hovedsake-
lig jobbe sammen med ungdomsdia-
kon Ole-Jørgen, på kirkens til samm-
en fem åpne møteplasser for unge
rundt omkring i hele kommunen.
Målet er trygge steder å være, der
alle blir sett og får den støtten de
trenger».

Susanne Akerø-Kleven
«Jeg bor i Skoger, og er gift med
organist Trond Akerø-Kleven.
Sammen har vi tre flotte jenter på 13,
11 & 6 år, altså både en fersk
skolestarter og en fersk ungdoms-
skolestarter. I tillegg til at jeg selv er
fersk vikar som menighetspedagog
frem til påske. Det er både givende
og spennende!

Jeg har bakgrunn fra Høyskolen i
Staffeldtsgate i Oslo, hvor jeg tok
musikk og noe kristendom. Siden
har jeg jobbet som freelance sanger,
sunget 12 år i Gospelkoret Reflex og
startet med Babysang og familiekor i

2008 i Oslo. Det ga veldig mersmak,
så da vi flyttet til Drammen i 2011
startet jeg med babysang og etter
hvert småbarnssang, tweenskor og
ten- sing.

Nå har jeg jobbet her i Lier en stund
allerede, og jeg trives veldig godt
med alle de ansatte, alle barna i de
forskjellige barne- og ungdoms-
gruppene, frivillige og alle som stikk-
er innom kirkene. Jeg gleder meg
veldig til å gjøre en innsats for barn
og unge i Lier. Takknemlig over å få
lov å være med og legge grunnlaget
for de som er fremtiden vår!» 

ÅPEN BIBEL- OG SAM-
TALE- GRUPPE
Sjåstad Kirkestue
1. tirsdag i måneden kl. 18.30 - 20.00
Datoer for høsten 2022: 
1. november, 6. desember 

ALLE VELKOMMEN!



Byttemarked på Tranby
Byttemarkedet på Tranby menig-
hetshus var en suksess, og blir
sannsynligvis gjentatt mars og
september neste år og årene som
kommer… Til å være første gangen
menigheten arrangerte
Byttemarked,
kom det svært
mange menn-
esker som fikk
seg mange nye
plagg i garde-
roben helt gratis,
og de ble kvitt
tøy som bare
hang hjemme i
skapet. Det var
lang kø da
Byttemarkedet
åpnet kl 12, og
noen drøyde
tiden i kafeteia-
en med svele og
kaffe. Siden det
ikke var noe
som kostet penger i klesavdelingen,
var det flere som 

heller brukte litt
ekstra på lotteriet og
i kafeteriaen. Hele
4.000kr kom inn
her, og disse peng-
ene gikk rett til
Misjonsprosjektet
vårt i Bangladesh.
Det som var igjen
av tøy til slutt ble
gitt til Ukraina og
noen selskapskjoler
gikk til en gjen-
bruksbutikk. Takk
til alle som bidro til
at Byttemarkedet ble
så vellykket at hele
komitéen ville gjen-
ta det i mars neste

år! Velkommen da! Bildet er tatt av
Aud Ingeborg Børseth
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Enda en gang har jeg hatt gleden av
å delta i markeringen av Verdens
dagen for psykisk helse med alle 9.
klassingene i kommunen. I år kom
28 år gamle Simen, med mer
smerte-erfaring enn de fleste på 88
år. Både en svært alvorlig brann-
skade og Utøya, hadde gitt ham
enormt mye å lære å leve med. Vi
hadde 4 runder med rundt 100
ungdommer hver gang, som alle
satt stille og fulgte godt med.   

Noe av det Simen sa var følgende:  

Når vi opplever vanskelig ting, gjør
vi ofte problemene små og dytter
dem «under senga», men da blir de
ikke borte. Virkelig vanskelige opp-
levelser blir aldri borte, men du kan
«snakke dem i hjel». 

