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Palmesøndag 02.04.2023
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00:
Gudstjeneste

Skjærtorsdag 06.04.2023
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 19.30: Gudstjeneste
(måltid på menighetshuset kl. 18.00)
Sjåstad kirke kl. 18.00: Gudstjeneste

Langfredag 07.04.2023
Tranby kirke kl. 11.00:
Pasjonsgudstjeneste 

Frogner kirke kl. 18.00: Stabat Mater –
jesu lidelseshistorie i toner og tekst

1.påskedag 09.04.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

2.påskedag 10.04.2023
Sylling kirke kl. 18.00: Salmekveld

Søndag 16.04.2023
Frogner kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken.
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste (påskefest)

Søndag 23.04.2023
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Søndagsskole. Menighetens årsmøte.
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Tranby kirke kl. 19.00:
Samtalegudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 19.00:
Sinnsrogudstjeneste.

Lørdag 29.04.2023
Frogner kirke kl. 11.00 og kl. 12.30:
Konfirmasjoner

Fortsettes neste side
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Lier Menighetsblad

ÅPEN KIRKE 
Har du noen gang gått inn i en
åpen kirke, mens du var på ferie i
utlandet? 
Kommet inn i et svalt kirkerom fra
varmen utenfor. Satt deg ned, og
kanskje tent et lys? 
Har du noen gang besøkt en Norsk
Sjømannskirke når du var på ferie?
Spist vafler og drukket kaffe. Eller
vært på basar. Kanskje til og med
gått på gudstjeneste?

Jeg har gjort og gjør begge deler.
Kanskje ikke så rart. Jeg har jobbet
i Sjømannskirken og jeg jobber i
Den norske kirke. Jeg er veldig glad
i kirken. Jeg elsker åpne kirker, og
skulle ønske vi hadde ressurser til å
holde kirkene åpne mye mer enn vi
gjør, også når det ikke er arrange-
ment. 
Jeg tror vi trenger Kirkerommet.
Og det kirken rommer. Ordene
ÅPEN KIRKE klinger godt i mine
ører. 

Men ville noen komme til de åpne
kirkene når det ikke skjedde noe spesi-
elt? Det er et godt spørsmål. 

Det kan virke som det er mer vanlig å
oppsøke en åpen kirke i utlandet, enn
å gjøre det samme der vi bor. Har det
kanskje med feriemodus å gjøre? Har
det kanskje å gjøre med at vi er «langt
borte fra hjemme»? Oppsøker vi en
sjømannskirke fordi det minner om
«hjemme»? 
Går vi inn i åpne kirker i utlandet,
nettopp fordi vi ikke er hjemme?

Kirken representerer noe for mange.
På den ene eller andre måten. Mer
eller mindre bevisst. 
En ramme. En tilhørighet. Et hjem.
En trygghet. Et sted for fellesskap. 
Men også et sted for stillhet. Et ann-
erledessted. Et balansepunkt. Et hellig
sted. 

I kirkens strategidokument for inne-
værende periode er en av målene:
Kirken er mere for flere. 

Inn i denne strategien ønsker jeg
meg flere åpne rom hvor vi kan få
komme akkurat slik vi er. 
Også når vi trenger å være alene.
Med oss selv eller med Gud. 
Kirken og den lokale menighet vil
legge til rette for ulike måter å
utøve troen. For mange startet
troen i kirkerommet, en gang for
lenge siden, før vi selv kan huske,
ved døpefonten. 
Kirken og den lokale menighet skal
være mere for flere gjennom å
utforske nye måter å være kirke på.
Og jeg tror kirken, både lokalt og
nasjonalt, har stort potensiale i å
være mere for stadig flere, når vi lar
oss inspirere av
ordene ÅPEN
KIRKE. 

Torunn Jåvold
Sokneprest
Tranby og
Lierskogen

Lederartikkel
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«Si det med

blomster» 

Gjesten på Åpent hus den 1. mars
var selve MESTER GRØNN, Erling

Ølstad. Og han slapp til først med
foredraget sitt som hadde tema:
Hvorfor rettferdig handel og ikke

bistand?

Det ble en vri på dagens program.
Deilig mat, mye prat, loddsalg,
trekning og sang kom til slutt

sammen med
info og velsign-
elsen.

Her i Lier er vi
alle godt kjent
med MESTER
GRØNN som vi
fikk høre startet
som en butikk i
Skien 1983.
Erling og broren
Ola har nå førti

år senere, 143 butikker over hele
landet og 2000 medarbeidere. Det
er 220 ansatte på Lierskogen. Alle
arbeider under visjonen: Skape

glede i alle hjem. Inkluderer hele
verdikjeden. Målene hos MESTER
GRØNN: Miljø og klima, samfunn
og økonomi, mennesker. Det er
flott å høre at ikke alt skal dreie
seg om penger. Hos
Ølstadbrødrene holdes ordet
Freetrade høyt. Helt siden 2007 har
de satset på frivillig handel der
arbeiderne og ikke minst kvinnene,

skal få den lønnen de fortjener for arbeidet
sitt. Hovedsamarbeidsland er Holland,
Portugal, Kina, India og Kenya. Og i Kenya
har de bygd og driver skole. Ølstad har reist
mye i de landene han kjøper blomster fra.
Beundringsverdig at de er kommet langt i å
utvikle emballasje og frakt på en miljø- og
klimavennlig måte. 

