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Søndag 19.02.2023
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Tårnagenter
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Onsdag 22.02.2023
Tranby kirke kl. 19.00:
Kveldsgudstjeneste (askeonsdag)

Søndag 26.02.2023
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste

Fredag 03.03.2023
Frogner menighetshus kl. 18.00:
Gudstjeneste - Kvinnenes internasjonale
bønnedag

Søndag 05.03.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 12.03.2023
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Søndagsskole.

Onsdag 15.02.2023
Tranby kirke kl. 19.00: «Ladestasjon» -
Kveldsgudstjeneste.

Søndag 19.03.2023
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. 4-årsbok
Frogner kirke kl. 18.00:
Kveldsgudstjeneste: Salmer i ny drakt

Søndag 26.03.2023
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 19.00:
Sinnsrogudstjeneste
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Lier Menighetsblad

Videre - under Guds
himmel
Nytt år! Nye muligheter! Blanke ark!
Ny giv! Nye planer! Eller er det som
Robert Frost beskriver det: «Med tre
ord kan jeg summere opp alt jeg har
lært om livet: Det går videre.» Jeg
liker å tenke som ham – 2023 er mest
av alt en fortsettelse, og i liten grad
en begynnelse. Selv nye budsjetter og
nytt årshjul er basert på 2022, slik
2022 var basert på 2021. Men
hvordan vi vil fortsette, ja dere, det er
opp til deg og meg!

Et helt nytt år som skal fylles, plan-
legges, mestres og forvaltes til ditt
beste og mitt beste og fellesskapets
beste. Man kan bli skjelven av
mindre. Nyttårsrakettene stråler ikke
lenger på himmelen, så vi må finne
andre lys å beundre. Da hviler jeg
meg i Anne Grete Preus’ ord: «365
doser dagslys kan bare settes én og
én». Den «vaksineringen» takker jeg
JA til. Jeg har tenkt til å bruke hvert
dagslys som en kilde til fortsettelse –

forståelse og erfaringer fra fjoråret – til
det beste for dette nye året. Det betyr jo
også endringer. Dagslys henspiller
metaforisk til erkjennelser, kunnskap
om hva som gikk bra og hva vi må
jobbe videre med, eller annerledes med.
Walt Disney tenkte at det er nysgjerrig-
het som leder oss til å åpne nye dører
og gjøre nye ting. Det er nok mye sant i
det. Men jeg tror også at utganger som
blir til nye innganger like mye handler
om visdom, sunt bondevett og
businessteft. Og dagslyset har vi fått av
Gud. Jeg tror han må ha tenkt som
Preus – at det både skulle være klarsyn
og energi på en gang. 

I årsrapporten til Lier Kirkelige
Fellesråd ramses det opp – aktiviteter –
menighetsarbeid – folkevalgte –
administrasjon – drift – planer – bud-
sjett – regnskap. I Lier er vi i godt driv.
Ansatte og frivillige er i symbiose – vi
leverer!

Og, vi fortsetter! Jeg vil ikke bli som
gallionsfiguren til Henning Mankell,
som bare ser fremover, aldri bakover.
Jeg vil binde sammen fortid og fremtid,

bygge på det gode vi har levert,
omforme og gjenskape, vrake og
pusse opp – alt etter det som menig-
hetene – dere – ønsker seg for 2023.
Snubler vi i sannheter som hemmer
oss, må vi tørre å stoppe opp – ta en
dose dagslys – og la den virke til
beste for fellesskapet. Møllers tran er
sikkert sunt, men vi vet at overdoser
ikke nødvendigvis når målet – dags-
lyset har jeg tro på – det vi fikk av
Gud!

Livet er forunderlig – det står ikke
stille – det går (Astrid Lindgren). 
Lier Kirkelige Fellesråd står ikke stille
– vi går – videre – under Guds him-
mel – og vi håper at du slår følge med
oss, men mest
av alt vil vi slå
følge med deg!

Nyttårshilsen
fra Mette

Lederartikkel

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Mørk Sveaas, 
Mob: 95 17 02 59
Lier Menighetsblad v/Sveaas
Postboks 215, 3401 Lier
E-post: ksveaas@gmail.com

Layout: Kjetil Mørk Sveaas
Henvendelser vedr. distribusjon:
e-post: Lier@kirken.no / tlf. 40924950
Forsidebilde: ”Kald vinter”
foto: Svein Edvardsen. 

