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Søndag 03.04.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Menighetens årsmøte etter gudstjen-
esten.
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Tårnagenter.

Onsdag 06.04.2022
Tranby kirke kl. 18.00:

Dåpsgudstjeneste for konfirmanter.

Søndag 10.04.2022 - Palmesøndag
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Øverskogen samfunnshus, Sylling kl.
11.00: Gudstjeneste.
Tranby kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.

Torsdag 14.04.2022 - Skjærtorsdag
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

Sylling kirke kl. 18.00: Gudstjeneste.
Tranby kirke kl. 19.30: Gudstjeneste.

Fredag 15.04.2022 – Langfredag
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Frogner kirke kl. 18.00: Gudstjeneste.

Søndag 17.04.2022 – 1. påskedag
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

Fortsettes neste side
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Lier Menighetsblad

Lys og mørke. Lys i mørket. 

Når dette skrives, er det 8.mars
2022. Gratulerer med kvinnedagen. 
Det er vår og jeg sitter med lav vår-
sol i øynene og ser ut av et uvasket
kontorvindu. 
Det er lov å tro at det er slutt på
korona. Og selv om vi kanskje skal
gjennom det alle sammen ser det ut
til at vaksinen har gjort jobben sin
og hjelper oss mot alvorlig sykdom. 
Vi får lov å samles igjen. Vi forbe-
reder fysiske møteplasser i kirke og
menighetshus. 
Vi gleder oss over konserter og
samvær, fellesskap og muligheten
til å gi hverandre en klem og et
realt håndtrykk. Det er mye lys og
det er større grunn til glede enn på
lange tider.  

Samtidig er bakteppet i verden, så
mørkt, så mørkt, så mørkt. Jeg kan
bare be og håpe at det har lysnet
når dere leser dette. Men så er like-
vel ødeleggelsene allerede så store,
nærmest uopprettelige. Det er i
høyeste grad virkelighet det som
skjer i Ukraina, men likevel så
ønsker jeg at jeg snart kan våkne
fra denne vonde drømmen. Vi opp-

fører oss da ikke slik i 2022. Vi har da
vel lært? 

Det er mange måter å sette ord på
dette på. Dette vi vet og erfarer alle
sammen; dobbeltheten, motsetning-
ene, paradoksene, det som ikke går
opp. Jeg vet ikke hvor jeg leste det,
men det var i alle fall slik: Livet skjer
samtidig. Det skjer ikke pent i rekke
og rad. Det står i Forkynneren at det
er en tid for alt, og det er sant, men
det er også slik at det er en tid når alt
skjer. Og det føler jeg så sterkt nå. 
For jeg virkelig elsker våren. De første
solstrålene som varmer. Tanken på alt
som ligger klart nedi jorda og venter
på å spire. Alt som er nytt. Og så blir
det nesten helt umulig, på en måte, å
holde denne enkle glede sammen
med millioner av mennesker som er
på flukt, som har mistet alt de har og
det eneste de søker er trygghet. 
Tiden vi lever i, tiden som ligger
foran oss, vil kreve det beste av oss.
Våre medmennesker trenger oss,
enten de kommer hit til landet vårt,
eller de møter oss gjennom nyhets-
sendinger og hjelpeorganisasjonenes
arbeid. Og vi må ikke miste motet. Vi
må tro at det gode skal seire. 
La våren inspirere og oppmuntre oss. 

Tung tids tale av Haldis Moren
Vesaas. Skrevet under andre verd-
enskrig. 
Det heiter ikkje: eg – no lenger.
Heretter heiter det: vi.
Eig du lykka så er ho ikkje lenger
berre di.
Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.

Alt du kan løfte av børa til bror din,
må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår varmt imot barm.
Det hjelper da litt, nokre få for-
frosne
at du er varm!

Torunn Jåvold

Sokneprest
Tranby og
Lierskogen
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Søndag er kirkedag



Fortsettelse Søndag er 
kirkedag:

Onsdag 20.04.2022
Tranby kirke kl. 19.00.
Temagudstjeneste. Suppe og messe.

Søndag 24.04.2022
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste.
Påskevandringsgudstjeneste for små
og store.
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Samtalegudstjeneste.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Samtalegudstjeneste.

Torsdag 28.04.2022
Frogner kirke kl. 18.00:
Ungdomsgudstjeneste.

Lørdag 30.04.2022
Tranby kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Tranby kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.

Søndag 01.05.2022
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Samtalegudstjeneste.
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

For utfyllende info:
www.kirken.no/lier
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Kunstverket
«Teksttavler» har fått
permanent plass i
Gullaug kirke

Med støtte fra Marie Andresens legat har
Frogner menighet kjøpt teksttavlene
som kunstner Grete Refsum har laget.
Disse har nå fått sin permanente plass i
Gullaug kirke. Nylig markerte menig-
heten kjøpet med en formell overtakelse
med foredrag av kunstneren og fin
servering for menigheten og nydelig
musikk for piano og fiolin. Arbeidene i
Gullaug kirke er i metalltråd med inn-
slag av stein og glass. De er hengt opp i
vindusåpningene og fungerer som
unike glassmalerier. 

