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Lørdag 07.05.2022 
Frogner kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Frogner kirke kl. 12.30:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Lierskogen kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Frogner kirke kl. 14.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.

Søndag 08.05.2022 
Tranby kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Frogner kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.

Frogner kirke kl. 12.30:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Tranby kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.

Lørdag 14.05.2022 
Frogner kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Frogner kirke kl. 12.30:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Frogner kirke kl. 14.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.

Søndag 15.05.2022 
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp.

Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp.

Tirsdag 17.05.2022 – Grunnlovsdagen
Sjåstad kirke kl. 09.30: Gudstjeneste. 
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Sylling kirke kl. 12.00: Gudstjeneste.

Onsdag 18.05.2022 
Tranby kirke kl. 19.00:
Temagudstjeneste. Suppe og messe.

Søndag 22.05.2022 
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp.
Sylling kirke kl. 12.00: Gudstjeneste.
Dåp.

Fortsettes neste side
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Lier Menighetsblad

Fredsdager i mai
Mai er måneden for fredsmarker-
inger. 8. mai er dagen vi feire at 2.
verdenskrig tok slutt. I år er det
77 år siden det var krig i Norge.
17. mai feirer vi grunnloven vi
har hatt i 208 år. Samtidig har det
vært nesten 208 år uten krig mell-
om landene i Norden, høsten
1814 var siste gang det var krig
mellom Sverige og Norge.

8. mai og 17. mai får et mørkt og
alvorlig preg over seg i år. Det er
stor grunn til å feire fred og fri-
het! Men samtidig har krig og
brutal menneskelig lidelse komm-
et så nær oss. En gal president i et
av våre naboland har satt i gang
en krig. Vi ser at fred og frihet
ikke er en selvfølge. Og vi minnes
om at vi mennesker har en jobb å
gjøre for å skape fred i verden.

Gjennom hele menneskehetens
historie ser vi at det har blitt krig og
uoverensstemmelser. Vi som er så
heldige at vi aldri har opplevd å bo i
et land med krig har mye å takke
for. Nyhetene er fulle av krigens
grusomheter, og mye av verdens
grusomhet når aldri vårt nyhets-
bilde Som enkeltmennesker blir vi
hjelpeløse, men sammen kan vi
skape gode samfunn. Selv om fred i
verden ser ut som et håpløst pro-
sjekt er det viktig å ikke gi opp.

I kirka forkynner vi et fredsbud-
skap. Vi tror på en Gud som vil ha
fred med oss mennesker, og fred
mellom mennesker. Det er fullt
mulig å finne eksempler på kristne
som er og har vært med på å skape
ufred. Men Guds ønske for verden
er fred.

Etter to år med pandemi får vi igjen
gå i 17. maitog og samles til folke-

fest. Årets 17. mai blir en flott
anledning til å takke for fred og
frihet. Men også en anledning til
å minne hverandre på at vi må
vise støtte og omsorg først og
fremst til de som lider rundt i
verden, og til alle som på ulike
måter hjelper og jobber for å
skape fred i verden.

Jeg håper vi i år får ekstra lange
17. mai tog. Vi må ta igjen det
tapte etter to år med pandemi.
Men enda viktigere, vi må ta med
i 17. mai toget de som søker
trygghet og beskyttelse hos oss!

Ole Johan
Stokstad

Sokneprest
Sylling og
Sjåstad
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Fortsettelse Søndag er kirkedag:

Søndag 22.05.2022 
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Dåp.
Sjåstad kirke kl. 19.00: Gudstjeneste.
Nattverd. Sinnsrogudstjeneste.

Torsdag 26.05.2022 – Kr.
Himmelfartsdag
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00:
Gudstjeneste. Dåp.

Søndag 29.05.2022 
Sjåstad kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp.

Søndag 05.06.2022 – 1. pinsedag
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp.
Sylling kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp.

Mandag 06.06.2022 – 2. pinsedag
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nattverd. 

Søndag 12.06.2022 
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp.
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nattverd. Dåp.
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Øverskogen
Samfunnshus -
Nyoppusset samlingspunkt
øverst i Lierbygda

I flere tiår har det vært tradisjon
med gudstjenester på Øverskogen
samfunnshus, en tradisjon som
strekker seg helt tilbake til den gang
det var skole på Øverskogen og
Charles Østby var prest.

I bygda lengst nord i Lier har den
gamle skolen fra 1915 blitt et flott
samfunnshus. Skolen ble nedlagt i

1961, men huset står der fortsatt til
nytte og glede for bygda. Magne
dugnadstimer har blitt lagt ned
gjennom årenes løp for å gjøre
huset flott, og for å holde det ved
like. I løpet av vinteren har det vært
flere dugnader og storsalen har blitt
malt lys og fin.

Samfunnshuset leies ut til private
selskap, og er et flott sted å samle
slekt og venner i både sorg og glede.
Det er også flere typer åpne
arrangement på samfunnshuset.
Palmesøndag var det gudstjeneste,
og alltid når det er gudstjeneste på

Øverskogen er det kirkekaffe etter
gudstjenesten. Neste mulighet til å
oppleve gudstjeneste på Øverskogen
er Kristi himmelfartsdag. Det er den
eneste gudstjenesten i Lier den dagen,
så da er det en flott mulighet for folk
fra hele Lier til å få oppleve sam-
funnshuset øverst i bygda!

