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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

Søndag 11.12.2022
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 18.12.2022
Tranby kirke kl. 17.00: Vi synger jula
inn
Frogner kirke kl. 18.00: Gudstjeneste:
Lessons & Carols

24.12.2022 - Julaften Gudstjenester
Frogner kirke kl. 13.00, kl. 14.30 og
kl.16.00
Gullaug kirke kl. 14.30 og kl. 16.00: 
Sjåstad kirke kl.14.00
Tranby kirke kl. 14.30 og kl. 16.00: 
Lierskogen kirke kl. 13.30
Sylling kirke kl.16.00

25.12.2022 – 1. juledag
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

26.12.2022 – 2. juledag
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

31.12.2022 - Nyttårsaften
Tranby kirke kl.23.15: gudstjeneste

01.01.2023 – 1. nyttårsdag
Frogner kirke kl.16.00: Gudstjeneste

08.01.2023
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

15.01.2023
Frogner kirke kl. 11.00: Høymesse
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

22.01.2023
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

29.01.2023
Frogner kirke kl. 11.00: Arrangement
Lierskogen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 19.00: Gudstjeneste
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Lier Menighetsblad

Det er usikre tider vi lever i. Selv
for oss nordmenn, som gjerne går
klar av de større hendelsene i verd-
en, er det mye som er usikkert. Og
vi merker at det er krig ikke så
langt unna oss. Kanskje mest fordi
det påvirker dagliglivet vårt gjenn-
om priser og mangel tilgang på
varer vi ellers har tatt som en selv-
følge. Vi har også flyktninger hos
oss, som ikke lenger er fra langt øst
eller langt sør, men som er ganske
nært. Våre medier finner stor glede
og mening i å blåse opp alt vi bør
være redde for. Det er mange i
Norge som har opplevd krig på
norsk jord, det er mange i Norge
som har flyktet fra krig andre sted-
er. Noen av oss vokste opp også
under den kalde krigen, og kjente
litt på frykten da også. I det hele

tatt, er det masse å være redd for.
Hvis vi ønsker å finne grunner til å
være redde, finner vi det. Men vi vet
at, for mange, er realitetene og kon-
sekvensene av det som skjer nå, veld-
ig håndfaste og konkrete: Man har
ikke råd til helt sentrale elementer i
husholdningen sin. Det er mange
som må velge mellom å spise nok og
bra, og det å kunne betale strømregn-
ingen. Noen har større lån på huset
de bor i og kommer til å merke rente-
oppgangen mer enn de har vært for-
beredt på. Vi som kirke har et ansvar
og en mulighet for å være til stede.
Både gjennom det vi gjør av faste
oppgaver, men også alle de andre fell-
esskapene som så mange frivillige og
ildsjeler lager. Erfaring forteller oss at
folk trekker mot kirka si når ting er
vanskelig. La oss derfor være der,

med hverandre og for hverandre,
og søke sammen om det som er
vanskelig, som skremmer oss og det
som tynger oss. Jeg har et lite vers
jeg fikk av en familie som hadde
mistet en de var glade i, som jeg
har tatt med meg:

Herren selv skal gå foran deg. Han
skal være med deg. Han svikter deg
ikke og forlater deg ikke. Vær ikke
redd og mist ikke motet! 5.mos
31:8

Sokneprest

Kaare
Stenseng

Lederartikkel
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Søndag er kirkedag



Lier Menighetsblad - nr. 7 2022   3

Frivillighetsfest
I frivillighetens år passet det ekstra
godt med fest for de frivillige i kirka.
Hele staben hadde lagt ned mye flott
planlegging og ga oss en variert og
spennende fest 11.november. Kvelden
startet i Tranby kirke med en halvtim-
es nydelig
konsert med
ingen ringere
enn Frøydis
Grorud på
saksofon og vår
organist Helge
Harila på klav-
er og med sang.
Det var bare å
senke skuldr-
ene, sette seg
godt til rette og
nyte de vakre
tonene av «Jeg
vil gi deg o
Herre min
lovsang» og
høstvise. Helge Harila sang to sterke
sanger fra egen plate: Modige Maria.
Forsamlingen ble revet med i både
knipsing og klapping i den spenstige,
oppjazza Nærmere deg min Gud.

Vakre høstpynta bord og Tapasretter
av mange slag møtte oss i storsalen på
menighetshuset. Vi ble ønsket vel-
kommen av diakon Aksel og så gikk

praten livlig og maten smakte fortreffe-
lig. Aksel siterte en frivillig han hadde
snakka med: «Å være frivillig er å se at
andre koser seg»

Mange trodde at diakon Ole Jørgen
tøysa med oss da han beordra alle 90
gjestene tilbake til kirka. Hva skulle vi

gjøre der en gang til?