I alt er det 12 tavler med utdrag fra Det

nye testamente med forskjellige bibel-
ske tekster. Grete Refsum kaller seg selv
for en kateketisk kunstner. Det ser man
når en leser tekstene. I foredraget for-
klarte hun at tekstrammene er gruppert
om tre tema: 

Definisjon – Begrepet Gud forklares; 

Instruks – Hva Jesus sier vi skal gjøre;
og 

Tradisjon – Kirkelig praksis. 

Skole- og konfirmantklasser har alt vist
at tavlene fungerer. Tekstene er redig-
erte utdrag av bibeltekster, og med
disse kan de finne ut hvor de kommer
fra. 

Tavlene ser besnærende enkle ut – fire
– fem centimeter høye store bokstaver i
vridd ståltråd ordnet i ti rette rekker
med noen små glassbiter og småstein
innfelt som mellomrom mellom tekst-
sitatene. Det hele er en geometrisk

ramme formet som en firkantet
flate. Ser man nærmere etter, er
hver bokstav tvunnet slik at de får
tekstur og dybde og et knapt
merkbart lys og skyggespill. Det
gir tavlene et unikt liv etter som
lysforholdene endrer seg. Ifølge
kunstneren brukte hun omtrent en
arbeidsdag på å lage fire til fem
bokstaver. Da representerer de 12
tavlene innpå to årsverk i arbeid
til sammen. 

Form, materiale, teknikk og
design virker sammen til å skape

kunstverket i en nesten matematisk orden. Hele
kunstverket er åpent, og lyset skinner rett igjenn-
om det. Materialet er alminnelig ståltråd ispedd
småstein fra stranda og små glassbilder, men
tekstutdragene er fra Guds ord i det Nye testa-
mente. Slik får kunstneren sagt noe om det opp-
høyde og gudommelige gjennom hverdagslige og
naturlige virkemidler. 

Til slutt. Tro ikke at dette er enkle og rett fram
arbeider. Dette er utsøkt og fremragende kunst
som Frogner menighet og Gullaug kirke har fått å
forvalte. 

Av Asle Kristiansen

ÅPEN BIBEL- OG 
SAMTALEGRUPPE
Sylling Kirkestue

Datoer for vinter/vår 2022:

3. tirsdag i måneden
Kl. 18.30 - 20.00

19. april, 10. mai (pga. 17. mai), 14.
juni, felles sommeravslutning for
Sylling og Sjåstad i prestegårdshag-
en.

ALLE
VEL-
KOMM-
EN!
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Slekters
gang

«Sangtimen» + ord-
føreren= En sol-
skinnsdag!
Allikevel -
«Sangtimen»
torsdag den 24.
februar hadde et
tragisk bakteppe: 
Russlands angrep
på Ukraina. Vi
startet derfor
kvelden med at
Magnus
Angeltveit tente
lys på alteret og
bad en bønn for
det lidende folk-
et. 

Øyvind Mørk
valgte naturlig nok i sin åpning å se
på likhetspunkter mellom politikken
og kirken. Begge jobber for å nå sine
mål gjennom det vi tror på. 

Kveldens gjest ordfører Gunn Cecilie
Ringdal hadde sett fram til å komme
til «Sangtimen». Hun fortalte med
glede om sin fine oppvekst i Sylling
med nærkontakt med kirke, menig-
hetsliv og andre aktiviteter i bygda.
Særlig poengterte hun sin deltakelse
i gospelkoret og søndagsskolen.

Men aller først tok hun en tur innom
sin egen barndom der vi måtte synge 
«Vi har en tulle med øyne blå…»,
men siden hun hadde brune øyne

ble teksten for henne endret til
brune. Langt vanskeligere ble det da
hun selv fikk to gutter der den ene
hadde blå og den andre brune øyne.
Da ble det «Vi har to gutter med
øyne brune og blå…..»

Etter salmen «Måne
og sol» fortalte Gunn
Cecilie om sine
mange, gode opplev-
elser med kirken.
Kirkens plass både for
sorg og glede, men
ikke minst å elske
fram alt det gode i
livet slik vi synger det
i salmen «Å leva, det
er å elska». Det var
romantisk stemning i
salen da Gunn Cecilie
begynte å fortelle om
sin mann Amund og

den gode forelskelsen da hun giftet
seg i Sylling kirke i 2007. Det var
derfor nærliggende å synge «Deilig
er jorden». Etter denne salmen ble
overgangen til «En solskinnsdag» av
Postgirobygget en naturlig avslut-
ning på hennes fine fortelling.

Jon Buxrud overrakte eplesaft fra
Lier og takket for at ordføreren med
all sin energi, livsglede og spontani-
tet ville være gjest i «Sangtimen».
Etter pausen med twist og kaffe var
det tid for «ønskekonsert» og
«kveldstanker» før avslutningen.