Så sto han der tilsynelatende frisk
og takknemlig, han som nesten
døde to ganger, og sa; hvis du hver
dag behandler deg sjæl som dritt, så
blir jo livet dritt. Og det er det veldig
mange av dere ungdommer gjør;
aldri bra nok, pen nok, flink nok!  

- Du setter for høye mål! Det å ha
det kjipt, er like vanlig som å ha det
bra. Ikke forvent bare bra. 
-Vi kan ikke styre alle tankene som
dukker opp, men jeg kan velge hva 

jeg velger «å kjøpe». 
- 2 av 3 av de som tar selvmord er
unge menn 
- Snakk om det! 

Og så fikk ungdommene presentert
alle gode voksne her i Lier som står
klare for de som «ydmyker seg litt»
og lar hjelpen slippe til.  

Etter to hele dager sammen med
disse ungdommene; tenker jeg på
sosiale medier, og på alle de falske
bildene unge i dag får servert om
hva man kan forvente av livet. Jeg
er glad jeg fikk gå fra gutt til mann
uten sosiale medier, og uten så
mange forventninger. Jeg er glad
jeg fikk erfare at jeg har en far i
himmelen som elsker meg akkurat
som den jeg er, og som lærte meg å
møte egen og andres sårbarhet.   

Til slutt; heia
alle helsesyke-
pleierne!  

Ole-Jørgen
Andersen
Ungdoms- 
diakon

AndaktSlekters
gang

Gravferder

Frogner 
Gerd Ninni Allum, John Andresen,
Bjørn Olaf Hansen, Liss-Berit
Flaaterud, Synnøve Åstveit, Harald
Verner Paulsen, Ola Tvenge, Lillian
Ovnerud, Aud Skretteberg, Else
Marie Hermansen, Chris Lillian
Kleven

Tranby 
Hanna Olsen, Steinar Emil
Melsæter, Inger Marie Elmung,
Annalise Marie Fælth, Bjørn
Gunnar Bjørkeng, Lillian Valborg,
Louise Thomassen, Gunhild
Bjerknes, Anton Overn

Sjåstad
Ingrid Bakke Larsen, Knut Georg
Gustavsen

Fellesskapskvelder på
Frogner menighetshus  

1.11  Reidun Skaaheim og Johan
Okkenhaug  «Høsten i ord og toner»
Reidun Skaaheim er utdannet sykepleier
og er som pensjonist svært aktiv i
Vardåsen menighet i Asker og i  den lok-
ale Normisjonsforeningen. Johan
Okkenhaug er pensjonert psykiater og
aktiv som musiker og kordirigent i
Vardåsen menighet.

6. 12.   Astrid Bjellebø Bayegan : «Maria
– himmeldronning og husmor» Astrid B.
Bayegan har vært prost i Drammen og
bor som pensjonist i Asker der hun er
aktiv i menighets-og organisasjonsliv.

Velkommen !  Vi  begynner kl. 19.30. Det
er kaffe og litt å bite i fra kl. 19. 00.
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Fornøyde
konfirmanter. 

Blide ungdommer
koser seg med saft
og kaker etter at de
har fullført roden
sin  og levert fra seg
bøssen med penger
som skal være med
å hjelpe fattige barn
til skolegang i
Bangladesh .
«Dette var gøy. De aller fleste vi
møtte viste giverglede og var hygge-
lige når vi ringte på. Vi syns det er
fint å vite at pengene kommer fram
og blir brukt til å bygge skoler for
slumbarn», sier disse tilfredse gutt-
ene, fra venstre: Håkon Tverberg,
Alexander Hellerud og Magnus

Pedersen. Det er spennende hvor
mye en får inn fordi mange ikke har
kontanter lengre. Vipsing går greit.
Det ble 39 005 kroner på vipps og
32 029 kroner i kontanter. Så de 45
konfirmantene samlet inn 70 034
kroner denne fine høstkvelden. Det
er rekord når en sammenligner med

tidligere år. Konfirmantene i
Tranby og Lierskogen har på 19
år samlet inn 1 060 000 kr til
Bangladesh, menighetens
misjonsprosjekt.