Personalendring Kirkens servicekontor

Johanne-Marie Johansen er leid inn
som vikar i den vakante konsulentstill-
ingen ved Kirkens servicekontor. Hun
er innleid via et vikarbyrå og vikariatet
forlenges etter en gjensidig avtale.
Johanne har funnet seg godt til rette og
er allerede godt inne i arbeidsoppgav-
ene sine. Vi er glade for å ha fått en
erfaren og fremoverlent vikar som
kunne starte på kort varsel og vi gleder
oss til å bli enda bedre kjent med deg!

FELLESSKAPSKVELD PÅ 
FROGNER MENIGHETSHUS.
Vi ønsker velkommen til den siste fellesskaps-
kvelden i vår. Det er tirsdag 10.mai kl. 19.30. Da
får vi besøk av Oddbjørn Evenshaug som skal for-
telle om «Prestekolonien på Helgøya og
Lillehammer».  Oddbjørn Evenshaug  har vært
professor i pedagogikk, er lokalhistoriker og har
nylig skrevet bok om prestene som ble forvist fra
sine menigheter av NS-regimet. Kaffe og litt å bit-
ere i fra kl. 19.00
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Slekters
gang

Et rikt liv
Med kveldssangene Jeg folder mine
hender små og Kjære Gud jeg har det
godt, startet og sluttet Sverre Fuglerud
innlegget sitt på sangkvelden på
Tranby den siste
dagen i mars. Da
hadde Øyvind Mørk
åpnet samværet
med å minne oss
om viktigheten av
fastetiden, som kan
sammenlignes med
adventstiden og for-
beredelsen til jul. 

Sverre Fuglerud
delte mange opplevelser og minner om
en glad barndom på Lamyra med
omsorgsfulle foreldre og fire aktive
småsøstre. Jeg var i farten med mange
sprell og far ville nok kalt meg en
«Ulabrand», sa Sverre. Sju år gammel
ble Sverre veldig syk, langt opphold på
sjukehus, og han ble blind som følge
av sjukdommen. Det var en klok
avgjørelse, men nok veldig tungt for
foreldrene mine å sende meg som åtte-
åring på Blindeskolen i Trondheim. 

Jeg kan takke foreldrene mine for at de
alltid pushet meg videre og jeg måtte
klare meg i mange situasjoner. Idrett
ble en viktig del av Sverres liv. Og han

trakk fram viktigheten av all sykling
på tandemsykkel med Sigmund Rusås,
som på den tida var en dyktig syklist.
Det ble mange lange sykkelturer og
flotte opplevelser.

Sang var viktig hos oss, og med tone-
følge av Olav Soltun sang vi
oss gjennom Daniel og Rut,
Klatremus-sangen,
Guttemusikken, Jeg snører
min sekk, Deilig er jorden og
Navnet Jesus blekner aldri. 

Sverre har jobbet i Norges
Blindeforbund siden 1986.
Her har han arbeidet mye
opp mot radio og politikere
og vi har sett ham på tv i

mange artige situasjoner.  Sverre viser
hvor viktig det er å ikke gi seg, ha
humør og leve et aktivt liv. Han
berømmer også kone, barn, barnebarn
og familie for å ha gitt ham et rikt liv.
Onkel Jon Buxrud takket med den
tradisjonelle Lierepleflaska, Magnus
Angeltveit ledet ønskekonsert- delen
og Alf Kristian Hol avsluttet sang-
kvelden med en bønn tatt fra side
1136 i Norsk salmebok: «Jeg kan
tenne et lys. Om jeg kan be, vet jeg
ikke. Og ikke om jeg kan lovsynge.
Og om jeg kan tro? Men jeg kan
tenne et lys. Det blir min bønn, min
tause bønn.»
Gjertrud Aspelund

Døpte

Frogner
Kasper Espensson Andresen, Felix
Faale, Iver Westergaard
Grønneflåta, Edvard Morsund
Nielsen, Ellinor Hjerpaasen
Aalberg

Sjåstad
Mathias Martinsen Grøndahl

Sylling
Markus Colin Rouse

Frogner
Linnea Nystedt Reitan, Alise
Norup Knudsen, Magnus Rebne
Herlofsen, Oscar Nerdalen Dalen,
Frida Lindby Borge, Sebastian
Møller Tjelle, Line Marie Prøsch
Fossli

Vigsel

Ingen i perioden.

Gravferder

Frogner
Thale Lorentze Johansen, Kari
Tidemandsen, Inger Lise
Sveistrup, Målfrid Jørgine Borge

Sjåstad
Bente Glitre

Sylling
Anne Pernille Melgaard

Tranby
Mary Aslaug Stabæk, Ågot
Kamilla Killingberg, Sølvi Røed,
Bjørn Richard Kampenhaug

Konfirmantenes fasteak-
sjon for Kirkens Nødhjelp
Da krigen i Ukraina startet den 24 feb-
ruar, 2022 sendte Kirkens Nødhjelp en
million kroner fra egne katastrofemidl-
er til akutt nødhjelp til sine lokale
kirkepartnere . Dagen etter ble det
sendt ytterligere tre millioner kroner
via deres partner Det Sveitsiske kirkens
nødhjelp (HEKS) som hadde egne folk
på stedet. Fordi Kirkens Nødhjelp
hadde egne tilgjengelige penger i sitt
katastrofefond .  og hadde samarbeids-
partnere de kjente og kunne stole på,
kunne de sette i gang arbeid med en
gang. 