Alle fikk oppgave:
Presentere seg kort med
navn, hvilken kirke de
hører til og hvilke fri-
villige oppgaver de har i
menigheten sin. Vi ble
litt mer kjent med hver-
andre. Neste oppgave:

danne en
stor ring,
holde
hender og
få kjenne
på at vi alle
er viktige i
Guds
kirke.

Ole Jørgen tok oss med i en gripende fortelling
om «Skyggen» som satt på veien mellom
Jerusalem og Jeriko. Jesus kom forbi og Skyggen
ropte:» La meg få se!» Og Jesu sentrale svar: «Hva

kan jeg gjøre for deg? Din tro har frelst
deg!» Med disse tankene i hodet rusla vi til-
bake til menighetshuset der kaffe og gode
kaker venta oss.

Vår sprudlende kirkeverge Mette Sønsteby
hyllet hele staben som hadde planlagt og
gjennomførte festen på en fortreffelig måte
og hun fortsatte med stor takk til alle fri-
villige: Alle oppgaver er viktige og når stab
og menighet står sammen blir det til vel-
signelse for kirka vår og for bygda. Mette
siterte Mor Theresa som sa hun var en liten
blyant i hendene på en skriftlig Gud som
sendte kjærlighetsbrev til verden. Alle
bidrar med sitt. Mye blir stort! Tusen takk!
sluttet Mette Sønsteby.    

Gjertrud Aspelund   

ÅPEN BIBEL- OG 
SAMTALEGRUPPE

Sylling Kirkestue

3. tirsdag i måneden
Kl. 18.30 - 20.00

Datoer for våren 2023:

17.januar, 21.februrar, 21.mars,
18.april, 16.mai og ev. 13.juni
m/felles avslutning med Sjåstad

ALLE VELKOMMEN!

Ingvild slutter
Ingvild Vatsøy, som har jobbet som team-
leder i Lier Kirkelige Fellesråd siden 2017,
har sagt opp sin stilling. 
Hun har hatt mange ulike oppgaver inn-
enfor økonomi, drift og personal, og vært
en stor ressurs for oss alle i disse årene. 
Vi takker så mye for den flotte innsatsen
Ingvild har gjort, og ønsker henne lykke
til videre! 

Stille jul i Frogner
kirke

Mari Amundsen og Werner
Johannessen inviterer til sin
tradisjonelle julekonsert i
Frogner kirke mandag 19.
desember kl. 19.30, i år i en tot-
alt koronafri utgave! Billetter
kan reserveres på mail; stille-
jul@altiboxmail.no
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Slekters
gang

Døpte

Frogner
Johanne Rodriguez Killigstad-
Kristoffersen, Ebba Høiland Melaaen,
Christian Jagland, Victor Drønnen,
August Hummelshøj, Sander Lie
Hafskjold, Celia Nygård

Tranby og Lierskogen
Julian Paulsen Gjøslien, Oscar
Brynsett Aune, Sindre Støa
Saltermark, Sofie Bentsen Grette,
Aksel Deltchev Lislelid, Liam Rokke
Fuglaas, Noah Skarpeid Sagbråten,
Emil Kjelsberg

Sylling
Max Bråten Grønvold

Vigsel

Frogner
Thea Matheson Gustafson & Anders
Hendenskjold-Heen, Ellen Vikmoen
& Tore Rustan

Tranby og Lierskogen
Marthe Hennum Lie & Sigbjørn
Hennum Lie, Ingvild Merete Hegna
Aasen & Einar Aschim Aasen

Sylling
Ingeborg Soot & Lars-Petter Eggen,
Lene-Renate Hanssen & Stian
Pettersen

Gravferder

Frogner 
Thor Bjarne Solum, Ann Karin
Stenbro Aasland, Tor Bjørnstad,
Anne-Lise Granbakken, Fredrik
Johannessen, Unn Dorte Hennum,
Reidar Stenseth, Anne Berit Gran-
Henriksen

Tranby 
Jan Påverud, Gunvor Harlaug, Anna
Opseth, Per Gulliksrud, Ingeborg
Julie Sørsdal, Alf Kåre Remme,
Marthe Moen, Ingar Hansen, Grethe
Halvorsen

Sylling
Ole Andreas Tollefsen

Sjåstad
Anni Karen Olaug Hagen

Hvordan ta vare på hverandre

– og de viktigste verdiene våre?

Dette var det store tema forsker, for-
fatter, filosof og søndagsskolelærer
Henrik Syse kom til Tranby for å gi
oss tanker om. Med sin humoristiske
og sprudlende fortellerevne hadde han
ei lydhør for-
samling
framfor seg.
Han startet
med å sitere
sin far, Jan P
Syse: «Nå
skal jeg tale
og dere lytte.
Jeg håper
dere ikke blir
ferdig før
meg!»