Stor takk til alle rause givere,
til foreldre som bakte nydelige
kaker og kjørte ungdommene
rundt i bygda. Og ikke minst
takk til de flotte konfirmantene
som for 20. gang var med på
innsamlingsaksjon til
Bangladesh.

Pengene kommer fram via KFUK
og blir til glede for mange.

Gladmelding: Pr 1.oktober bikka
beløpet 80 000 kroner!

Gjertrud A

Julemarked
Frogner Menighetshus
Lørdag 26. november 

kl. 11.00-15.00

Julepynt-håndarbeider
Julekaker og bakst

Saft, syltetøy og gele

Lynlotteri

Kl12.00 
Sang med Baluba

Kafeteria

Arr. Frogner menighet

Julekurven - innsamlingen har startet!

Vi har nå startet årets innsamling til julekurven! Bli med å støtt årets inn-
samling og bidra til at medmennesker i Lier som trenger en hjelpende hånd
får en bedre julehøytid. Egne handlevogner merket med julekurven blir satt
ut i alle Liers matbutikker i løpet av november, og du er velkommen til å
legge matvarer i vognene. Julekurven er et samarbeid med Lier Kommune,
og pakkene går til enkeltpersoner og familier innenfor
hjemmetjenestene, psykisk helse samt barnevernet. 

Du kan også gi ditt bidrag på VIPPS!  Nummeret er
542189.  Bidrag til bankkkonto 7874 05 88086, merkes
”Julekurven”.

Tusen takk for gaven du gir! 

Hilsen fra menighetene i Lier. Spørsmål? Kontakt Aksel
diakon!

Tranby menighetshus 
Lørdag 5. november

Arr. St. George speiderne/Menighetshuset

Vipps – bruk gjerne kontanter

LOPPEMARKED

Åpent kl. 10 til 16
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JULEMESSE
Tranby menighetshus
Lørdag 19. november 
Åpent kl. 10-16

Kafeteria-åresalg-basar
Vipps-bet.terminal-kontanter

Er du klar for et oppdrag?

«Jeg ønsker meg en familie å høre til hos. Jeg 
må ha en mor, og jeg trenger en far».

Barneverntjenesten tilbyr tett oppfølging, 
avlastning og lengre frikjøp. Fosterhjemmet 
får også TraumeBevisst Omsorg for
Fosterforeldre (TBO-F), som er kurs for å gi 
fosterforeldre trygghet og forståelse til å 
møte sitt fosterbarn på best mulig måte.

Kunne dere vært omsorgspersoner 
for denne gutten?

Ta kontakt med rådgiver 
Ida Pernille for å høre mer:
Tlf. 466 16 695

Vi ser etter et fosterhjem til en gutt på 14 år.

GÅR DET
ALLTID ET
TOG?
Entusiasme for
Drammenbanen
har Knut Andersen
hatt helt siden han
som tiåring flytta til
Lier og tok toget til
folkeskolen i
Drammen hver dag.
Og senere mange togturer til Oslo.
Han er ivrig i historielag og med
fotografering og har gledet mange
med interessante bilder fra hele
Drammentogets historie, med utstill-
inger og foredrag. Og nå var det vi
som hadde møtt opp på Tranby men-
ighetshus som fikk bli med på en
togtur gjennom historien fra 7.
oktober 1872 til i dag. 150 år minus
en måned siden Drammenbanen ble
åpna. Det ble en radikal endring for

både vanlig folk og
næringsliv da det
bare tok to timer fra
Drammen til
Christiania, mens
det før tok tre dager
med overnatting i
Moss. 