Pengene konfirmantene samler inn til
fasteaksjonen går til Kirkens Nødhelps
arbeid i sin helhet og ikke bare til vann
og sanitær. Det gir organisasjonen
mulighet til å handle raskt når kata-
strofen rammer. Kirkens Nødhelp er
eid av kirkene i Norge. Derfor er det

menighetenes eget internasjonale
arbeid konfirmantene er med på. 

Det var første gang etter pandemien
konfirmantene kunne gå rundt fra dør
til dør og samle inn. Likevel kom det
inn mye penger. Det nye er at Vipps tar
mer og mer over, men likevel er det
mange som har kontanter. Som vanlig
var det foreldre og et trofast team med
frivillige som fraktet konfirmantene
rundt og tok dem imot etterpå med
velfortjente boller og saft og kaffe. 

Innkomne penger som er sendt er vid-
ere til Kirkens Nødhelp er følgende: 

Frogner og Gullaug menighet   - 
kr 73.000,-
Tranby  og Lierskogen menighet  
kr 83.000,- 
Sylling og Sjåstad menigheter       
kr 19.553,-

Tilsammen fra Lier:
kr175.553 



«Kirke er mer enn
gudstjeneste» 
Avskjedsprat med tros-
opplærer Anne Sofie
Osland
Anne Sofie kom som tros-
opplærer til Frogner og Lier
i 2014 rett fra skolebenken.
Da var hun 22 år og ny
både i Lier og kirken. 
«I løpet av disse 8 årene har jeg mye å
takke Lier for», sier hun. 
«Noe av det jeg har satt mest pris på er
å starte familiesang de siste 5 årene.
Et tilbud som har integrert både for-
eldre, besteforeldre, storesøsken o.a.
sammen med barna. 

Hoveddelen av arbeidet har vært rettet
mot barn og ungdom fra 0 til 18 år og
deres foreldre og foresatte, i arbeid
knyttet til babysang, konfirmanter,
MILK kurs og korvirksomhet. Dette er
arbeid blant mennesker som står midt
i tidsklemma og som strever med å
rekke alt som skal gjøres. Når en skal
arbeide med og sammen med disse
blir det ingen ni til firejobb. 
«Misforstå meg ikke», sier Anne Sofie.
«Det å jobbe slik fleksibelt og uregel-
messig har passet godt med mitt lynne.
Jeg trodde ikke da jeg startet at jeg
skulle like den slags arbeide så godt». 

«Jeg har møtt mange
mennesker i løpet av
disse årene. Dere i
Frogner menighet har
flotte frivillige som står
på dag etter dag, flotte
barnefamilier, mange har
jeg fulgt fra jeg startet og
til nå, artige konfirmant-
er, og dyktige ansatte».
Jeg vil særlig løfte fram at
i Lier er det mange fine

mennesker som gjør en kjempeinnsats
som frivillige. Foreldre, besteforeldre
og andre står på og følger opp barna
og ungdommene sine. Disse sliter ikke
ned kirkebenkene på vanlige søndager
klokka 11. Da tar de seg inn og følger
opp barna sine på tur og sosiale tilstel-
ninger også for idrett og skole. De
føler også ansvar for å knytte barna
sine til kirke og menighet. I respekt for
dem er det godt å tenke etter at kirke
er mer enn gudstjeneste», sier Anne
Sofie. 

Nå går veien videre som diakonimed-
arbeider i Røyken, Åros og
Slemmestad ved siden av videre studi-
er i diakoni med sikte på å fullføre
utdanningen som diakon.
«Takk for meg», sier Anne-Sofie
Osland og vi takker tilbake og ønsker
lykke til videre. 
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Skapende krefter
Joralf Gjerstad - kjent som
«Snåsamannen» - tenker jeg ofte
på! 

Denne mannen, som valgte å stå i
tjeneste for å hjelpe syke mennesk-
er, er til stor inspirasjon for meg.
Filmen «Mannen fra Snåsa» av
Margreth Olin, viser oss et bilde av
hans innsats og person, og anbefal-
es - i tillegg til bøkene han selv har
skrevet!

I filmen, som som viser 22 ulike
menneskers møte med Joralf,  ser
vi hvordan han utstråler varme,
nærhet, respekt og gir full opp-
merksomhet til hver og enkelt. Det
er ikke alltid at sykdom eller van-
skeligheter blir helt borte etter
møte med Joralf. Men alle opplever

å ha blitt sett og møtt med stor
omsorg, varme og respekt. 

I mitt arbeid som diakon møter jeg
en del mennesker som opplever
lidelse på grunn av tap eller syk-
dom. Ofte kan vi som medmenn-
esker ikke gjøre annet enn å møte
den andre med oppriktig, ekte
varme og oppmerksomhet, nær-
vær. Tilby fellesskap – jeg ser deg og
du er ikke alene! På den måten tror
jeg hun eller han sakte, men sikk-
ert, lettere kan få øye på de  gode
og skapende krefter i en vanskelig
tid. Verdien av dette har jeg opp-
levd både som hjelper og som sår-
bar hjelpesøkende. 