Syse var innom det dystre i verden og
rare tider med koronapandemi. Hva
når vår frihet blir truet? Vi mennesker
er sårbare. Hvordan møte alle store
utfordringer? Selv om vi mennesker
har ulikt syn på ting, må vi stå samm-
en. Ikke være bevisstløse. I en usikker
og skjellsettende tid, er den generelle
beredskap-
en: Tro, håp
og kjærlig-
het.

Syse poeng-
terte sterkt
viktigheten
av frivillig-
het. Fri og
villig! Et
godt samfunn bygges nedenfra. Viktig
å se det enkelte mennesket. Vi har alle
et ansvar. Interessant ord: tilskuerpara-
dokset. «Det får andre gjøre!» Vi ønsk-
er et samfunn av deltakere.» Alle har
den samme iboende verdighet,» sa

Eleanor Roosevelt.

En himmel over frivilligheten

-Kirkens budskap skaper en forplikt-
else og en mening som gjør vår innsats
til noe mer enn «bare» øyeblikkets
innsats.

- Kirken samler oss rundt verdier og
tanker som mennesket trenger
til alle tider:

-At det er håp

- At livet er mer enn det rent
materielle.

-At det finnes tilgivelse og forson-
ing.

-Og at hver enkelt av oss har en
uendelig verdi.  

Han viste oss eksempel på å
redusere avstanden. Det nærsynte
bildet: ei bie. Det større bildet: ei
blomstereng. Det største bildet: Apollo
8 julaften 1968, «Jordoppgang» (ikke
soloppgang!) 

«Vi vet det, men SÅ viktig å bli minnet
om alt det du delte», takket presten

Torunn Jåvold
og overrakte
heimestrikka
selbuvotter med
HS på.
(Asbjørg-
strikk.)Fristende
å reklamere for
Syses helt ferske
bok: «På den
ene siden..»

Alle 110 stoler var i bruk, nesten all
maten på det rikholdige bordet for-
svant, og mange fikk med seg gevinst-
er hjem sammen med velsignelsen.   

Gjertrud Aspelund

ÅPEN BIBEL- OG SAMTALEGRUPPE
Sjåstad Kirkestue
1. tirsdag i måneden kl. 18.30 -
20.00
Dato for høsten 2022: 
6. desember 
Første halvår 2023:
3.januar, 7.februar, 7.mars, 11.april
pga påsken, 2.mai, 13.juni ev. felles
avslutning m/ Sylling

ALLE VELKOMMEN!
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Ikke vær redd!
Det er mange truende skyer i hori-
sonten når vi feirer jul dette året.
Det er mer utrygt i vår del av verden
enn på lenge, og midt oppe i skildr-
ingene av krigens redsler, uro for
økonomien og ekstremværets
herjinger skal vi igjen høre verdens
vakreste fortelling. 

Juleevangeliet skjønnmaler ikke
virkeligheten. Uroen, fattigdommen
og redselen får også plass i skildr-
ingen av julens under, og fortelling-
en spenner vidt. Her møtes himmel
og jord, og tiden og evigheten kryss-
er hverandre. Her står det lille
mennesket ansikt til ansikt med den
ubegripelige, evige Gud. Her møtes
frykten og gleden.

Midt i vår urolige verden valgte Gud
å komme til jorden som menneske,
for å vise sin kjærlighet og for å veve
sitt liv sammen med vårt. Barnet i
krybben var sårbart og avhengig av
andre, akkurat som vi er det. Marias
lille gutt skapte ikke frykt, men
vakte håp og glede midt i det
dypeste mørke. 

Ord som «Frykt ikke!», «Vær ikke
redd!», «Vær ikke bekymret!» fore-
kommer 365 ganger i Bibelen. 

Det var de ordene Maria fikk høre
da engelen fortalte at hun skulle bli
mor til Guds sønn. De samme ord-
ene fikk gjeterne på
Betlehemsmarkene høre der de lå og
holdt nattevakt over flokken sin. De
ble overveldet av redsel da det plut-
selig stod en engel foran dem, men
han sa: «Frykt ikke! Se, jeg forkynn-
er dere en stor glede, en glede for
hele folket: I dag er det født dere en
frelser i Davids by; han er Messias,
Herren.»

Det er denne meldingen som gjør
barnefødselen i Betlehem til noe
helt spesielt. Det er dette budskapet
som gjør juleevangeliet til noe mer
enn en vakker og rørende beretning
om en fattigslig fødsel. Det er inn-
holdet i denne hilsenen som splitter
verdenshistorien og vår tidsregning i
et «før» og et «etter». 