Gavekontonr. 2260 20 05058 eller
Vipps: #100842
Annonseansvarlig: Kjetil M Sveaas

Trykk: LKT Digital AS

Informasjon fra/om Lier-kirken
Lier menighetsblad og Lier-kirkens hjemmeside er likeverdi-
ge/utfyllende informasjonskilder.
Lier-kirkens hjemmeside: kirken.no/lier

Oppslag til en av menighetene, bruk menighetens navn.
Eksempel: kirken.no/frogner
Redaksjonene ønsker forslag til stoff, spørsmål og
tilbakemeldinger – bruk e-post el telefon 409 24 950

Lier Menighetsblad eies av menighetsrådene i Lier kom-
mune og utgis gratis til alle husstander. Menighetsbladet
finnes også på Lierkirkens hjemmeside: kirken.no/lier 

Søndag er kirkedag
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Ordførerbesøk
Et dikt, «Speilbildet», med snert og
humor, var velkomsthilsen fra
Torunn Jåvold til en fullsatt storsal
på Tranby menighetshus. Musikken
stod Runa
Taksdal for, og en
solid gjeng fra
diakoniutvalget
dekket bord og
serverte smakfull
mat, solgte lodd
og delte ut
gevinster.
Liersangen var til
ære for ordfører-
en som kunne
holdt på lenge
med å fortelle om
kommunens planer for Lier.
Engasjert og med stor kunnskap
fortalte Gunn Cecilie Ringdal lett-

fattelig og greit om det politikerne i
vekstkommunen Lier arbeider med.
Mange spennende planer for vår
kommune som har runda 28000 inn-
byggere. Hun tok for seg planene for
utviklingen av Lierbyen, Fjordbyen,

Tranby og Gullaug.
Vi må følge. Viktig
med styrking i
Lierbyen. En
områderegulering
av Tranby sentrum
forventes å bli
sluttbehandlet i
løpet av 2023.
Planene for
Gullaug må vente
på ny vei, E134
Dagslett – E18.  

Frivillighet er viktig for utvikling og
at folk skal trives. « Bua» er flott til-
tak og Lier har gratis  aktivitetsordn-
inger for barn i ferier. Aktivitetstilbud

til seniorer er mange. 

Flere hadde spørsmål og kommentarer, det ble
mint om at vi må huske på «Grønne Lier», ta
godt vare på kulturminnene våre og at boliger
på ei flate er mangelvare. Ordføreren trakk
med rette fram at Lier er et godt sted og viser
til kommunebarometeret fra 2022 der Lier
kom på 2.plass. God bygd å bo i. 

Gjertrud Aspelund

ÅPEN BIBEL- OG 
SAMTALEGRUPPE

Sylling Kirkestue
3. tirsdag i måneden

Kl. 18.30 - 20.00

Datoer for våren 2023:

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

ALLE VELKOMMEN!

Ny lesepult i Frogner
kirke
Det er med stor glede at Frogner
Kirke har fått ny lesepult, med hev -
og senke funksjon . Dette for å gjøre
det lettere for alle å kunne lese fra
denne plassen uavhengig av høyde.
Dette er ofte aktuelt hvor mennesker
ved ulike anledninger sa si noe, eller
lese noe. ( konfirmasjoner, begrav-
elser, klokker etc). Lesepulten er
laget av Lille Snekkeri AS, alle er så
fornøyd. Den er finansiert av
Stiftelsen Erik Jølberg og Lier
Kirkelige Fellesråd. Lesepulten fikk
sitt inntog i kirken i 1977 ved inn-
føring av ny liturgi. Da anbefalte
man lesning av dagens tekster fra
egen lesepult. Lesepulten er også
med på å understreke lekfolkets opp-
gaver og betydning i gudstjenesteliv-

et. Så - tusen takk til alle impliserte
parter som har gjort dette mulig.

Knut Olaf Haveråen Kals
Frogner Menighetsråd
Lier Kirkelige Fellesråd

FELLESSKAPSKVELDER,
FROGNER MENIGHETS-
HUS 
Tirsdag 7.mars kl. 19.30  Dag Håland:
«Bibelen og hverdagen»
Dag Håland har i en årrekke vært prest
i Asker og avsluttet sin tjeneste som

sokneprest i Vardåsen i juni 2022.