Alf Kristian Hol

Døpte

Frogner
Olav Elstrand-Dahl, Liam Tilley,
Albert Lunde Kveseth, Emma
Holtebu, Oscar Holm Larsen

Tranby og Lierskogen
Sanna Fjeld Landfald, Ingrid
Grongstad Heiberg, Emrik Lunevski
Gabrielsen

Vigsel

Ingen i perioden

Gravferder
Frogner
Irene Agnete Aune, Tor Olaf
Andersen, Jan Hafskjold, Turid
Hagerup Haaland, Torunn Iversen,
Turid Fjelltun, Elspeth Jennifer
Gilje, Jenny Fjellbekk, Frank Halvor
Halvorsen, Erna Tordis Bersaas
Kopperud

Tranby
Kjell Asgeir Lien, Terje Moen
Hjørdis Lyngås,  Arthur Bernhard
Clausen, Solveig Nordahl

Åpen bibel- og samtale-
gruppe
Tranby menighetshus
Torsdagene; 24. mars, 21. april og
19. mai kl. 19.00 – 20.30

Tema; Bergprekenen 
Innleder; Ole Bjørn Haugaasen, past-
or i Evg. Luth. Frikirke i Drammen

Velkommen til Åpent hus
på Tranby!
Åpent hus arrangeres den første ons-
dagen hver måned, og vi møtes kl.
11.00  til måltid, fellesskap, under-
holdning, loddsalg og foredrag.
Foredragsholdere og tema neste saml-
ing: 

6. april: «Etikk og verdier i korona-
ens tid» v / Henrik Syse, filosof, for-
fatter og forsker. 

4.mai: GLADSANGEN kommer!

Velkommen!  – alt godt fra diakoniut-
valget på Tranby

FELLESSKAPSKVELDER PÅ
FROGNER MENIGHETSHUS.

Møtene begynner kl. 19.30, og det blir
servert kaffe og noe å  bite i fra kl. 19.

Vi fortsetter med fellesskapskveldene på
Frogner menighetshus og inviterer til
følgende kvelder framover:

Tirsdag 10.mai Oddbjørn Evenshaug
«Prestekolonien på Helgøya og
Lillehammer».  Oddbjørn Evenshaug
har vært professor i pedagogikk, er lok-
alhistoriker og har nylig skrevet bok om
prestene som ble forvist fra sine menig-
heter av NS-regimet.



Tror du på opp-
standelsen?

Når en leser Det nye testamentes
skildringer av oppstandelsen, er det
påfallende hvor vanskelig det var for
Jesu disipler å tro det de fikk se og
høre påskemorgen. Eller kanskje er
det ikke så rart? Det er vel strengt
tatt ikke så mye lettere for meg å tro
på oppstandelsen? Døden og døds-
kreftene, derimot, er påtakelig nær-
værende og har mange vitner. 

Maria Magdalena og de andre som
kom til den tomme graven påske-
morgen var akkurat like hjelpeløse
som oss i møte med døden. Underet
var ikke noe de framkalte med sin
tro eller sitt håp. Det var Guds kraft
som gjorde det, ikke deres egen. Rett
nok kan menneskers tro utrette mye,
men ikke dette. Det var ikke troen
eller håpet som drev Maria ut mens
det ennå var mørkt, bare kjærlighet-
en til en som var død. Den morgenen
ble det født en levende tro på en lev-
ende Herre. 

Oppstandelsestroen var ikke en tro
som vokste fram i kirken. Det var en
kirke som grodde fram omkring
troen, og selve den forutsetningen
som troen var grunnlagt på. Kirken
gror ikke fram av en sannsynlighet.
Den gror fram av han som sa: «Jeg er
oppstandelsen og livet.» (Joh 11,25) 

Det var heller ikke kraften i med-
lemmenes overbevisning som var
avgjørende. Oppstandelsen er ikke
avhengig av oss selv. Derfor finnes
det også et levende håp som ikke er
avhengig av oss selv. 

Dette håpet holdes levende ved at vi
stadig holder ryktet om Jesus lev-
ende. Derfor trenger vi å komme
sammen for å høre historien om ham
og gjøre den levende, slik han selv
oppfordrer oss med ordene fra inn-
stiftelsen av nattverden: «Gjør dette
til minne om meg.»

Etter to år med pandemi – og attpåtil
påskestengte kirker – håper jeg at
kirken kan bringe oss sammen igjen
til påskefeiring, gudstjeneste, bønn
og kulturopplevelser. For at troen,
håpet og kjærligheten kan få ny nær-

ing og kraft. 

La oss vitne om håpet med føttene
våre, når vi går til kirken og oppsøk-
er fellesskapet om den oppstandne og
levende Jesus. 

Biskop Jan
Otto Myrseth
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I skrivende stund pågår en menings-
løs krig i Europa. Med ett har det
krøpet nærmere, vår usikkerhet og
frykt for hva som kan ramme oss.
Og mens vi kjenner på dette, skjer
det grufulle handlinger mot uskyld-
ige mennesker i Ukraina. Og, mange
andre steder i verden. Vi har blitt
godt vant til fred og ro, og med
økende materiell velstand i landet
vårt. Mange av oss har kunnet leve
helt fint, uten store bekymringer i
dagliglivet, til tross for krig, nød,
pandemi og store katastrofer rundt
om på kloden. Heldigvis ser vi en
betydelig giverglede overfor det
ukrainske folket, og et stort engasje-
ment for å ta imot ukrainske flykt-
ninger. 