De fleste av oss liker dårlig å bli
fortalt hva vi skal gjøre, kan ikke
fordra å bli kommandert. Vi tror at

kommandoer begrenser oss. Det er
ikke slik med befalinger som
kommer fra Gud. De frigjør oss. De
setter oss fri til å stige inn i en ny
verden. Da ser vi at han holder både
fortiden, nåtiden og framtiden i sine
hender. Han viser oss at vi aldri er
alene. 

Engelens hilsen åpner våre øyne for
Guds løfte og inviterer oss til å starte
en reise fra frykt til tro. Og når vi lar
oss bevege fra tvilen og frykten til
tilliten og troen, kommer Kristus til
oss slik han kom gjennom stengte
dører til redde disipler den første
påskedagen. 

Han fjerner ikke uten videre all uro
og alle årsaker til frykten, men han
sier: «Se, jeg er med dere alle dager
inntil verdens
ende.»

Jan Otto
Myrseth, 
biskop

Andakt

Høsttakkefest i Sjåstad og Sylling
På høsttakkefesten i Sjåstad kirke var
det utdeling av 4-årsbok til et barn,
Sjåbagos og Lier Soul Children sang så
fint og det var bønnevandring og natt-
verd. Kirken var pyntet så flott av Kari
Falk og Nina Stensen Sveaas.

SYLLING MINIGOSPEL synes det var
veldig gøy å få synge på Høsttakkefesten i
Sylling,  hvor også 3 barn fikk 4-årsboka,
et barn ble døpt og vi feiret en fin takke-
gudstjeneste sammen. Kirken var flott
pyntet av noen fra menighetsrådet. ”

Lys Våken i Tranby kirke
Lørdag 12. november var 5. klassingene
Tranby invitert til overnatting i kirka. 14
barn ble med. Før selve overnattingen
øvde de inn bl.a. drama og sang som
skulle fremføres på gudstjeneste dagen
etter, og de fikk se på utsikten fra toppen
av kirketårnet. Etter en god natt i sove-
pose på kirkegulvet, var de opplagt til
frokost og mer øving. På gudstjenesten
på fremførte de drama og dans og fikk
mye skryt fra de andre som var på guds-
tjenesten etterpå.
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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!

KRIK Lier
«En lørdagskveld i måneden er det
full rulle på KRIK Lier. KRIK Lier
er, i tillegg til å være et tilbud for
ALLE ungdommer i Lier mellom
13 og 19 år, et tilbud man kan velge
som en del av konfirmasjonstiden i
Lierkirkene. Her møtes nå mellom
70 og 80 ungdommer og har aktiv-
iteter i gymsal, bordtennisturner-
ing, sjakk og brettspill, kiosk og skravling med gamle og nye venner.

I løpet av kvelden er det
andakt med Kahoot, med stor
sjokkoladepremie. Frivillige
ungdommer og voksne stiller
opp lørdag etter lørdag for å
være med å gjøre dette til et
bra sted å være for ungdomm-
er i Lier. Neste KRIK Lier
samling på Lierbyen skole er
lørdag 3. desember kl.18.00-
22.00. »

Storsalen i Menighets-
huset pusses opp 
Storsalen i menighetshuset i Lierbyen
får i disse dager en fornying og opp-
friskning innvendig. En dugnadsgjeng
med pensjonister har i noen tid bidratt
til at nå står salen snart i ny drakt.
Knut Oldebråten og Rolf Smith
Fredriksen har hatt ledelsen og stått for
mesteparten av arbeidet. Storsalen har
stått uforandret i mange år og trengte
sårt en oppussing. 

Knut Oldebråten forteller at det er tre
fire ting de har arbeidet med: 
- Veggene er malt. Langveggene er
ferdige. Nå gjenstår kortveggene som
skal ha en lysere grønnfarge. Dørene
vil også bli malt, så hele salen skal være
nymalt og fin.  
- I taket er det satt opp akustiske plater
som skal forbedre akustikken i romm-
et. Det vil gjøre at musikk og sang vil
komme bedre til sin rett og redusere
støy og romklang når det er mange
mennesker der. 
- Hele gulvet vil få teppefliser. Det vil
også bedre akustikken, men mer viktig,
det vil redusere støy og trinnlyd for
kontorene i første etasje. Det er en
kjærkommen forbedring for de som
arbeider der.  

Endelig har Storsalen fått nye gardiner.
Det vil også hjelpe på akustikken i
rommet. Gardinene er lystette så det
vil bli mulig å skjerme salen for lys
utenfra når en har behov for det. En
supplerer også bestikket og serverings-
bestikk, så alt skal skinne når Storsalen
igjen skal tas i bruk etter oppussingen. 