Tirsdag 2.mai kl. 19.30  Besøk av
Gerd Solbakken.  Tema oppgis sen-
ere.
Psykiatrisk sykepleier Gerd Solbakken
har vært misjonær i Indonesia sammen
med sin mann Steinar Solbakken. De

kom til Lier som prestefolk, og Gerd
var aktiv i Frogner menighet. Gerd er
nå pensjonist og bor i Gjøvik. 

Begge kvelder er det kaffe og litt å bite
i fra kl. 19.   

Velkommen !
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Slekters
gang

Døpte

Frogner
Ingrid Tokheim Lænn, Emilie
Pedersen Bache, Tormod Bruvald-
Nyvoll

Tranby og Lierskogen
Sander Nibe, Jacob Nibe, Kaja
Kjønås-Hassel, Isak Lislelid Bystrøm,
Sebastian Ese Engen, Aron Kollbær,
Vilde Erlandsen Borgenvik, Eilif
Odden, Ina Slåtta Borgevad, Herman
Hesleskaug Korsbøen, Lauritz Mork
Knetter

Sylling
Brage Røer-Johansen

Sjåstad
Milian Berget Gravdahl, Ciljan
Otterstad

Gravferder

Frogner 
Kari-Mette Holm, Knut Ørnholdt
Espedal, Marie Petrine Hennum,
Jenny Alvilde Larsåsen, Eva Alvilde
Rollag, Sverre Nilsen, Oliv Slaatsveen,
Rakel Elida Nygård, Ole Erlend
Øxseth, Jan Henry Heitmann,
Gunnar Adolf Ek, Kjell Arne Nilsson,
Kjell Edvard Palm, Kjell Arvid
Opsahl, Trygve Reidulf Soleng,
Ingeborg Louise Høverstad, Åse
Marie Bramsby

Tranby 
Arne Skattum, Margit Bergitte
Havellen, Else Hansen, Gunvor Marie
Martinsen, Jorunn Tørnqvist, Svein
Kristian Reiersgård, Frøy Ola
Flatekvål, Owe Fredrik Fasting, Kåre
Lohne, Stig Bergmann, Anne Berit
Sagvolden, Alf Helge Thollefsen

Sylling
Sigrun Nedkvitne, Grete Høghaug,
Børre Brandshaug, Lasse Richard
Blomgraff, Martin Kopysiewicz

Sjåstad
Anni Karen Olaug Hagen, Trygve
Ask, Nils Mehren, Elida Fugleberg

Brobygger med
kjærlighet
Risgrøt, bløtkake, gevinster og kose-
lige sanger med Runa Taksdal ved
pianoet, dro mange til Tranby men-
ighetshus 7. desember. Men far til
stortingspresi-
denten var
nok hoved-
trekkplaster på
årets siste
Åpent hus.
Det var høytid
over å
begynne med
alle fem vers-
ene på Tenn
lys, kirkens
solidaritets-
sang av Eyvind
Skeie og sen-
ere synge
nordnorsk
julesalme.

Bijan Gharanhkhani, født 1958,
hadde mye å dele fra sine første år i
Iran. Han forelska seg i nabojente i
Teheran, de gifta seg og fikk en
sønn, Masud, nå 40 år, som vi alle er
blitt litt «kjent med». De kom som
flyktninger hit til Norge for 36 år
siden. De rømte fra krigen mellom
Iran og Irak (1980 - 1988) og fra
samfunnet slik det utviklet seg.
Ekstremismen de flyktet fra handler
om ukultur, ikke religion. I våre
dager er Iran og situasjonen der et
brennhett tema. Et av hovedpoeng-
ene hans er stor takknemlighet for å
få bo i et fritt, demokratisk land.
Gharanhkhani la stor vekt på å være
brobygger mellom folk, og det er han
selv et strålende eksempel på. Han

var vararepresentant for arbeider-
partiet på stortinget. Han viser stort
internasjonalt engasjement, i inn-
vandrings- og integreringsspørsmål
og han er for tiden integreringsan-
svarlig i NAV i Øvre Eiker. En god
nabo, Pia, ba familien hjem til seg
den første jula. Da begynte et liv

med håp, sa han. De ble godt mottatt
i Skotselv og understreker hvor vikt-
ig det er å møte innvandrerne våre
med kjærlighet. Vi skal være stolte av
Norge og hegne om våre norske
verdier. Han har og møtt trakasser-
ing, men tilgir. Viktigst for ham er å
få bidra til integrering og brobygging
og dialog mellom mennesker, mell-
om religionene. Han besøker ofte
norske kirker selv om han er
muslim, kunne han fortelle. 