De stoppestedene
som hadde venterom
og betjening var sta-
sjoner. Der toget

bare stoppa var holdeplass. Det var
ikke banen som kom til Lierbyen,
men Lierbyen som kom til banen.
Andersen fortalte med et smil
hvordan toget slingra og kaffekopp-
ene velta. Mange ser nok for seg de
vognene som hadde vendbare seter
slik at en kunne ha det behagelig og
sitte i kjøreretningen.

Den store endringen kom da kong
Olav kunne klippe snora for den nye

tunnelen fra Lier stasjon til Asker i
1973. Kronprinsen var også med.
Knut Andersen fortalte med glimt i
øyet hvordan han fikk være med på
den første togturen 1.juni 1973, men
han fikk ikke være med på lunsjen
med de store gutta! Nå stilte
Andersen seg spørsmålet: Hva skjer
når toget er gått for godt? Dette
inspirerte ham til å samle foto og ta
bilder fra linja som nå i ettertid er
blitt en populær og mye brukt sykk-
el- og gangveg. Takk for velformulert
og humørfylt foredrag ispedd mange
fine bilder. 

Diakon Aksel Øhrn leda, Helge
Harila spilte og Asbjørg Larsen leste
dikt. Som vanlig nydelig mat, lodd-
salg, og vi sang. Om «Hvem kan
segla førutan vind» passa helt til
togturen, kunne vi flire litt av. Første
onsdag i måneden er det Åpent hus.
Velkommen!

Gjertrud Aspelund

Velkommen til Åpent hus på
Tranby!
Den første onsdagen i hver måned er det åpent
hus på Tranby menighetshus! Det er servering,
underholdning, sosial hygge, loddsalg og foredrag.
Vi møtes kl. 11.00 og høstens foredragsholdere er  

9/11: Henrik Syse (merk endret dag) 
7/12: Bijan Garakhani (far til stortingspresident-
en) 

Velkommen til Tranby!  – alt godt fra diakoniut-
valget i Tranby og Lierskogen menighet
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Informasjon fra kirke-
vergen 

Fellesrådet har startet et prosjekt mtp
energiøkonomisering i kirkebyggene.
Kirkene våre er flotte, men de er også
gamle. De ble bygget på en tid og
med helt andre teknikker og uten
tanke for at det skulle være varmt og
lunt i kirkene. Prosjektet vil ta for seg
muligheter for å gjøre utbedringer
som vil bistå til at kirkene holder
bedre på varmen og samtidig holder
riktig fuktighet mtp best mulig
bevaring av kirkeinventaret og de
flotte instrumentene våre.

I samme åndedrag er det vanskelig å
ikke komme innom de høye strøm-
prisene vi har for tiden. Dette ram-
mer også kirkene. Noen har kanskje
fått med seg at flere fellesråd har
bestemt å sette ned temperaturen i
kirkene sine. Slike tiltak vurderes
også gjort i kirkene i Lier. Vi oppfor-
drer derfor til å ta på seg gode og
varme klær når du er på kirkelige
seremonier som gudstjenester og
gravferder, men også for konserter,
julevandringer og barnehagevan-
dringer som vi har mye av i tiden
frem til jul.
Frogner kirke og Tranby kirke ligger
flott til på hver sin side av Lierdalen.

Du har kanskje lagt merke til at de
lyser litt annerledes i disse dager?
Begge kirkene har fått ny led-fasade-
belysning og vi er fornøyde med
både hvordan de ser ut om kvelden,
men også at dette gir
lavere strømforbruk
enn den gamle
belysningen. 

Alle våre gravplasser
har navnet min-
nelund som alterna-
tiv til et ordinært
gravsted. Det er
mange liunger som
ønsker å gravlegge
sine kjære på navnet
minnelund og på
Tranby gravplass har
det vært behov for å
få enda en navnet

minnelund. Det fysiske
arbeidet med å opparbeide
den nye navnede minnelun-
den startet i høst og er nå
ferdigstilt. Den ligger litt
nedenfor den eksisterende
minnelunden og vi er veldig
fornøyde med hvordan resul-
tatet ble.