Som før er det anledning å leie Storsal,
Lillesal, kjøkken og peisestue i under-
etasjen. Henvendelse til kirkens ser-
vicekontor.  

Asle Kristiansen 
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Loppemarked 2022
Engang speider Alltid speider tenk-
er gjengen som rydder lopper på
Tranby menighetshus gjennom hele
året. Arbeidet er rettet mot det store
loppemarkedet som i år var lørdag 5.

november. Alle rom i
huset var fylt av utrolig
mye fint. Stor takk til dere
som har levert dekketøy,
kjøkkenutstyr, lamper,
klær, bøker, julepynt,
smykker, sekker, vesker,
sko, duker, gardiner og

mye mer. Vi som
er medlemmer i
2. Lier St. Georgs
Gilde, er « gamle»
speidere som fort-
satt føler seg unge
i sinn og glade for
å kunne støtte  speidersak og
vedlikehold av Tranby men-
ighetshus. Prat og latter,
mange fornøyde og …noen
få som pruta.  Takk til de 44
selgere som var i aksjon.  Vi

slo fjorårets rekord. Brutto ca
156 000 kroner.  75% går til menig-
hetshuset, 25% til speiderarbeid. At
alt som var til overs ble sendt til
Estland og andre, er en stor tilfreds-
stillelse.  Møtes trolig neste år!            

Gjertrud A

Adventstoner i
Frogner kirke

Velkommen til adventstoner med
Ingeborg Soot med musikerer i

Frogner kirke 14. desember kl. 19.00.
Bill. Kr. 300,- VIPPS eller kontant i

døren. Forhåndssalg på TicketCo.no:
Adventstoner i Frogner kirke, Lier.

I VICE VERSA SYNGER VI HVERANDRE GODE! 

Hver tirsdag møtes denne sangglade gjengen i Lierskogen kulturkirke – og vi vil
så gjerne at DU blir med, også!. Og hvis «DU» er en mann- ja da blir vi ekstra
glade, for de mannfolka vi har, er gode, men litt for få! Kan du noter, er det sup-
ert, men det er ikke et «must».

Har du lyst til å bli med, men er litt usikker? Da kan du treffe oss på nyttårs-
konsert i Frogner Menighetshus 15.januar, og høre om dette kunne være noe for
deg.

Ta kontakt med Øistein (leder) på tlf.90647029 eller Katrine ( kasserer) på tlf.
90162369 hvis du vil vite mer om Den Sangglade Gjengen i Vice Versa! 

Velkommen til Åpent hus på Tranby!

Åpent hus arrangeres den første onsdagen hver
måned, og vi møtes kl. 11.00  til måltid, fellesskap,
underholdning, loddsalg og foredrag. Neste dato
er onsdag 7.desember og vi får denne gangen
besøk av Bijan Garakhani – faren til stortingspre-
sidenten, som har en veldig interessante historie å
dele. Det blir også julegrøt og bløtkake! 

Velkommen!  – alt godt fra diakoniutvalget i
Tranby og Lierskogen menighet

Kleive og Kleives jul i Frogner kirke 
onsdag 
21. desember 
kl. 19.00. 
Bill. Kr. 300,- VIPPS
eller kontant i
døren. Forhåndssalg
på TicketCo.no:
Kleive og Kleives jul
i Frogner kirke.
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Minnekveld om Sigvald
Tveit
Torsdag 13.oktober arrangerte Tranby
og Lierskogen menighet en minne-
kveld om Sigvald Tveit på Tranby
Menighetshus. Gunnar Rotevatn ønsk-
et velkommen og det ble servert kaffe
og nydelig, nystekt kringle.

Deretter fortalte Geir Hegerstrøm om
Sigvald Tveit, som han hadde studert
under og siden arbeidet sammen med.
Han fortalte at Sigvald Tveits kanskje
beste musikkverk, «Visst skal våren
komme», ble skrevet i 1983 og utgitt på
plate på KKV i 1984. Eivind Skeie

skrev teksten. Hegerstøm spilte av åpn-
ingssangen fra dette verket. Deretter
spilte dagens pianist, Magne Bregård,
sangen og alle kunne være med å
synge. Også Sigvalds favoritt fra dette
verket: «Å, denne kilde» ble sunget.

Sigvald Tveit var medlem i Den
Evangeliske Lutherske Frikirke og del-
tok aktivt i menigheten i Oslo Vestre
Menighet ved Bislett, hvor han bl.a.
dirigerte koret Angelos.

Tveit ble ansatt som universitetslektor
ved Institutt for Musikkvitenskap ved
Universitetet i 1973 i Oslo.

Etter hvert ble han en aktiv komponist

og han samarbeidet mye med Eivind
Skeie, bl.a. med «Portveien 2».