Som takk fikk Bijan Gharanhkhani
stilige selbuvotter og han hadde gitt
oss mye å tenke videre på: Å være en
Pia-nabo med kjærlighet, være bro-
byggere og  takknemlige for og
stolte av landet vårt.

Gjertrud Aspelund

ÅPEN BIBEL- OG SAM-
TALEGRUPPE
Sjåstad Kirkestue
1. tirsdag i måneden kl. 18.30 -
20.00

Første halvår 2023:
7.mars, 11.april pga påsken, 2.mai,
13.juni ev. felles avslutning m/ Sylling

ALLE VELKOMMEN!
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Gi oss i dag vårt daglige
brød…
En kjent strofe i bønnen «Fader vår»,
«Vår Far» eller «Herrens bønn» Kjær
bønn har mange navn. Mange har
bedt denne strofen, utallige ganger.
Den bes i alle gudstjenester, kirkelige
vielser og kirkelige gravferder for å
nevne noe. 

Det er lenge siden denne strofen har
vært så brennaktuell som nå. Ja, det er
dessverre slik at en del også i Norge
har kjent det lenge, og kjenner ekstra
på det nå, usikkerheten og frykten for
nok mat på bordet for seg og sine.
Men for det store flertallet av inn-
byggere og for den saks skyld, kirke-
gjengere, har denne bønnestrofen hatt
liten reell betydning de siste 60-70
årene. For mange i Norge i dag, meg
selv inkludert, burde bønnestrofen
blitt omformulert en smule. Hva med
«Lær oss å være gjestfrie og ha respekt
for maten slik at vi unngår unødig
fråtsing og matsvinn»?

Jeg må innrømme jeg har følt det som
en hån mot alle som sulter eller står i
fare for å mangle mat på bordet, nest-
en hver gang jeg ber «Gi oss i dag vårt
daglige brød». I oppveksten var for-
eldrene mine nøysomme og familie-
økonomien var antakelig ganske stram
til tider, uten at vi som barn skjønte
det. Men jeg har aldri i mitt 50-årige
liv vært i nærheten av å kjenne på
frykten for å gå morgendagen sulten i
møte. Dessverre er situasjonen stadig
mer alvorlig for stadig flere barn og
voksne i landet vårt. Og dette til tross
for at vi lever i et av de mest velfung-
erende og omfordelende samfunn. 

«Herre din jord bærer mat nok for
alle. Takk for den delen du vil vi skal
ha. Lær oss å dekke et langbord i
verden som alle kan reise seg mette
fra» Denne bordbønnen, skrevet av
Vidar Kristensen, treffer noe essensi-
elt. Vi trenger å be oppriktig om rett-
ferdig fordeling av mat og ressurser.
For vi vet hvilke fantastiske ting som
kan oppstå når vi deler et måltid med
andre. Gjestfrihet og kjærlighet, er det
ikke det vi innerst inne lengter etter? 

Tirsdag 24. januar var jeg vitne til
akkurat dette. Denne ettermiddagen
var vi 60 barn og voksne fra mange
nasjoner som spiste og koste oss på
Frogner menighetshus. En gruppe
unge menn, som nylig har ankommet
landet som flyktninger, sto for inn-
kjøp, matlaging, pådekking, god stem-
ning og oppvask. Det bugnet av dei-
lige retter. Noe hadde de til og med
tilberedt hjemme og betalt for av egen
lomme. Det var stor gjestfrihet og
nestekjærlighet.! Vi som var så heldig
å få det med oss, kunne spise oss gode
og mette å betale etter evne. Tirsdag
21. februar kl. 15:30-17:00 disker
«mannsgruppa» opp til nytt gjestebud
på Frogner men-
ighetshus.

Kateket

Joar Morten
Flatland

Andakt

Fra messe og suppe til
LADESTASJON TRANBY 

3 onsdagskvelder i
Tranby kirke,
etterfulgt av suppe
på menighetshus-
et. 