Ellers kunne Ølstad fortelle at produksjons-
stedene de handler med har forflyttet seg
noe tilbake fra Asia til Europa. At alle i
handelskjeden trives og har det fint på jobb,
er viktig, understreker Ølstad. Hans
freetrade - visjoner er ingen motsetning til
at det trengs nødhjelp til land i krisesitua-
sjoner.     

Blant gevinstene denne dagen var det roser
fra Mester Grønn, og Ølstad har helt rett
når han uttrykker viktigheten ved blomster:
Blomster skaper ro og god sinnsstemning

og understreker alle livets høydepunkter.  

Gjertrud Aspelund

Fortsettelse Søndag er
kirkedag
Søndag 30.04.2023
Frogner kirke kl. 11.00 og kl. 12.30:
Konfirmasjoner
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Lørdag 06.05.2023
Frogner kirke kl. 11.00, kl. 12.30 og kl.
14.00: Konfirmasjoner
Tranby kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjoner

Søndag 07.05.2023
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 12.00: Konfirmasjon

Onsdag 10.05.2023
Tranby kirke kl. 19.00:

Kveldsgudstjeneste. Suppe på menig-
hetshuset etterpå.

Lørdag 13.05.2023
Lierskogen kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjoner

Søndag 14.05.2023
Gullaug kirke kl. 11.00: St.Hallvard-
gudstjeneste. Markering på Huseby
etterpå.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Onsdag 17.05.2023
Sjåstad kirke kl. 9.30: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 12.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 12.30:
Gudstjeneste

Torsdag 18.05.2023 (Kr.Himmelfart)
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00:
Gudstjeneste

Søndag 21.05.2023
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

1.pinsedag 28.05.2023
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Konfirmasjon

2.pinsedag 29.05.2023
Amfiet / Tranby kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste 

For utfyllende info: www.kirken.no/lier

Felleskapskveld Frogner
menighetshus 
Tirsdag 2.mai kl. 19.30  Besøk av
Gerd Solbakken.  Tema oppgis
senere.
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 pen-
sjonist og bor i Gjøvik. 

Kaffe og litt å bite i fra kl. 19.  

Velkommen !

Fredagskafeen på Tranby
menighetshus 2023

Hver fredag fra frem 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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Slekters
gang

Døpte

Frogner
Vanessa Abrahamsen, Hedvig
Boasson-Sagvik, Nova Grefsum
Hellerud, Sebastian Seger
Nicolaysen, Leah Olstad Wad, Odin
Ferdinan Adelsten Rahman,
Martine Espedal-Eriksen, Silje
Helene Sletten, Ovidie Kamilie
Haugland

Tranby og Lierskogen
Luca Rasmussen, Jens Rokke
Pedersen, Oskar Warloff
Kristiansen, Iben Hagelia Hennum,
Selja Lovelle Reiersøl-Bakke, Olette
Andersen

Sylling
Victor Stustad-Kastad, Nilsine
Kortnes Torgersen, Pia Storlien
Bøygard

Vigsler

Frogner
Cecilie Bødtker & Ole-Andrè
Gabrielsen, Anette Ødegård
Drogen & Torstein Flugon
Martinsen

Gravferder

Frogner 
Else Marie Stokke, Margaret
Gladhus, Lars Stensrud, Petter
Broch, Else Barbara Solberg, Marit
Moen, Ester Marie Holmen, Erik
Christian Gran-Henriksen,
Synnøve Justad, Tore Engum,
Ragnhild Kristian Hermansen,
Victor Emanuel Dyreng, Roar
Sigvart Holthe

Tranby
Leif Arnold Nyborg, Bjørg Angela
Fjeldstad, Audun Tveide, Heide
Corneliussen, Liv Hilde Nordheim,
Astrid Karlsen Ovenstad

Sylling
Erik Kristian Heslien, Bjørn Terje
Bekken, Sissel Holmin

Tårnagentdager i
Sylling kirke midt-
en av februar
En herlig gjeng med
fjorten 3.klassinger var
med på Tårnagentdager i
Sylling. Skattejakten var
populær og barna fikk
samtidig et innblikk i
flere av skattene vi kan
finne i kirken.
Skattejakten ble avsluttet ved
alterringen, hvor Ole Johan fortalte
om hvorfor vi feirer nattverd. Alle
som ville fikk smake på brød(oblat)
og altervin. Det var spenn-
ende og smakte litt rart.