Sigvald Tveit er den norske komponist-
en som har flest registrerte verk i Tono,
omkring 2400 verk.

Han ble rammet av Alzheimer og døde
i 2019, 74 år gammel. Filmen «Vær
her» følger bl.a. Sigvald Tveits siste tid. 

I løpet av minnekvelden kunne vi følge
med i tekstene og synge sangene som
Hegerstrøm omtalte i foredraget.
Kvelden ble avsluttet med sangen «For
siste gang» framført av Anne og Magne
Bregård.

Sangkveld
Henrik Wergeland skrev så
vakkert: «Hvor ofte skal
Gud takkes?» Med denne
bønnen ønsket Øyvind
Mørk velkommen. Mange
hadde møtt fram på Tranby
menighetshus denne siste
torsdagen i oktober. Med
røtter i Nordland og bosatt i
Arendal, har Hans Inge
Fagervik reist rundt i landet vårt i flere
tiår, og mange hadde nok møtt han her
før. Hans sterke budskap om kjærlig-
het, omsorg for våre medmennesker og
ikke minst støtte for de som sliter med
rusmisbruk, gjorde inntrykk. 

Med tonefølge på gitar og keyboard
sang Fagervik om sjelefred , og en
vakker framføring av en sang med
verdens korteste tittel «Å». Mange
måter å si å på. Tekstene hans er men-

ingsfylte, kloke og varme. Det er fart,
rytme, «trøkk» og musikalitet og
mange føtter gikk i takt med musikken.
Sangen om å være glad skrev han til
sønnene sine. Tankevekkere som «Å, så
vakkert», «Gud pass på vår jord» og
«Der kor kjærligheta bor». Sangene
hans er oversatt til mange språk. Alt
som 16-åring laget Fagervik en sang
om Guds kjærlighet og lengt etter
naturen. «Dette ble mye kjærlighet,
men det trenger vi å satse på», sa
kveldens artist.

Møte med mennesker, selvopplevde
hendelser preger sangtekstene hans,
derfor griper de oss ekstra sterkt. Hans
store innsats i rusomsorgen har betydd
mye for mange. Og hvem husker ikke
filmen om Marita og sangen «Farvel
Marita». Du er viktig, frivillighet er
viktig. Han fortalte med humor
hvordan flere reiste nordover etter at
han gav ut sangen: «Bare ikke nordov-
er»

Jon Buxrud takka for den flotte, nesten
to timers konserten etter at vi hadde
fått høre Fagerviks helt nye»
Stormfugglsang». Avslutningsvis sang-
en til en venn: »For et liv», «Thomas`
sang» og «La meg gi deg ei hand når
du strever». Det var fornøyde og glade
mennesker som gikk hjem etter å ha
fått med seg velsignelsesordene: «Må
dine dager bli lyse og mange, og må
Guds engler være med deg hver dag!»

Gjertrud A

Nærmiljøkveld på
Tranby menighetshus. 
Er det Håp? Etiske utfordringer i
lys av klimakrisene og tap av bio-
logisk mangfold.  

Torsdag 17. november hadde vi
besøk av prost Øystein Magelssen
som foredro for oss over dette vikt-
ige og alvorlige tema. Menighetens
grønne arbeidsgruppe arrangerte tema-
kvelden som ble til ettertanke og
inspirasjon. 

Noen tanker fra denne kvelden:
Klimakrisen er et faktum. Er en ny

kurs mulig? Svaret er ja.
Det finnes Håp. Augustin sa: Størst av
alt er håpet. Håpets vakre døtre er vrede
og mot.
Det er ikke en enkel vei, men bibelen
er gjennomsyret av løfter fra Gud.
Løftet er ikke en lettvint løsning- løftet

peker på et mål, men også på veien vi
skal gå for å nå målet. 
Å følge Jesus i ord og handling. Det får
konsekvenser. Å være kristen er ikke
en flukt fra livet her på jorda. Guds
skaperakt pågår hver dag. Å følge Jesus
er å være medskaper slik at Gudsriket
en dag blir virkelighet. Det gir mening
at den kristne kirke deltar i kampen for
vårt klima – for hele Guds skaperverk.  

Vi som var til stede fikk nye tanker og
nytt mot. Og avslutningsvis anbefaler
vi andre å invitere prosten, slik at han
kan inspirere flere med sitt viktige
foredrag. Takk!  