Kveldsgudstjeneste
med et navn som
vil understreke
målet.  

Det er mange krav og mye å leve opp
til i vår tid. Skrevne og uskrevne, indre
og ytre krav. 
Det er lett å bli stressa. Kjenne på util-
strekkelighet. Ensomhet. Kanskje
hjemløshet. 

I denne kveldstimen bærer vi fram for

Gud det som ligger oss på hjertet,
sammen og alene, i bønn og gjennom
lystenning. Vi mottar Guds nåde i

nattverden, vi får ladet batteri-
et i fellesskapet og hos Gud,
slik at vi kan fortsette vandr-
ingen. 

Musikk og salmer spiller en
viktig rolle i gudstjenesten,
sammen med gode ord – fra
en gjest eller en av gudstjen-
estens faste deltakere, prest

eller diakon.  

Datoer for våren 2023

8. februar, 15. mars og 10. mai.  VEL
Møtt!  Kl. 1900 i Tranby kirke. 

Har du lyst å være med å bidra? I
gudstjenesten eller med suppe? 
Ta gjerne kontakt med diakon Aksel.
Kontaktinfo foran i bladet. 

Salmekveld i Sylling
kirke 2. Påskedag 18.00
(10. april)  
Kom til Sylling kirke og vær med å
syng alle de vakre påskesalmene!

Sylling sangkor med dirigenten
Anne Lise Solheim er med oss, det
er også en av trompetistene fra
Hennum musikken.

Arrangementet er selvfølgelig åpent
for alle, vi håper det også kommer
sang- og musikkglade gjester fra de
andre menighetene i bygda.

KOM DA VEL!  VELKOMMEN

HILSEN SYLLING MENIGHET

Fredagskafeen på Tranby menighetshus 2023

Hver fredag fra 13. januar til 2. juni (unntatt langfredag)
Åpen fra 11.00 til 12.30 
Velkommen til hyggelig sosialt samvær med kaffe og nystekte vafler! 
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Julefest med tradisjon.
Med bursdagssang for Eli prest som runda år, jule-
evangeliet lest fra barnebok og julesangen «Høyr kor
englar syng i sky» var festen 2. januar i gang på Tranby.
»Gud
bruker
små
menn-
esker til
å gjøre
store
opp-
gaver
for
seg»,
siterte
Astrid i
velkomsthilsen. I to omganger, med stor sangglede og
mange vers, gikk vi  rundt et særs vakkert tre.  Presten
vår, Torunn Jåvold, delte tanke om temaet tid.
Tidsklemme. Bruk av tid. Tiden er et knapphetsgode.
Vi påvirkes av tida vi lever i. Tidsånden preger oss. En
viktig leveregel: Langsommere, dypere og mer sann-
ferdig. Og vi må ta oss tid til å hvile. Det er viktig i
våre travle dager. Vi kan ikke stoppe tiden. Vi er aldri
alene, alltid i Guds hånd i tid og evighet. Og et alltid

aktuelt spørsmål: Hva bruker vi tiden til? Hva bruker
jeg livet til?

Torunn hadde med seg mange familiemedlemmer.
Søster Inger sørget for at vi fikk fin musikk til sangene

og datter Kjersti gledet oss med solosang. «Blå
salme» og «Romjulsdrøm». God pause med smak-
fulle smørbrød, kaker, kaffe og mye hyggelig prat
rundt bordene.  Dette var en voksenfest, ja, det
var en trivelig voksenfest! 

Gjertrud Aspelund
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Informasjon fra
kirkevergen  
Vi er kommet godt i gang med det
nye året. Aktiviteter er startet opp og
energien er god.  Blant nye aktiviteter
kan nevnes Drammen og Lier kamm-
erkor (øver på Frogner menighetshus
mandager fra kl 19 – 21:30) og inter-
nasjonal aften (arrangeres på Frogner
menighetshus 1x/ mnd. i samarbeid
med flyktningetjenesten).  Utover
dette har vi mye annet å by på.  Jeg
oppfordrer dere til å følge med på
våre menighetssider på Facebook og
hjemmesiden vår: kirken.no/lier. Jeg
ønsker dere hjertelig velkommen til
alt av hva kirken i Lier har å tilby!  
På personalsiden skjer det stadig for-
andringer. Ny kantor Anders Fjeld