Vi mennesker kan være med å
skape gode dager for hverandre når
vi tør å slippe de gode kreftene

enda mer løs!  Og det er så godt å
tenke på at dette allerede ligger
plantet inn i oss alle sammen som
Guds skapninger: 

«Fordi vi er hans verk, skapt i
Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferd-
ige for av vi skulle vandre i dem».
(Efeserne 2:10) 

God vandring,
kjære leser - alt
godt fra Aksel
diakon!

Andakt

Fosterhjem
Det er inngått en avtale mellom Den
norske kirke og offentlige myndigheter
(Barne- og Familiedepartementet,
Bufdir og Bufetat) om fosterhjem. 
Kirken har i denne nasjonale avtalen
forpliktet seg til å synliggjøre behovet
for fosterhjem. Det er et underskudd
på fosterhjem i dag. Målet er å rekrutt-
ere nye fosterhjem som kan ivareta
vårt menneskeverd og vår sårbarhet.
Dette handler om følelser, tilknytning
og forståelse for utfordringene.  Kirken
ønsker å være en diakonal kirke. Dette
er diakonalt vidsynthet. Kirken i Lier
stiller seg bak kampanjen og
oppfordrer alle som er nysgjerrige på
dette, til å ta kontakt med kirkevergen
48299588 eller
på ms334@kirken.no for å få mer
informasjon.

Bach i Frogner kirke

Konsert i Frogner kirke 11. mai kl 19.
Historisk Bach-klang. Vi får besøk av
cembalist og barokkekspert Knut
Johannesen, som spiller på sitt histor-
iske cembalo. Dette var den dominer-
ende klavertypen i barokken. Sammen
med Jan Gunnar Sørbø på flygel frem-
fører de et variert Bach-program. 
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Tranby kirke 30. april kl. 1100
Jo Louis Selmer Andersen
Benjamin Axelson
Emma Guibaud Bryde
Ola Sønju Eggum
Julie England Gjerald
Nea Hansteen-Hagen
Sara Solum Hermansen
Michaela Marie Jørgensen
Magnus Ørn Helgasson Lavergren
Vegard Mehren
Brage  Deinboll  Skarpås
David Sopata Thorstensen
Emil Sopata Thorstensen

Tranby kirke 30. april kl. 1300
Tobias Ellevog Antonsen
Mateo Martin Solberg Dijkstra
Herman Schjørlien Finsrud
Vetle Johansen Hennum
Henrik  Knutsen
Caroline Tønsberg Rikardsen
Even Selsaas

Christian Buvald Zibell

Lierskogen kirke 7. mai kl. 1100
Nicholas  Berger
Magnus Sandstrak Eilertsen
Helena Kostopoulos Evensen
Jørgen  Norgren Funderud
Hans Martin Hanken
Endre Ståland Karlsen
Stian Skar
Helene Hansen Skifjeld
Marie Hansen Skifjeld

Lierskogen kirke 7. mai kl. 1300
Eirik  Solheim Flæte
Ida Marie Gulbrandsen Løkken
Gunnar Ivan Heibo
Victoria Holaker
Amanda  Kofoed Kristiansen
Thea Bakk Midttun
Emilie Synnøve Remme
Savannah Puikee Wittsack

Tranby kirke 8. mai kl. 1100
Thea Holmen Ask
Hermine Elise Daae
David Andreas Ege
Lucas Martinius Gunnerud
Sondre Solstad Kåsin
Thea Hansen Nibe
Simen Nathaniel  Nysæther
Oskar Riise
Theodor Østern

Tranby kirke 8. mai kl. 1300
Oliver  Tverberg  Fuglerud
Erik Gohn Hedløv
Karoline Lie Kleven
Benjamin Kuhn-Sparby
Noah Svendsen Polzin
Caroline Norheim Staib
Solveig Holdorf Torset
Edel Marion Wernersen
Edel Helene Wernersen
Jonas Andre Brattebråten Wiger

Frogner kirke 7. mai kl. 11:00
Henrik Brennecke
Leopold Aleksander Fjeldvær
Madeleine Lekanger  Gørlitz-
Håkonsen
Linnea Ivesdal
Edward Bøhn Kalstad
Mathilde Laache Rudningen
Elias Sørum

Frogner kirke 7. mai kl. 12:30
Hannah Bredesen
Søren Magnus Helmen
Ulrick Lian Karlsen
Helene Henriksen Nakkerud
Peter Raabel-Reichel
Haakon Raabel-Reichel
Martin Sten
Vetle Tanum
Magnus Olerud Tveito

Frogner kirke 7. mai kl. 14:00
Eline Heddan
Albert Høvik
Ingrid Iversen
Arthur Mathiesen
Nora Elvira Røisli

Gabriel Sanchez-Vedlog
Oscar Wilhelm Zellèn

Frogner kirke 8. mai kl. 11:00
Felix Kristiansen Berthinussen
Julius Håkon Bækken Øyre
Caspersen
Marius Langeteig Gulhaugen
Ida Marie Elmholdt Kjelsrud
Tobias Nyborg Olsen
Benjamin Sand
Karoline Kirkeng Syvertsen
Julian Ugstad
Ludvik Haugen Valset
Linn Maanum Well