Bibelens Jesus-skikkelse er provoser-
ende tydelig i møte med likegyldig-
het og unnfallenhet. Mange av oss
kan kjenne på lysten til å gjøre Jesus
om til en kosebamsefigur vi kan lulle
oss inn i en konformitet med. Men
Jesus lar seg ikke fange av slikt. Mon

tro om ikke frelse handler om en
befrielse fra det vi innbilder er et
varmende teppe, men som i realitet-
en er en tvangstrøye, i form av over-
dådig nytelse, følelse av misnøye og
selvmedlidenhet. «Vi er sett, avslørt
og elsket», lyder refrenget i salmen
«Du tar meg imot», skrevet av
Karoline Arnesen og tonesatt av
Mari Tesdal Hinze. Den ble laget til
KFUK-KFUMs tenåringstreff i 2014. 

Å bli avslørt er svært ubehagelig,
men å ikke bli sett er langt verre.
Jesus ser oss med et kjærlig blikk og
avslører det som hindrer oss i å
utfolde oss slik vi opprinnelig var
skapt, til frie mennesker som tjener
hverandre og Gud med glede.
Samtidig som han lar oss beholde
verdigheten vår. Vi må stå til ansvar
for det som er avslørt. Men det er
kjærligheten som er drivkraften.
Guds kjærlighet, en fullstendig blott-
legging av Gud gjennom Jesu lidelse
og død. Opp av det komplette mørke
ble Jesus reist opp, og vi med ham. 

Å bli tvunget til å måtte ta ansvar
løfter oss opp av selvfornedring og
gjør oss i stand til å rette ryggen å
heve blikket. For vissheten om at vi
er elsket av Gud skaper trygghet og
takknemlighet. Da kan store, gode
ting skje, i møte med andre.

Evangeliet etter Lukkas, kapittel 18,
vers 13-14a: «Tolleren sto langt unna
og ville ikke engang løfte blikket mot
himmelen, men slo seg for brystet og
sa: Gud, vær meg synder nådig! Jeg
sier dere: Tolleren gikk hjem rett-
ferdig for Gud»

Joar Morten
Flatland,

Kateket
Frogner,
Tranby og
Lierskogen

Andakt

ÅPEN BIBEL- OG 
SAMTALE- GRUPPE
Sjåstad Kirkestue

1. tirsdag i måneden kl. 18.30 -
20.00
Datoer for vinter/vår 2022: 

5. april, 3. mai, 14. juni, felles
sommeravslutning for Sylling og
Sjåstad i prestegårdshagen.

ALLE VELKOMMEN!
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HÅP ER Å SE GJENNOM
HORISONTEN

Rolf Sommerseth
er god til å finne
fram smilet selv i
en tung og håpløs
situasjon. Det
viser han eksempl-
er på i foredraget
sitt, «Smil og tårer
rundt håp og
sorg» på Frogner
menighetshus
midt i februar.
Thorvald
Stoltenberg hadde et sitat av
Vaclav Havel en gang han besøkte
Tranby. Det er absolutt passende i
dag i disse urolige tider.                 

«Jeg er ikke optimist, for jeg tror
ikke at alt vil gå bra.
Jeg er ikke pessimist, for jeg tror
ikke alt vil gå galt.
Nei, jeg er håpefull. Håpet er like
viktig som livet».

Det er som om dere ser gjennom
horisonten, sa en innfødt til en
misjonær som hadde mistet et
lite barn. Dette ble for ham et
flott ord for håp. Rolf
Sommerseth fortalte flere
eksempler på hvordan en gjenn-
om tunge opplevelser likevel kan
øyne håp. Størst må det håpet
være som er blitt til i Jesu tomme
grav. Jesus vant og jeg har vunn-

et, synger vi i en påskesalme. 

Rolf var også innom Blå, blå
salme av Erik Bye,
visdomsord av Rolf
Wesenlund og flere
«godbiter» barne-
munn.

Karsten Isachsen,
som huskes av mange
for slagferdighet og
masse humor midt i
alvorssituasjoner, skal
ha sagt at «I minne-
samværet mitt skal
det serveres kald kyll-

ing, for det er det verste jeg vet—
for der skal det være skikkelig
sorg.» Rolf er full av gode sitater
fra Karsten Isachsen. «Vi er und-
erveis til Guds evige sommerdag.»
Et vakkert bilde. Og videre: «Jeg
trodde lenge at jeg gjennom livet
var på vei mot livets aften, og at
den rosa stripen som ventet i hori-
sonten var en solnedgang. Men
Jesus har sagt at alle som er i
Hans følge har gått fra døden til
livet. Vi er underveis til en morg-
en, - til en soloppgang hvor Gud
skal bli alt i alle!»