Meyer, med tilhørighet i Sylling og
Sjåstad menigheter startet opp 1. feb-
ruar.  Menighetspedagog i Frogner og
Tranby, Stine Pauline Burvald-
Nyvoll, tiltrer stillingen 1. mars.
Kapellan Silje Bakken er tilbake fra
barselpermisjon 28.02.  Videre jobbes
det med å få tilsatt ny økonomileder i
fellesrådet. 
Det går raskt mot sommer og da
melder behovet seg for sommervikar-
er til arbeid ute på gravplassene.  Har
du selv eller kjenner du noen som
kunne ha lyst på en slik sommerjobb,
utfordres du herved til å ta kontakt
med arbeidsleder Henrik Aasland tlf.
932 88 788 eller kirkeverge Mette
Sønsteby 48289588.
På kirkebygg fronten jobbes det med
planarbeid og videre fokus på bære-
kraftig drift av våre kirkebygg.

Herunder styring og fornuftig bruk
av energi i våre kirker.  Som nevnt
tidligere oppfordrer vi alle til å kle
seg med varme klær, da inne-
temperaturen er satt ned.  

Har du spørsmål eller kanskje du
ønsker noen å snakke med, ta kon-
takt med kirkens service kontor så vil
vi hjelpe deg.  Tlf. 409 24 950 eller
lier@kirken.no

Ta vare på hver-
andre!  

Kirkeverge Mette
Sønsteby 

KVINNENES
INTERNASJONALE

BØNNEDAG FREDAG 
3. MARS

Det blir gudstjeneste på Frogner
menighetshus kl. 18. Liturg er Silje
Bakken. Musikk: Bina Karpisova.
Etter gudstjenesten er det kvelds-
mat. I år er temaet «Jeg har hørt om
deres tro», og det er bønnedags-
komiteen på Taiwan som har laget
programmet.  Både menn og kvinn-
er er velkommen! 

Bønnedagen startet i USA i 1887, og
den ble internasjonal  på 1920 tallet.
I dag har bønnedagen   komiteer i
170 land.  Det er en dag til å  dele
håp og bekymringer, gleder og sorg-
er og stadfeste  den kristne tro og
den universelle kirke.

En sang- og kulturkveld av de sjeldne
Torsdag den 26. januar var kirketjener Paul
Christian Justad gjest i «Sangtimen». Han
gav oss en sang -og kulturkveld av de
sjeldne. Han fortalte levende om sin barn-
dom og oppvekst på Øvre Justad gård.
Men livet har i blant sine mørke sider:
Faren omkom i drukning, og Paul
Christian var selv utsatt for en meget
alvorlig ulykke som skogsarbeider.

I barndomshjemmet var det mye sang og
musikk og i familieselskaper ble det bl.a.
sunget « Syng kun i din ungdoms vår» og
«Jeg har båret lerkens vinge». Vi fikk sam-
tidig en glimrende innføring i deler av
Liers kulturhistorie fra mange generasjoner tilbake og fram til i dag.
Slektsgården, Sjåstad kirke og kjærligheten til bygda gav oss innblikk i kult-
urverdier som både varmet og begeistret oss. At kirketjeneren samtidig selv
er en habil sanger fikk vi også eksempler på da han framførte «Alt for Jesu
fot jeg legger» og «Blå salme» akkompagnert av Olav Soltun.
Neste sangtime er på Tranby menighetshus torsdag den 23. februar.

Søndagsskole og
Familiegudstjenester våren
2023 
Det er søndagsskole en søndag i
måneden i forbindelse med gudstjen-
este på Tranby. 

Møt opp i kirken og avslutt på men-
ighetshuset, alene eller sammen med
en voksen. 

Det er trygge og erfarne voksne som
driver søndagsskolen.
Kontaktperson: Silje Saltbones
Rotevatn 980 76 120. 

Følgende datoer: 

12. februar, 12. mars, 23, april, 14.
mai og 11. juni.