Vi oppfordrer til å følge med
på våre hjemmesider,
Facebook og Instagramkonto

for opplysninger om gudstjenester og
andre aktiviteter i menighetene våre.
November og desember er tiden for
konserter og det er flere som ønsker

å holde konserter i
kirkene våre. Vi håper
dere ønsker å bli med å
få gode opplevelser og
god julestemning i våre
kirker i tiden fremover.
Har du spørsmål eller
kanskje du ønsker
noen å snakke med, ta
kontakt med kirkens
service kontor så vil vi
hjelpe deg.  
Tlf. 409 24 950 eller
lier@kirken.no
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LIER
BEGRAVELSESBYRÅ

Lokalkunnskap
og nærhet
Hegsbroveien 3, 3400 Lier
Døgnvakt: 32 84 00 32

begravelse.no

Stian Fossli

Ine Kristine Ølberg

ttnærheærheggo
ppaaskskunnnkalalkkLoo

  

ÅÅRRYYE BSESSLLVE

begravelse.no

ARGEB
IERL

egravelse.no

 0 3284 00 32øgnvakt 32Døgnvakt:
0 reiL0003434ien 3, roveien 3, egHegsb  

:

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
Klokkersvingen 1, 3403 Lier 
(Frogner menighetshus)
Mandag - fredag kl. 9:00 - 14:30
Tlf: 409 24 950
lier@kirken.no

Kirkeverge Mette Sønsteby
mobil: 482 89 588

Konsulent Tone Venås
Unhjem (Kirkens service-
kontor)  
tlf. 409 24 956

Konsulent (vikar)
Johanne-Marie Johansen
(Kirkens servicekontor)  
tlf. 409 24 955

Teamleder Ingvild Vatsøy
(Kirkens servicekontor) 
tlf. 924 50 987

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

Saksbehandler
Merete Skagen
(Kirkens servicekontor) 
tlf. 409 24 957

FROGNER MENIGHETSHUS
man-fre kl 9:00 – 14:30, tlf 409 24 950

TRANBY MENIGHETSHUS
tir-fre kl 10:00 – 14:00, se også åpnings-
tider for Kirkens servicekontor

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 409 24 950

Følg våre menigheter på
Facebook:
facebook.com/frognermenighet
facebook.com/menighettranby
facebook.com/syllingkirke
facebook.com/sjastadkirke

Kantor
Bina Kumar Karpisova
(Frogner)
I permisjon

Kirketjener
Henrik Aasland
(Frogner)
mobil: 932 88 788

Kirketjener
Paul Chr. Justad
(Sylling/Sjåstad)
mobil: 986 28 644

Kantor (Vikar)
Helge Harila
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 976 83 913

Kirketjener
Hans Nordal
(Tranby)
mobil: 996 18 711

Kirketjener
(Frogner)

Sokneprest 
Kaare Stenseng (Frogner)
mobil: 970 40 203

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

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

Kapellan (vikar)
Stina Frøvoll Torgauten
mobil: 413 65 758

Kapellan Silje Bakken
(Frogner)
mobil: 984 35 199
I permisjon

Prostiprest Eli Kristin
Flåten.
mobil: 922 90 351

Kantor
Veronika Kashina
(Frogner)
mobil: 950 04 924

Organist
(Sylling og Sjåstad)

Kateket Joar Morten Flatland
(Frogner)
mobil: 991 52 920

Trosopplærer 
Anne Cathrine Hegge
Larssen
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 952 78 141

Menighetspedagog (vikar)
Susanne Akerø-Kleven
(Frogner, Tranby og
Lierskogen)

Kateket og menighetspeda-
gog Helge S Rotevatn
(Tranby og Lierskogen)
telefon: 911 00 974

Menighets-/Diakoniarbeider
Dieudonne Nzamuye
Maganya 
(Alle Liers sokn)