Frogner kirke 8. mai kl. 12:30
Andreas Hermansen
Dennis Schinnes Johansen
Charlotte Gamborg Nielsen
Michael David Nielsson
Oscar Taylor Nøland
Nilia Rudolfsen
Marie Sand
Tom Kristian Solli

Frogner kirke 14. mai kl. 11:00
William Heier
Ludvik Nossen
Sofie Pawlus Kjemprud
Lilly Vilhelmiina Rikardsen
Emilie Røine
Anders Rønning
Thea Benedikte Smith

Frogner kirke 14. mai kl. 12:30
Eline Tveten Eriksrud
Felix Faale
Kristine Gjefsen
Agnes Djupvik Kjekstad
Hans Kjellesvik Norheim
Teodor Kristensen
Ella Nora Bjørnstad Storm Opsahl
Agathe Petersen-Øverleir

Frogner kirke 14. mai kl. 14:00
Nils Torsten Israelsen Gottfridsson
Sondre Hansen Hellerud
Mari Andrea Larsen Ingebretsen
Oliver Langli Orby
Alison Piamonte Samuelsen
Magnus Vestre

Konfirmasjonsgudstjenester i Frogner 

Konfirmasjonsgudstjenester i Tranby og Lierskogen 
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Informasjon fra
kirkevergen
Våren er her og med våren
kommer også tiden for kon-
firmasjoner. I år gjennomføres
konfirmasjonene i Lier på våren,
slik vi har tradisjon for.
Konfirmantkappene er vasket og
strøket og vi gleder oss til å ha
konfirmasjoner for årets flotte konfirmanter og deres famili-
er!

Med våren kommer det hvert år også noen utfordringer på
våre gravplasser. Vi minner om at alle festere (den som står
som ansvarlig for gravminnet/-plassen) må påse at gravstøtt-
en står rett og trygt. Dersom støtten må rettes opp, er det
festers ansvar å gjøre dette. Vi ber alle påse at støttene står
trygt og godt, og ikke er i fare for å velte.

Ønsker du bistand til å beplante på graven? Lier kirkelige
fellesråd bistår med stell av gravene. Ta kontakt med Kirkens
servicekontor dersom du ønsker å opprette stellavtale. Du
kan velge om du ønsker å betale 1 g pr år eller om du ønsker
å opprette et fond for 5 år. Årlig stell innebærer beplantning
med vårblomster (stemorsblomster) før 1. mai og sommer-
blomster på sommeren, samt vanning gjennom hele sesong-
en.

Det ble i påsken avholdt mange gudstjenester i våre kirker.
Dessverre erfarer vi utfordringer med varmestyringen i
Sylling kirke, noe som beklageligvis medførte en avlysning
av en gudstjeneste i Sylling kirke. Dette beklager vi overfor
de som ønsket å delta på denne gudstjenesten. Vi arbeider
med å få orden på dette igjen og håper å komme i orden
raskt!

Bygningsutvalget har hatt befaringsrunde hvor alle kirkene
våre ble besøkt og vurdert. Befaringen har som mål å kart-
legge hvilke behov kirkene har for vedlikehold og hva slags
vedlikehold som behøves. Befaringsrunder gjennomføres 1 g
pr år og årets runde ble avholdt 25.4. Vi er heldige som får
årlig tilskudd fra Lier kommune som dekker våre mindre og
større prosjekter og våre kirker er hovedsakelig godt vedlike-

hold. Vi arbeider med å få ned miljøavtrykket; hvordan få
mer energieffektive kirker osv. Kirka i Lier ønsker å være
med på det grønne skiftet og arbeider aktivt med dette på
ulike måter.

Vi er også glade for at ny minnelund på Tranby gravplass er
under oppføring. Dette er minnelund nr 2 på Tranby grav-
plass og vitner om at våre innbyggere ønsker å benytte
minnelunder fremfor tradisjonelle gravplasser for å minnes
sine avdøde. Dette er en trend vi ser er økende i Norge gen-
erelt, men kanskje spesielt på Østlandet. Vi er glade for at vi
har fått utvidet tilbudet for de som ønsker det på Tranby
gravplass.

Lier kommune skal motta 190 ukrainske flytninger og Kirka
i Lier deltar i dette arbeidet i nært samarbeid med Lier kom-
mune gjennom bl.a. frivillighetstjenesten og flyktningetjen-
esten. Vi har som noen kanskje har oppdaget, lagt ut
informasjon på ukrainsk på vår hjemmeside, hvor vi ønsker
de velkommen til våre kirker. Vi håper og tror at vi kan
bidra positivt inn i dette arbeidet og være med på å gi flykt-
ningene en varm og trygg velkomst til Lier.

Vi er tilbake i tilnærmet normal drift mtp aktiviteter og
arrangementer i kirker og menigheter. Det er ikke lenger
antallsbegrensninger, men vi oppfordrer fortsatt til allmenn
god håndhygiene, holde avstand hvis mulig og vær hjemme
hvis du er syk. Følg med på våre hjemmesider, Facebook og
nyhetsbrev for å se hva som skjer i våre kirker. Har du spørs-
mål er det bare å kontakte Kirkens servicekontor på tlf: 409
24 950 eller send en mail til lier@kirken.no. 