Følgende datoer er det familieguds-
tjenester, hvor også barna har en
egen spesiell plass i gudstjenesten: 

19. februar Tårnagent, Tranby
26. februar, Lierskogen
19. mars, 4 års - bok, Tranby
16. april PÅSKEFEST for hele famili-
en på Lierskogen
11. juni. Semesteravslutning med
gudstjeneste og kirkegrill for hele
familien. 
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Har du hørt 
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 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

BARNAS
BARNAS

Salme 86,12: Jeg vil prise deg, 

Herre, min Gud, av hele mitt 

hjerte og evig ære ditt navn

Jesus elsker meg

4
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Side 12: Jesus 
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Inntoget i Jerusalem
Side 18: Se info om 
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LIER
BEGRAVELSESBYRÅ

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

begravelse.no

Stian Fossli

Ine Kristine Ølberg

ttnærheærheggo
ppaaskskunnnkalalkkLoo

  

ÅÅRRYYE BSESSLLVE

beg

ARGEB
IERL

egravelse.no

 0 3284 00 32øgnvakt 32Døgnvakt:
0 reiL000334en 3, roveien 3, egHegsb  

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad
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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

Tranby
Sanitetsforening

Etter Sigurd
Svendsen Hennums

testamente/Barnefon
det skal økonomisk
hjelp for året 2023

gis til barn i Tranby
sogn som pga. for-

eldrenes stilling, syk-
dom e.a. trenger øko-

nomisk støtte.

Søknad sendes innen
1.4.2023 til:

Tranby
Sanitetsforening

v/May-Britt Stokke,
Svendsemarka 40,

3409 Tranby
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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

Økonomi ansvarlig 
(Kirkens servicekontor) 

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

Kantor
Anders Fjeld Meyer
(Sylling og Sjåstad)

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilde
kommer

Ledig 
stilling

Ledig 
stilling



Neste nummer
Stoffrist:  14. mars
I din postkasse: 24. - 31. mars

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

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

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

2. Lier St Georgs
Gilde 60 år
Gildespeiderne
feiret seg selv
med julebord og
hyggelig fest på
Haugestad
14.desember
2022, seksti år
etter at en flokk
unge, aktive
speiderledere
satt i samme hus
og bestemte at
de ville starte et speidergilde. I alle år
siden har det blitt utallige møter, akt-
iviteter, turer, loppemarkeder og jule-

fester for «beboere» i Lier. Alltid mye
å lære, hygge og vennskap. Korona
førte til opphold, men nå planlegger

gildepatruliene møter og utflukter
med friskt mot i et nytt år.

Antall deltakere har gått litt ned. I år

består Gildet av 18 medlemmer. I til-
legg til et fast møte hver måned,
møtes de som ønsker det, til hyggelig
formiddagsprat på Tranby menig-
hetshus: matpakke, kaffe  og rydding
av de «loppene» som er levert på
døra den siste uka.  Av inntektene på
det store loppemarkedet først i
november hvert år, går trefjerdedeler
av pengene til Menighetshuset, resten
til Gilde og til speiderarbeid både
lokalt og internasjonalt. På pro-
grammet står også feiring av fellows-
hipdag og samvær med gildene fra
Drammen og Oslo.

2.Lier St Georgs Gilde synger speid-
ersangen og hilser: Alltid beredt!

Gjertrud A 

Torsdagsmiddag!
Torsdag ettermiddag på Tranby
menighetshus. 
For små og store i alle aldre. 

Vi dekker langbord! 

Følgende datoer fram til påske: 
9. februar, 23. februar, 9. mars, 23. mars. 

- kl 16.00 TraLbagos. Kor for barn på barneskolen. 
- kl 17.00 Enkel middagsservering. 25 Kr. pr pers. maks 
kr. 100. Påmelding. 
- kl 17.30- 1815 MinitraL familiekoret. 

Kontaktperson: Menighetspedagog Susanne Akerø-Kleven.
Telefon 997 37 763

Søk opp våre Facebook grupper for påmelding: TraLbagos
og/eller MiniTraLFamiliekor.

Stiftelsen Tranby Menighetshus har årsmøte 
28. februar 2023. Peisestua kl. 1830

Dagsorden for møtet vil bli satt opp på oppslagstavle i Tranby
menighetshus.

Årsmøte Tranby og Lierskogen menighet 2023
Det innkalles til årsmøte/menighetsmøte søndag 23.04.2023 på
Tranby menighetshus etter gudstjenesten i Tranby kirke .
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Årsmelding for året 2022
3. Regnskap for året 2022
4. Budsjett for året 2023
5. Innkomne forslag.
Frist for innkomne forslag er tirsdag 14. mars 2023.
Årsmøtet gjennomføres på Tranby menighetshus.