Det kristne håp er som det er
sagt i et afrikansk ordtak: «Håpet
er den fugl som synger mot daggry
mens det ennå er mørkt!»

Gjertrud Aspelund 

Inn i pensjonistenes rekker ...

Denne våren har to ansatte i kirkestab-
en i Lier avsluttet sitt yrkesliv. Eddie
Osa sluttet 1.februar etter nesten 30 år
som kirketjener/ kirkegårdsarbeider, og
Lisbet Fjellheim Lislelid sluttet 1.mars
etter å ha arbeidet over 7 år på Kirkens
Servicekontor. 

Eddie  ble ansatt
Lier kommune i
1993.  Da skulle
Frogner kirke
pusses opp utvend-
ig til  300 årsjubi-
leet i 1994, og det
nye våpenhuset ble
bygget. I 1997 fikk
Eddie  Lier kirke-
lige fellesråd som

arbeidsgiver, og  han har arbeidet ved
alle kirkene og kirkegårdene i kom-
munen. Eddie forteller at det har vært
varierte arbeidsoppgaver, og at han har
likt seg godt. 

Lisbeth har arbeidet på
Kirkens servicekontor
fra sommeren 2014.

Hun har arbeidet
med fakturering,
gravplassregisteret,
administrasjon av
kirkelige handl-
inger   og annet
forefallende
arbeid. Hun har
ikke hatt noe imot
å være «potet» når
noe uforutsett

dukket opp.. «Det har

vært interessant og jeg har trivdes, og
jeg kommer til å savne  kollegaene,
men det er en tid for alt,» sier Lisbeth.

På spørsmålet om hva de
skal bruke tiden til nå, er de
ganske samstemte. Det skal
bli fint å ha mer tid til fam-
ilie, barnebarn og å gå tur.
Eddies nærmiljø er
Fjordparken og Bragernes
strand. Lisbeth vil gjerne
være mer på hytta. Hun er
glad håndarbeid og å lese.
Eddie som var aktiv fotball-
spiller til han var 50 år, får
nå anledning til å følge enda
bedre med på all slags sport.

Menighetsbladet takker for
innsatsen og ønsker dere

lykke til!

Musikalske personalendringer

Sara Brødsjø
Sara begynte som
organist i
menighetene i
Sylling og Sjåstad
15.2.2021. Hun har
bidratt inn i
menighetene og
Lier kirkelige
fellesråd med flott
orgelspill og sang og har bidratt med sin høye
musikalske kompetanse på gravferder, gudst-
jenester og annet i menighetene. Sara har
dessverre valgt å slutte og hadde siste arbeids-
dag 28.2.2022. Vi takker for all den flotte
musikken og ønsker henne masse lykke til
videre!

Helge
Harila
Helge er
kantor og
er ansatt
som vikar i
Tranby og
Lierskogen
menighet.
Helge har
bred
musikalsk erfaring og masse initiativ og ideer
som vi håper både menigheten og fellesrådet
får glede av fremover. Helge begynte 7. februar
2022. Vi er glade for å ha fått Helge som vikar
og gleder oss masse til å bli bedre kjent med
deg! 
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Informasjon fra kirkevergen

Vi skriver mars! Og det er første vår-
måned! Med våren kommer mildvær-
et og da må jeg få minne alle om å
sjekke gravminnene sine for å sikre
de står støtt. Fester er ansvarlig for at
gravminnet står støtt og trygt uten
risiko for å velte. Når snøen smelter
og telen tiner, kan det medføre at
bakken under og rundt gravminnene
beveger seg. Det er derfor viktig at
dere følger med på gravminnene
deres om de står rett og balansert.

14. mars tiltrer Øystein Magelssen sin
stilling som prost i Drammen prosti.
Han innsettes som prost i Bragernes
kirke 27. mars kl 17.00. I perioden 1.
oktober 2021 og frem til nå er det
Berit Basmo Kvidaland som har vært
fungerende prost og vi takker henne
for godt samarbeid i denne perioden.
Det blir spennende å bli kjent med
Øystein Magelssen i tiden fremover.

20. mars vigsles vår organist Veronika
Kashina til kantor i Tranby kirke.
Vigslingen skjer i den ordinære guds-
tjenesten kl 11.00. Vi gleder oss med
Veronika og håper mange kommer
for å støtte henne og dele gleden
hennes denne dagen.

Rett over påske, 25. april, har
Bygningsutvalget befaring av alle
kirkene i Lier, for å vurdere behov for
vedlikehold, investeringer mv. Dette
som ledd i innspill til Lier kommune
og deres prosess og arbeid med bud-
sjettet HP 2023- 2026

Det siste halvåret har det skjedd
mange endringer på personalsiden i
Lier kirkelige fellesråd og vi arbeider
med å fylle opp igjen flere stillinger.
Når noen slutter får vi muligheten til
å vurdere dagens organisasjon på nytt
for å se om vi gjennom endringer kan
få en kompetanse som bedre møter
behovene i menighetene. Dette med-
fører tidvis at nye ansettelser tar noe
tid, men vi håper at det på sikt kan
være med på å utvikle både Lier
kirkelige fellesråd, menighetsarbeidet
og Kirka i Lier. En av stabene som
har litt lav bemanning for tiden er
Kirkens servicekontor. Vi ber om for-
ståelse for at vi i en periode fremover
kan bruke noe mer tid enn vanlig til å

svare ut alle henvendelser som
kommer pr telefon og e-post.