Sjåstad kirke 29. mai 2022 kl.
11:00

Sebastian Berger Andersen
Stian Blegen-Røed
Amalie Ellingsen Forsland
Anders Sunde Gihle
Mina Røstad Hauslo
Johan Helmut Mikkelsen
Herman Falk Sirnes
Irina Skjeggerud
Adrian Torgersen

Sylling kirke 05. juni 2022 kl.
11:00

Lukas Kasta Andreassen
Mie Elise Clausen
Sunniva Enerud-Alvarstein
Amanda Arica Grelland
Mille Lyngås Johnsen
Vemund Sylling Kornrud
Andreas Fagerhaug Koskinen
Eli Merete Skjeggerud
Steffen Olafsen Solberg
Celine Olafsen Solberg

Kristian Sylling
Ida Teigen
Ida Elise Tronslien
Atle Andreas Tronstad

Nesodden kirke søndag 11.
september 2022 kl. 11:00
Diallo Williams Storm-Wergeland

Konfirmasjonsgudstjenester i Sylling og Sjåstad 

Salmekveld i Sylling 2.påskedag
Salmekvelden ble en flott opplevelse. Det var ca. 50 som
møtte opp, helt fantastisk. Mange fra Sylling, men også
mange fra andre steder i bygda.
Nydelig orgel, piano og sang fremført av Sara Brødsjø og
Tormod Brenna. De spilte nydelig til mange av salmene.
Helt utrolig å høre menigheten synge slik det ble i Sylling
denne kvelden. 
Det ble gått igjennom påskeuken og vi følte på forskjellene
på musikken de forskjellige dagene.
Vi gleder oss allerede til neste års Salmekveld med
Påskesalmer.
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Konfirmanter i Lier
Konfirmasjonene står nå for
tur, og i den forbindelse har
menighetsbladet intervjuet noen
av våre konfirmanter. Alle har
fått samme spørsmål: 

1. Hvorfor valgte du kirkelig
konfirmasjon?

2. Hva likte de så best under
konfirmasjonsforberedelsene og
hvorfor?

3. Hvordan feires dagen?

Tranby:

David Thorsteinsen

En strålende fornøyd konfirmant har
tommelen opp for 76000 kroner til
Kirkens Nødhjelp på innsamlinga på
Tranby og Lierskogen.

David hadde mye å fortelle om hvorfor
han har valgt kirkelig konfirmasjon. Jeg
har kristen bakgrunn og velger å tro.
Og jeg ønsker å være meg selv og stå
for det. Konfirmasjon er tradisjon. På
spørsmålet om han syns han har lært
mye i konfirmanttiden svarer han ja,
men han kunne mye fra før som han
har lært av moren sin og på skolen. Jeg
har lært mer om at det aldri er for seint
for en å vende seg til Gud.

Har du en god opplevelse du vil trekke
fram? Da må det bli en veldig fin tur
med Ten-Sing til Blestølen. Der fikk jeg
spesielle oppgaver av Helge og jeg laget
mat. Leiren på Knattholmen kan også
nevnes.

Jeg gleder meg til å være sammen med
alle i familien på konfirmasjonsdagen
min, med tvillingbroren min og alle.
Jeg har mange følelser og tenker også
en slik dag på hindringer og tunge ting
jeg har hatt i livet mitt de siste årene og
at jeg da kunne be til Gud om hjelp.
Konfirmasjonsdagen min kommer jeg

også til å savne bestemoren min som
døde i fjor. Hun skulle jo vært der.

Jeg skal selvsagt holde tale, slutter
David som sprudler av fortellerglede.
Lykke til med dagen din. Den blir nok
fin, sier Gjertrud som gledet seg over
møtet med disse flotte konfirmantene.

Blide konfirmanter

Tre blide jenter var svært fornøyde
med både denne innsamlingsaksjonen
for Kirkens nødhjelp 5.april og også
med konfirmasjonstiden sin. De ville
gjerne bli intervjuet av Gjertrud. På
spørsmålet om hvorfor de valgte kirke-
lig konfirmasjon hadde de flere svar.
Det er koselig, det er fint i kirken, vi
har et godt fellesskap og det er tradi-
sjon i familien. Kirkelig konfirmasjon
gjør også at en kommer nærmere
Gud, svarte den ene.

Som det beste i tida med konfirma-
sjonsforberedelsene var svaret sam-
stemmig: Leiren på Knattholmen. På
grunn av koronaen var oppholdet
redusert til ei helg. Jentene poengterte
at det var fint at de var delt i grupper
og nattevandringa var en morsom opp-
levelse.

Konfirmasjonsdagen gleder alle tre
jentene seg til. Penger står høyt på
ønskelista, men det som skjer i kirka og
ikke minst festen etterpå blir fint. Og
alle trakk fram selskapet med familien,
god mat og hygge. De kjente på spenn-
ing rundt talen, men den skulle de
holde!

Lykke til med den store dagen!   

Bildet fra venstre: Savannah Wittsack,
Thea Hansen Nibe, Julie England
Gjerald 

Frogner:
Vi møter to konfirmanter som går på
besøksgruppa til eldre i Frogner i det
konfirmanttimen skal starte. 

På grunn av pandemien har det ikke
vært så mange besøk som planlagt,
men noen har det blitt. «Og det har
vært veldig kjekt» sier begge to. 

De to er Ida Marie Kjellsrud og
Kristina Gjefsen. 

Vi spør hvorfor de valgte kirkelig kom-
firmasjon. 