Lier Menighetsblad - nr. 7 2022   9

Informasjon fra
kirkevergen  
Nytt kirkeår og adventstid ligger for
døren.  Det er håp og glede om at noe
vakkert skal skje. I våre kirker er det
mye som skjer av både vandringer,
skolegudstjenester, konserter høymess-
er og mye mer. Følg med oss på
www.kirken.no/lier

På personalsiden skjer det noen for-
andringer, da vi sier farvel til noen
ansatte og velkommen til andre
ansatte. Kantor Bina Karpisova er til-
bake på orgelkrakken i Lier fra
1.12.2022. Videre er Anders Fjeld
Meyer tilsatt som kantor i 50 % stilling
med tilhørighet i Sylling og Sjåstad.
Han tiltrer stillingen i 01.02.2023.
Farvel sier vi til teamleder Ingvild
Vatsøy etter gode 5 år i virksomheten.
Vi har utrolig mye å takke henne for,
ref. egen tekst annet sted i bladet.  I
mellomtiden, før vi får tilsatt hennes
etterfølger, har fellesrådet vært så held-
ige å få bistand fra Egil Brandbu og
Kari Justad Johnsen på økonomisiden.
På personalsiden har vi fått Eva
Trogstad på lønn og personal.  Dette er
forsterkninger vi er meget fornøyd
med.

Frivillighetsfesten 16.10 ble en
høydare. Her ble alle «vist frem» og det
ble synliggjort at det er bruk for dere!
Ønsker du som frivillig å snakke med
noen, har du innspill til ting du ønsker
å bidra med, e.a. er du hjertelig vel-
kommen til å ta kontakt med diakon
Aksel Øhrn   ao887@kirken.no

Av prosjekter fellesrådet holder på med
kan nevnes: Oppussing av 2. etg.
Lierskogen kirke er snart i mål.  Vi
antar ferdigstillelse av prosjektet skjer
rundt 1. des. 2022.  Videre er fellesråd-
et snart i mål med fasadebelysning på
alle våre
hovedkirker.
Sjåstad kirke
er siste kirke
ut. Pga.
graving av
kabler, ber vi
om forståelse
for at det
ikke ser så
pent ut ute
på gravplass-
en.  Dette vil
bli ryddet
opp i til våren.  I tillegg er det kommet
opp nye vannposter på Sjåstad grav-
plass. Resultatet er blitt meget bra. Jfr.
bilde.

Streamingsløsningen i Frogner kirke

prøves ut og fungerer godt så langt.
Gudstjenestene streames til hjemme-
siden og er således åpne for alle.
Oversikt over planlagte streaming
gudstjenester i Frogner ligger på
hjemmesiden.  Det er Company Cast
(CC) som drifter styringen.  Company
Cast og Lier kirken har vært i kontakt
med alle begravelsesbyråer og tilbyr
streaming i forbindelse med begravels-
er.  Personvern tar kirken på alvor og
har høy prioritet på dette. 

11. september 2023 er det kirkevalg.
Går du med en liten drøm i magen om

å få være med i et
menighetsråd, ta
kontakt med kirk-
ens service kontor
så formidler vi
videre.
Oppfordrer dere
til å være frimod-
ige.

Avslutningsvis
ønsker jeg dere
alle en riktig god
og fredfull førjuls-
tid. Vær frimod-

ige! Har du noe på hjertet, eller lurer
du på noe, kanskje du ønsker å bidra
med noe, da ber jeg om at du tar kon-
takt med oss. Vårt sentralbord, tlf 409
24 950, og vår e-post: lier@kirken.no.   

Lys Våken i Sjåstad og
Sylling

En herlig gjeng 5.og 6.klassinger var
samlet til LYS VÅKEN! Først i
Sjåstad kirke, helgen 12.-13.novemb-

er og helgen 19.-20.november i
Sylling kirke. 
Lørdag kveld hadde vi skattejakt,
spiste taco, så film og spiste godteri,
snakket om det å være LYS for hver-
andre og Jesus som er VERDENS
LYS. Vi forberedte gudstjeneste, var

oppe i tårnet og avsluttet kvelden
med samling rundt lysgloben og
snakket om bønn og hvordan vi
«snakker» og kommuniserer
med Jesus og Gud. Da vi hadde
rigget oss til med soveposer og

madrasser i
kirkerommet,
og alle hadde
lagt seg i sove-
posene sine, ble

alt lys slått av. Anca leste
(med lommelykt) en spenn-
ende historie fra «Hva ville
Jesus ha gjort?». Da histori-
en var ferdig sov de fleste
godt Søndagen feiret vi
gudstjeneste sammen hvor
LYS VÅKEN deltagerne gikk
i prosesjon, dramatiserte
bibeltekst, leste prekentekst,
leste bønner, og sang.



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

Bli en skolevenn i Nepal.     
Frogner menighet har misjonsprosjekt i
Nepal «En bedre skolehverdag» i samarbeid
med organisasjonen Himalpartner.  Det
trengs økonomisk støtte og prosjektet tas
med i forbønnen i gudstjenestene. Her følg-
er en oppdatering hentet fra deres hjemme-
sider. 