Og mens vi er inne på personal.
Ønsker du å bli kirketjenervikar i Lier
kirkelige fellesråd? Dette innebærer å
ha en arbeidsavtale med Lier kirkelige
fellesråd om at vi kan ringe deg når
det er behov for vikar til kirkelige
tjenester og seremonier i våre kirker,
herunder vielser og gudstjenester i
helgene. Høres dette interessant ut,
vær snill å ta kontakt med arbeidsled-
er Henrik Aasland, tlf 932 88 788,
eller teamleder Ingvild Vatsøy, tlf 924
50 987.

Det skjer mye i Kirka i Lier fremover.
Jeg oppfordrer dere til å følge med på
våre menighetssider på Facebook og
hjemmesiden vår: kirken.no/lier. Vi
forsøker å skape nye møteplasser for
mennesker i alle aldre; samtalegrupp-
er for ungdom og unge voksne, Cafe
3410 i Sylling for ungdomsskoleelev-
er, sinnsrogudstjenester i Sjåstad
kirke, hverdagsmesse med suppe i
Tranby kirke og flott konsertserie
med Bach i hovedrollen i Frogner. Jeg
ønsker dere hjertelig velkommen til
alt av hva vi har å tilby! 

Selv om det går mot lysere og varm-
ere tider, ligger det også en mørk
skygge over Europa. Vi ber for alle de
som er rammet av krigen i Ukraina.
Søndag 13. mars kl 13  var det klokk-
ering i alle landets kirkeklokker for
Ukraina. Ta vare på hverandre og gi
litt ekstra støtte til de som har venner,
familie og bekjente i Russland og
Ukraina.

Med en påsketid som nærmer seg,
benytter jeg også anledningen til å
ønske dere alle en riktig god og fred-
full påske!

Mette Sønsteby
Kirkeverge

Går du i 3.klasse på Sylling, 
Oddevall eller Egge skole? 
Bli med på spennende og
morsomme tårnagent dager i 
Sjåstad Kirke 

Onsdag 30. mars (etter skolen) 
og søndag 3.april kl.10.00- ca 13.30                                            

Vil du melde deg på, eller lurer på
noe?
mail: AnCa Trosopplærer
al692@kirken.no
eller sms til 95278141, så tar jeg kon-
takt ! 

Konfirmanter i Tranby
kirke våren 2022:

Tranby kirke 30. april kl. 11.00
Benjamin Axelson
Emma Guibaud Bryde
Ola Sønju Eggum
Julie England Gjerald
Nea Hansteen-Hagen
Michaela Marie Jørgensen
Magnus Ørn Helgasson Lavergren
Vegard Mehren
Jo Lous Selmer Andersen
Brage Deinboll  Skarpås

Tranby kirke 30. april kl. 13.00
Tobias Ellevog Antonsen
Mateo Martin Solberg Dijkstra
Herman Schjørlien Finsrud
Vetle Johansen Hennum
Sara Solum Hermansen
Henrik Knutsen
Caroline Tønsberg Rikardsen
Even Selsaas
Christian Buvald Zibell

Resterende konfirmantlister i neste
nummer.



«Åpent hus»
«Mellom bakkar og berg utmed havet»
runget taktfast i storsalen på Tranby
menighetshus, i fullsatt sal og med vår
nye
vikar-
kantor
Helge
Harila
ved
pianoet.
Han er
og sang-
pedagog
og fram-
førte seinere i programmet selvskrevet
musikk, en vakker vårsang «Syng svart-
trost, syng». Den passet fint denne sol-
skinnsdagen 2.mars. Praten gikk lystig
mens all den gode lunsjmaten gikk ned
på høykant. Det måtte dekkes fire eks-
tra bord! Dette viser at folk er glade for
å kunne møtes igjen, men det viser
også at mange kom for å høre Thor
Sørli fortelle og med historier og bilder
følge tre familier i Lier
gjennom 2. verdenskrig.
Det som skjer i Ukraina i
disse dager ga et helt
spesielt bakteppe for
dagens foredrag.

Thor Sørli er aktiv i Lier
historielag og mye av det
han fortalte kan vi lese i

John W Jacobsen sin bok: «Lier under
2. verdenskrig». Sørli gav oss en kort
historikk om tiden før 9.april. Deretter
fikk vi høre hvordan dagen da tyskerne
overfalt Norge fortonet seg for famili-
ene til Torbjørn Utengen, Sigrid og Ole
Sylling og Hans Fuglerud. Sterke opp-
levelser og dypt inntrykk gjorde selv-
sagt senkningen av Blücher og rekog-
noseringsflyet fra England, Short
Sunderland, som ble skutt ned over
Sylling og Holsfjorden og landet i
Maidalen. Ni døde, mens Ogwyn
George overlevde på
mirakuløst vis.