«Det var mest naturlig for familien»
sier Ida Marie, «og jeg jeg ville det sjøl,
så da var det lett å velge».

Kristin forteller at hun har gått i barne-
og ungdomskoret «Sjåbagos». «Jeg har
gått i kirka hver mandag i nesten hele
livet, så da er det naturlig å velge kirka
også til konfirmasjon». 

Neste spørsmål er hva de har likt beste
under konfirmasjonsforberedelsen og
hvorfor de likte det.

Ida Marie likte beste konfirmasjonsleir-
en i Sandefjord. «Da var alle konfirm-
antene fra alle gruppene sammen en
hel helg. Det var veldig kjekt». 

Kristin hadde ikke vært med på leiren,
men også hun liker samværet med de
andre konfirmantene. Skal hun velge
hva hun har likt godt så er det under-
visningen og de som har hatt ansvar for
den. Også besøkstjenesten for de eldre
har hun likt godt. 

Siste spørsmål er hvordan skal kon-
firmantdagen feires. 

«Vi skal i kirken, selvfølgelig», sier
begge. Så skal begge feire i leide lokaler,
og så er familie og noen venner invit-
ert. Det er bestilt mat, både koldtbord
og annet. «og at det skal bli veldig
hyggelig» er de begge enige om.

Sylling og Sjåstad på neste side
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Konfirmanter i Lier

Sylling: 

Navn: Mille Lyngås Johnsen (til høyre) 

1. Jeg valgte kristen konfirmasjon fordi
det hørtes spennende ut å lære mer om
kristendom, og mange i klassen skulle
også konfirmere seg i kirken. Det var
trygt å gjøre det sammen med noen jeg
kjenner.

2. Under konfirmasjonsforberedelsene
likte jeg det med å lære mer om hva de
kristne mener og tror på. Jeg har også
fått et tettere forhold til de andre i
klassen. 

3. Konfirmasjonsdagen min feires først
seremoni i kirken, så i leid lokale
(Losjen i Drammen).

Navn: Eli Merete Skjeggerud (til
venstre)

1. Jeg valgte kristen konfirmasjon fordi
jeg syntes det hørtes spennende ut. Jeg
kjenner andre som har hatt dette før,
og som syntes det var en fin ting å
gjøre.

2. Det jeg likte best under
konfirmasjonsforberedelsene var å få

vite mer og det å få et litt annet syn på
hva kristne mener og tror. Det var også
hyggelig å møtes i kirkestua på
onsdager. 

3. Først skal vi feire konfirmasjons-
dagen i kirken. Så skal vi opp å feire
videre på samfunnshuset på
Øverskauen, sammen med familie og
venner. 

Sjåstad:
Herman
Falk
Sirnes

1: Jeg
valgte å
konfirm-
ere meg
kirkelig
fordi det
var det
som føltes
mest rikt-
ig siden
jeg selv er
kristen og
kommer fra en kristen familie. Jeg ville
også gjerne lære mer om kristen-
dommen sammen med andre på min
alder.

2: Det jeg liker best av konfirmasjons-
forberedelsene er KRIK-samlingene,
fordi jeg liker å være i aktivitet med
andre på min alder og jeg synes det
generelt er hyggelig og sosialt. Jeg liker
også godt selve konfirmasjonsunder-
visningene i kirkestua fordi det er
spennende å lære mer om bibelen.

3: Dagen min skal feires med masse
familie, venner og godt humør på fru-
ene Haugestad i Lierbyen. 

Menighetens årsmøte for Tranby og Lierskogen menighet 

Etter innholdsrik og fin gudstjeneste med tre barn til dåp, søndagsskole og vakkert
postludium med Ole Paus sin sang: «Det begynner å ligne en bønn», var det disket
opp med kaker og kaffe på menighetshuset og menighetens årsmøte stod på pro-
grammet 3.april. Menighetsrådets leder Astrid Bomann styrte det hele. Årsmeld-
ingen for 2021 fortalte om et noe spesielt år med mange avlysninger på grunn av
koronaen, men det er med stor optimisme at vi nå er i gang igjen og kan møtes.
Nyetableringer kan nevnes: Heia gjengen, Tranby Tweens, bibelstudiekvelder. I
2022 er det kveldsgudstjeneste i Tranby kirke, en onsdag i måneden, intervju med
en gjest og etterpå samles de som ønsker det til hyggelig samtale og suppeserver-
ing. 

Før vi fikk gjennomgått årsberetningen stilte søndagsskolebarna opp med sang og
tegninger. De hadde hatt fortellingen om Jesus og fotvaskinga. Takk for fint inn-
slag. Mye fint å være takknemlig for i menigheten.

Veronika Kashina vigsles til
kantor av biskop Jan Otto, i
Tranby kirke søndag 20.
mars.

Veronika ferdig vigsla. Mottar applaus,
velkomst og gratulasjon fra menigheten.

Alle de medvirkende samlet på kirke-
trappa!

Påskedag i Tranby kirke ble den
festen vi ønsker ( og det pleier)
det skal være.
Kirketjener
Hans har
gjort en veld-
ig grundig
jobb når han
pyntet korset
i år. Det var
virkelig en
fryd for øyet
for all som
fikk gleden
av å se det.

Bjørgs kirkekaffe
på påskedag er
vel verd en opp-
levelse. Nydelig
marsipankake.
En skikkelig
festdag!