Faste foreldremøter og mer lek i undervis-
ningen.
For fem år siden startet Binda Andhikara
som lærer i Dhading i Nepal. Hun hadde
alltid drømt om å bli lærer og som nyut-
dannet, stod hun klar til å omfavne rollen.
Skuffelsen var stor, da hun så at skolen hun
jobbet på ikke var til barnas beste. Barna
satt rett på kalde betonggulv. Klasserommet
var mørkt og dårlig organisert. Så kom
hjelpen i form av oppgradering og lærer-
veiledning.                                                                                                                                                                 

Et hyggeligere klasserom og mer tilpasset
undervisning.
Hennes nye klasserom er både lyst, rent og
har en enkel innredning. Det er også en
hyggelig sittegruppe i hjørnet, der små-
grupper eller hele klassen kan samles. For
to år siden deltok hun på kurs i å undervise
barnevennlig. «Jeg brukte mer tradisjonelle
måter å undervise på før kurset. Jeg ba elev-
ene gjenta etter meg helt til de husket det
de skulle lære. Ofte var jeg frustrert som
lærer». - Binda lærte at hun måtte forstå
alle elevene sine og tilpasse undervisningen
etter den enkeltes behov. I tillegg til kursing
har hun fått en rekke pedagogiske hjelpe-
midler. Hun ba også rektor om å få penger
til å male veggene i klasserommet med
barnevennlige farger. Da kom hun på ideen
om å male nepalske og engelske bokstaver
på veggen. 

– «Etter kurset lærte jeg verdien av lek og
læring. Barna synes det er gøyere på denne

måten, og de lærer lettere når de trives.
Dagen starter alltid med at barna samles i
ring. Der synger de, leker og spiller spill.

Samarbeider mer med foreldrene.  Noe
som også har endret seg etter kurset, er at
Binda har faste foreldremøter. Dette fore-
kom ikke før kurset. - «Nå snakker jeg med
foreldrene jevnlig. Tidligere visste jeg
omtrent ikke hvem foreldrene var.
Samarbeidet mellom skole og hjem er
enormt viktig for at barna skal trives og få
best mulig læringsutbytte på skolen», sier
hun engasjert.

Nå står 31 skoler i Belbari distrikt for tur til
å bli oppgradert bygningsmessig. Og det
arbeides med kurs for lærerne. Skolen skal
være et godt sted å være!  

Vil du bidra økonomisk, er Himalpartners
kontonr. 3000 15 47107. 
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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)
mobil: 48 60 57 15 

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)
Begynner 1.2.2023

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

1.2.2023

Ledig 
stilling



Neste nummer
Stoffrist:  24. januar
I din postkasse: 3. - 10. februar

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

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

INVITASJON TIL
JULEFEIRING
Vi har gleden av å invitere
til en hyggelig feiring på 
Hallingstadtunet lørdag
24. desember 2022. 

Det vil bli servert tradisjonell julemiddag med drikke, dessert
og kaffe. Vi synger julesanger og leser juleevangeliet. 
Det begynner kl. 11.00 og er ferdig ca. kl. 14.00.
Har du behov for transport til og fra julefeiringen, kan vi
ordne dette.
Vi henter klokken 10.30 og kjører deg hjem etterpå.

Arrangementet og transport er gratis.

Påmelding til Hallingstadtunet, tlf 32 85 44 22
Kiwanis v/John Enger, tlf. 92 24 92 19
Påmelding innen 19. desember.

VELKOMMEN !

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

Julekonsert i Tranby kirke
Tranby og Lierskogen menighet har gled-
en av å invitere dere til en julekonsert
med flinke musikere i Tranby kirke.  
Medvirkende i konserten:
Cecilie Schilling: sang

Aleksandra Boiko: fiolin 
Anastasiya Bazhenova: piano
Det blir en vakker og stemningsfull
konsert med dyktige musikere.
Torsdag 22.desember kl. 19.00 
Billetter: kr.150, barn under 16år gratis. 
Billetter selges ved inngangen.

Velkommen til julefest for voksne på Tranby
menighetshus mandag 2. januar 2023 kl. 19.00

Tradisjonelt program med gang
rundt juletre, sang og musikk,
god bevertning og festtale ved
sokneprest Torunn Jåvold. 

Ingen påmelding, men ta gjerne
med deg noen som du vil dele
denne opplevelsen med. 

Har du lyst å bidra kan du ta 
kontakt med menighetsrådets leder: Astrid Boman. 

Arr: Tranby og Lierskogen menighetsråd. VELKOMMEN. 