Det var interessant å se
kopier av dagboksider og
høre om rasjonering og
mangel på drivstoff. De
brente erter og hvete som
kaffe-erstatning, kokte sin
egen såpe og sydde sko av
fiskeskinn eller de brukte
tresko. Og vi fikk høre om
både tobakksdyrking og
svenskesuppa.  Kåre

Brenden
hadde laget
sin illegale
radiosender
som Sørli
hadde med
seg og viste
fram.
Finnemarka

var viktig for «gutta på skauen». Ved
Nykjua er det statue og minnemarker-
ing i mars hvert år. Gravstedene på
Sylling kirkegård og bautastein ved
Frogner kirke blir hyppig besøkt, og en
finner ellers flere minnesmerker i Lier
fra 2. verdenskrig.
Etter loddtrekningen, litt på overtid,
takker vi hverandre for samværet, og
mens vi går ut i vårdagen nynner vi på
«No livnar det i lundar».  

Gjertrud Aspelund 
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”Sangtimen” – et fellesar-
rangement for menighet-
ene i Lier-kirken

«Sangtimen» tar vare på gode sang-
tradisjoner i våre menigheter

Vi møtes fire/fem torsdager høst og vår.
Felles sang er vårt primære mål, men i
samlingene har vi også besøk av en
gjest som formidler sang,
minner/kultur og evt. trosopplevelser.
Vi er også et sosialt treffsted med enkel
bevertning.

Sangtimen er tredelt;

Gjest– sitt forhold til sang og musikk,
opplevelser og utvikling.
Enkelte av gjestene er utøvende i sang
og musikk, andre har et mer lyttende
forhold. Uansett, sang / musikk har

innvirkning på dagens situasjon for
gjesten.

Sosialt samvær– enkel servering,
skravling rundt bordene.

Ønskekonsert– mange sitter med
minne / opplevelse, sang eller salme,
tid og sted. Dette kan deles med andre,
om du vil!

Arrangementet er gratis, kollekt dekker
de faktiske utgifter!

To gjenværende samlinger i mars og
april

Torsdag 31. mars på Tranby menig-
hetshus kl. 19.00
Gjest; Sverre Fuglerud
Sverre er født og vokst opp i Lier, på
gården Lamyra nede ved Lierelva.
Etter en alvorlig sykdom som liten,
mistet Sverre synet.
Dette har selvfølgelig gitt han en del

praktiske utfordringer, men Sverre,
som nå har sin arbeidskarriere i Norges
Blindeforbund tar seg fram der svært
mange andre mister oversikten selv
med GPS èn.

Torsdag 28. april på Frogner menig-
hetshus kl. 19.00
Gjest; Jan Erik Broom Larssen
Jan Erik er en norsk programleder, bl.a
vært programleder i Go’ elg og Autofil
på NRK, Broom Live på TV 2 og
Skandiabankens biltips med Jan Erik
Larssen og Bildeler.no på YouTube. For
sin jobb som programleder i Autofil
fikk han publikumsprisen under
Gullruten 2003.
Jan Erik var tidligere sanger i Oslo
Gospel Choir, han brukes nå regel-
messig som andaktsholder i NRK
radio.

Velkommen !
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– Pappa må 
være kjempegammel.
– Jaså? Hvorfor tror 

du det?
– Fordi brannalarmen 
gikk da han blåste 

ut alle lysene 
på kaka.

Finn fem feil!Finn fem feil!
 

 

Finn navn på 10 instrumenter!Finn navn på 10 instrumenter! 

U K U L E L E T I F

S T I F I T R U T U

M R S O T E I B I T

K O N T R A B A S S

Å M Ø R O M A T I A

P B B O M O P Ø M T

O O A M M G I T A R

D N L P E R A S T U

E E L E R Ø N U A T

L A O T F I O L I N

Y F L Ø Y T E K R Å VitserVitser
Så var det 

fyrvokteren som 
fikk sparken. Han 
pleide å skru av 

lyset før han gikk 
og la seg.   

  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

  Bestill abonnement 
 på sondagsskolen.nosondagsskolen.no 
  eller 22 08 71 0022 08 71 00

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: For så høyt har Gud elsket 

verden at han ga sin Sønn, den enbårne, 

for at hver den som tror på ham, ikke 

skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt
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Ine Kristine 
Ølberg

Stian Fossli

Lokalkunnskap
og nærhetog nærhet

okalkunnskapL

eien 38, voHegsbr

.nohederheder.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

KRIKLIER
Lierbyen skole Kl.18.00 – 22.00  -  For deg mellom 13 – 19 år

Dette vil bli en chill kveld som DU bør bli en del av! 
Kvelden innebærer:
- KRIK-aktiviteter i gymsalen (nullpressjoggedress) 
- afterKRIK & hang out i caféen
- Bordtennis
- Kort- og brettspill
- Badminton 
- Spikeball (tidenes feteste spill!)