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

Diakon Aksel Øhrn
(Alle Liers sokn)
mobil: 480 40 146
e-post: ao887@kirken.no

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

Ledig 
stilling

Ledig 
stilling



Konserter i Frogner kirke høsten 2022
«Konsertprogrammet i Frogner for høsten 2022 er nå klart. Vi
byr på 5 konserter, med et variert program og en rekke ulike
utøvere.  Den 19. oktober får vi høre av Liers store musikksønn-
er, Bent og Simen Bredesen. Simen er en fremadstormende sang-
er med vektige oppdrag på operascener, mens Bent har en lang
musikerkarriere bak seg som gitarist. Sesongens største konsert,
hva format angår, får vi 27. november. Med stort kor, solister og
orkester fremfører Oslo Oratoriekor J.S. Bachs Juleoratorium.
Den 14. desember gjester en annen fremtredende Lier-musiker
kirken, nemlig Ingeborg Soot. Sammen med sine medmusikant-
er gir hun oss konsertforestillingen «Adventstoner». Og like
oppunder jul avrundes sesongen med Julie og Torfinn Kleives
julekonsert. Med andre ord, her er det mye å glede seg til og noe
for enhver. Merk tidspunkt. Ta med noen og kom på konsert!»

Neste nummer
Stoffrist:  16. november
I din postkasse: 25. nov. - 2. des.

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

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

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) Storsalen (2. etg) 
b) Kjøkkenet (2. etg) 
c) Klokkerstua m/tekjøkken (3.etg) 
d) Peisestua  m/tekjøkken (u-etg) 

Kontakt Kirkens servicekontor tlf 40 92 49 50 for opplysninger
og bestilling. 

Eiksenteret Lier
Fruktveien 15, 3402 Lier
Tlf. 32 84 48 08

ÅPENT FOR ALLE
VELKOMMEN TIL EIKSENTERET LIER

Her fi nner 
du oss

Bama

Norgro

Musikk og
kjærlighet ved
bålet.
Runa Taksdal gav oss
en tankevekkende
historie om romani-
folket og bestemor
Sara som var født i
1922. Hun levde et
langt liv og ble et
anker i livet for vår
gjest på Åpent hus
5.oktober. Bestemoren skrev sin hist-
orie i et brev og denne livsreisa tok
Runa Taksdal oss med på. Vi fikk et
levende bilde av Sara gjennom veks-
elvis fortelling, sang og musikk.
Nøkternt og samtidig gripende

fortalt fra bestemor-
ens ståsted. Vakre
sigøynersanger, av
og til harde klanger
og sprukken røst,
andre sanger såre og
lengtende. Runa
hadde samlet sanger
fra forskjellige
områder, men hun
hadde selv arrangert
melodiene og fram-
førte sangene med
følelse og dyktig

pianospill. Vi sitter med varme følels-
er fordi Runa beskriver så mye glede,
kjærlighet og samhold selv om de var
fattige på gods og gull. En kan kjenne
på skam over hets og hån romani-

folket har blitt møtt med og kanskje
enda møtes med.
Kjærlighetshistorien mellom den 17
år gamle taterjenta, Sara, og odels-
gutten Andreas er rørende. Andreas
og Sara vil ha hverandre, bondegutt-
en støtes ut fra sin familie og blir
med Saras flokk. De gifter seg med
fest og musikk, ikke i kirke, og får
etter hvert fire barn. De var fastbo-
ende om vinteren og måtte reise om
sommeren.

I tillegg til at vi spiste et nydelig mål-
tid mat og noen vant både roser og
sjokolade, ble vi minnet om hvor
viktig det er å møte hverandre med
medmenneskelighet og respekt.     

Gjertrud Aspelund

Åpen kafé trenger frivillige!
Dette er et flott samarbeid mellom flere ulike organisasjoner
i Lier, og kirken er en av dem. 

Vi trenger frivillige til å steke vafler, koke kaffe og være til-
stede én lørdag i måneden mellom kl. 12-14. Interessert? Ta
kontakt med Aksel! 