Takk til Hans og
Bjørg!



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

NYTT SYKEHUS PÅ 
BRAKERØYA
Venner av Drammen sjukehus = VADS

På det rikholdige lunsjbordet var det
velsmakende og mye mat til de nærmere
hundre personene som hadde funnet veien
til Tranby menighetshus 6. april. Et viktig
trekkplaster denne dagen var nok Henrik
Syse, som skulle snakke om tiden etter
koronaen, men han hostet for
mye etter å ha hatt korona.
Det var en flott erstatning i
spesialist i sosialmedisin
Ragnar Solbraa-Bay som
steppet inn på kort varsel.
Mange spørsmål og stor inter-
esse var det rundt det han
snakket om og som han la
fram på en pedagogisk og lett
forståelig måte. Tema var
«Nytt lokal – og område-
sykehus på Brakerøya».

Solbraa-Bay viste bilder og fortalte litt om
Sykehusets historie, og med all utvikling
innen medisinsk kunnskap, teknologi og
dagens krav, er det lett å skjønne at det
trengtes nytt sykehus. Det har vært en riv-
ende utvikling i spesialisering, Viktig å vid-

ereutvikle et solid tverrfaglig miljø. Og etter
mange års diskusjon ble det Brakerøya med
alle nødvendige funksjoner. Det skal bidra
til at befolkningen i Vestre Viken får faglig
gode tilbud. Det tenkes en helsepark med
skole, helsehus, legevakt, forskning og
medisinsk fagmiljø. Parkering under helse-
parken. Anlegget har gjennomgående glass-
korridor, funksjonelt heisesystem og selv-
sagt helikopterplass.  Et mål for anlegget er
at teknikk ikke skal erstatte menneskelig

kontakt. Stort blir det, BTA
111 440 m2, 378 døgnplasser og
23 operasjonsstuer.  Det blir mye
klinisk behandling med 173
polikliniske rom. Nytt sykehus er
lovet ferdig til mai 2025. Et etisk
vanskelig dilemma er misfor-
holdet mellom økonomi og
medisinsk/ teknisk utvikling.
Helsevesenets oppgaver er
tredelt: Helsefremmende.
Helseforebyggende.
Behandlende. Til slutt gav Ragnar

Solbraa- Bay oss litt å tenke over. Mange
over 75 år snubler og faller ofte. Og sukker
er farlig! Men det at vi samles og har hygge-
lig sosialt samvær på Åpent hus er virkelig
helsebringende. Så vi må  møtes igjen! 

Gjertrud Aspelund 

Tårnagentdager med
33 barn fra Sylling og
Sjåstad 
Glede, nysgjerrighet, mysterier,
energi, oppfinnsomhet, Jesus,
nattverd, lysgloben, gamle og
nye venner, sang, tårntur og
taco er stikkord for
Tårnagentdagene for 3.klassing-
er på Tårnagentdager i Sjåstad
kirke  mars 2022
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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

Kirketjener
Hans Nordal
(Tranby)
mobil: 996 18 711

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: 952 78 141

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



Neste nummer
Stoffrist:  31. mai
I din postkasse: 10.- 17. juni

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

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

Offisiell åpning av nyoppusset kirkestue.

Sjåstad kirkestue er nyoppusset. Sjåstad menighetsråd ønsket
å markere dette
med å invitere de
som har hjulpet
oss i denne pros-
essen.  
Det er laget nytt
bad med dusj og
toalett. Ny trapp
innvendig, nye
dører, nytt gulv og
hele kirkestua er
malt innvendig. 
Torsdag 10. mars

ble det avholdt en tilstelning i kirkestua for de som har
hjulpet til. Per Otto (byggeleder) entreprenør, snekker, kir-
ketjener, prest og frivillige ble bedt på varm mat og drikke, 

kake og kaffe. Det ble dekket et flott bord, og alle 
koste seg med nydelig mat og drikke. 

Inger Lise Ulsaker 

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

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

 er en annerledes og livsnær gudstjeneste bygget rundt Sinnsrobønnen 
  gir rom for stillhet og ettertanke, bønn og enkle livsnære fortellinger 
 har en kortere betraktning kalt «fra hjerte til hjerte» istedenfor en vanlig 

preken 
 byr på variert musikk  
 tilbyr mulighet for lystenning, forbønn og nattverd 

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

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

mot til å forandre de ting jeg kan 

og forstand til å forstå forskjellen». 

Sett av følgende dato: 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! 
 

 

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. 

Velkommen til Åpent hus på
Tranby!

Åpent hus arrangeres den første onsdag-
en hver måned, og vi møtes kl. 11.00  til
måltid, fellesskap, underholdning, lodd-
salg og foredrag. Innslag og tema neste
samling: 

5.mai. GLADSANGEN! 

Velkommen!  – alt godt fra diakoniut-
valget på Tranby

To blomsterurner er stjålet fra Sjåstad
kirkegård. Dersom noen ser de, eller vet
hvor de befinner seg, ber vi om at dere
tar kontakt med kirkens service kontor
på tlf. 409 24 950 el. mail til  lier@kirk-
en.no
Det beste er om
urnene blir satt
tilbake på kirke-
gården av den
som har tatt
dem. Da blir det
ingen forfølgelse
av saken.