- Andakt om Jesus og livet
-Kahoot med premier! 

GRATIS ARRANGEMENT!

Digge saker kan kjøpes i caféen. 
FÅ MED DEG FOLKA DINE! - Invite dem!!!

Lurer du på noe ta kontakt med AnCa Trosopplærer: 
Anne Cathrine Hegge Larssen: mobil:95278141 eller mail: al692@kirken.no

Datoer for KRIK Lier  
samlinger vår 2022:

Lørdag 29.januar
Lørdag 12.februar
Lørdag 19.mars
Lørdag 23.april
Lørdag 11.juni
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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: 40 92 49 50
lier@kirken.no

Kirkeverge Mette Sønsteby
mobil: 482 89 588

Konsulent Tone Venås
Unhjem (Kirkens service-
kontor)  
tlf. 40924956

Konsulent 
(Kirkens servicekontor)  

Teamleder Ingvild Vatsøy
(Kirkens servicekontor) 
tlf. 92450987

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: 40 92 49 50

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: 93 28 87 88

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

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

Kirketjener
(Frogner)

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

Prostiprest Eli Kristin
Flåten.
mobil: 922 90 351

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

Kantor
Veronika Kashina
(Frogner)
mobil: 950 04 924

Organist
(Sylling og Sjåstad)

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

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

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

Trosopplærer
Lise Bratsberg Myrvang
(Frogner) 
mobil: 971 21 754

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

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

Ledig 
stilling

Ledig 
stilling

Ledig 
stilling



Neste nummer
Stoffrist:  21. april
I din postkasse: 29. april - 6. mai

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

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

Lierskogen –

mandagskafè
Mandagskafèen i Lierskogen kirke er
godt i gang!

Nå strømmer Lierskogingene til.
Foreløpig møtes eldste generasjon, men
vi har både plass til og håp om at også
hjemmeværende småbarnsforeldre, evt.
på trilletur, tar med småbarna inn og
smaker på nystekte vafler, kaffe, te eller
saft.
Vi holder stengt i skoleferiene, men er
ellers åpent hver mandag kl. 11.00-
12.30

Tanker omkring kunst og
håndverk i Lierkirkene 
Kirkene i Lier er etter hvert blitt estet-
iske perler med kunst fra ulike tidsald-
ere som er vel verdt et besøk. I tillegg
har kommune, fellesråd og kirkeverger
gjennom flere år arbeidet samvittig-
hetsfullt med å vedlikeholde og å pusse
opp både kirkebygg og kirkegårder.
Utvendig og innvendig er kirkene malt
og istandsatt. Belysning er skiftet, til-
bygg er tilpassett, lesepult er installert,
nye liturgiske møbler er anskaffet. Alt
er utført med stil, kunstnerisk blikk og
håndverksmessig kvalitet som kom-
mune og menighet kan være stolte av,
men som det er lett å overse. 

Menighetsbladet har beskrevet etter
hvert noe av fornyelsene i Liers kirker,
men kanskje er det på tide å lage en
samlet oversikt. Det kan vi komme til-
bake til. Er det lenge siden du har vært
i «Gullaug kirke», så vil du bli over-
rasket. Fra det noe slitte landsens bede-

hus «Betania» fremstår nå «Gullaug
kirke» som et vakkert gudshus som
gjør deg nysgjerrig og glad. 

Hvorfor er kunst viktig? Både kunstner
Grete Refsum og sokneprest Kaare
Stenseng berørte hvilken plass kunst
har i kirkelig sammenheng da de nye
kunstverkene ble overrakt i «Gullaug
kirke». Tanker det er verdt å dele. 

Gud viser både sin storhet og sin god-
het gjennom skaperverket. Når vi er
skapt i Guds bilde, så betyr det at vi
selv er i stand til å skape og finne opp
nye ting. 

Menneske elsker skjønnhet. Vi ser det
fra malerier og
helleristninger fra før siste
istid og til dagens malerier
og kunstverk.

Gud er ikke en gammel
mann med skjegg som
Michelangelo malte. Han er
universets skaper, men vi

gleder oss over det flotte maleriet
Michelangelo skapte. 

Når vi skaper noe av hverdagslige ting
med vår egen kropp og tanke, så speiler
vi skjønnheten i Guds skaperverk slik
det også er i nattverden. Brød og vin
fra jorda blir til frelse. Derfor er kunst 
viktig. 

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?)  

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 forstå forskjellen». 

Sett av følgende datoer: 13/2, 27/3, 24/4 og 22/5.  Vi møtes til kirkekaffe og 
vafler før gudstjenesten, kl. 18.30! Selve gudstjenesten starter kl. 19.00.  

Spørsmål? Kontakt Aksel diakon tlf. 480 40 146 / ao887@kirken.no. 
Velkommen! 
 

 

Årsmøte Sjåstad menighet

Velkommen til årsmøte for
Sjåstad menighet i Sjåstad
kirkestue onsdag 29.03.22 kl.
20.00.

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. 