Fruktpause måtte vi også ha, og
vannmelon var skikkelig populært

Klatring opp i
kirketårnet i
små puljer,
med ordentlig
klatreutstyr for
at det skulle
være sikkert,
var nesten for
spennende,
men veldig
gøy! De som
ventet på tur
bygde kapla-
og legotårn,
mens de ventet på sin tur. Det var
konkurranse om å klare å bygge det
høyeste tårnet.

Ole Johan og jeg hentet barna på
Sylling skole og vi gikk alle sammen
opp til Sylling kirke og laget taco
sammen, og spiste og koste oss.
Mange flittige hender som skar opp

grønnsaker, dekket bord og laget
saft. Samarbeidet var på topp, og
ekstra gøy å spise når man har vært
med å lage til måltidet sammen.

En spennende
aktivitet var
også å kaste
fly fra galleri-
et. Etter
tacospising og
skattejakt, var
alle med å for-
berede og øve
på dramatiser-
ing av bibel-

tekst, tekstlesning, kirkeverter m.m.
Tårnagentene var med på forskjell-
ige oppgaver gjennom hele guds-
tjenesten på søndag. De klarte med

glans sine oppgaver, og den
lamme mannen som det
står om i bibelen, som Jesus
gjorde frisk og gående
igjen, han ble i Sylling kirke
båret inn på en ekte båre,
til stor begeistring. «Dette
tror jeg er det morsomste
jeg har vært med på» kom
det begeistret fra en av
Tårnagentene. Etter guds-
tjeneste forberedelsene
hadde vi en fin samling
rundt lysgloben, og snakket
om Jesus som verdens lys,

hvordan vi kan være lys for hver-
andre, og hvordan vi kan «snakke»
med Gud ved å be på forskjellige
måter, uansett hvor vi er. Alle som
ville fikk tenne hvert sitt lys. Det
var kjempekoselig å være sammen
med denne gjengen.

Anne Cathrine Hegge Larssen



Mannsgruppa og
Internasjonal fest 
I samarbeid med flyktningetjenesten
har kirken etabl-
ert
«Mannsgruppa»
med plass til 12
unge menn, som
alle kommer fra
krig og under-
trykkelse. Siden
august har gruppa
vært samlet hver
tirsdag, hele dagen, på Frogner menig-
hetshus. Gruppa snakker både om det
de har måttet flykte fra, hvordan bygge
et nytt og godt liv i Norge for seg og
sine, om likestilling og barneoppdrag-
else. Det er mye fokus på å raskest
mulig lære norsk og å få seg jobb. Vi
har også mye akt-
iviteter og turer,
har vært på skogs-
tur, på
Nasjonalmuseet og
har hatt ekte norsk
julebord på en
gård i Sjåstad. 

Etter hvert som en deltager er klar, så
går han over i arbeid og en ny overtar
plassen i gruppa. Det begynner å bli
mange som har vært med i gruppa, og
sett med «en nordmanns øyne» så har
vi som har vært så heldige å bli født i
Norge mye å lære. Generelt er gutta

mer takknemlige enn nordmenn flest,
og det med en «bagasje» som de fleste
nordmenn vil tenke at det ikke går an å
bære. Etter så mange måneder med
disse gutta, så tenker jeg at alle komm-

er fra kulturer som ligger
langt foran oss
når det gjelder
medmenneske-
lighet og felles-
skap. Kanskje vi
nordmenn hadde
det samme en
gang, men det
må ha forsvunn-

et et sted på veien i vår
stadige vekst og fokus på
effektivitet. 

For gutta er måltid ikke knyttet til
stress, strev eller «en rask Grandiosa»,

men til noe svært
sentralt som alle blir
ønsket velkommen til.
De forteller om bryllup
med opptil 3000 gjester,
og at selv om du ikke
kjenner noen, så er du
velkommen. Alle bidrar.
Noe av dette har gutta i
mannsgruppa ønsket å

dele med oss, og har derfor begynt å
invitere til «Internasjonal fest» en gang
i måneden. Alle bidrar i matlaging og
oppvask. Det har blitt populære fester,
med i overkant av 60 gjester i alle aldre
og fra mange nasjoner hver gang (også
nordmenn).

Gutta lager et program, og på forrige
fest var temaet: Hva kan nordmenn
lære av oss? Fokus var nettopp felles-
skap og omsorg, og her er noe av det
de sa: 

«Ingen trenger å føle seg
alene. Alle hjelper hver-
andre i mitt land. Ingen er
ensomme. Når det er fest,
så gir alle en donasjon». 

«I
min kultur så tar barna
vare på sine foreldre når
de blir gamle. Sykehjem
er ikke bra. Hvis du send-
er mamma og pappa på
sykehjem så er det ikke

bra barn». 
«Når noen dør i mitt hjemland, så
kommer alle og hjelper til med begrav-
elsen. Det er ikke en families sorg, det
er vår sorg. Vi våker med dem i sorgen
i en uke, så har vi en feiring av den
som er død. Vi hjelper særlig kvinner
som blir alene». 
«Når en kvinne føder barn i mitt hjem-
land, så slipper hun å være alene. Noen
kvinner kommer til hjemmet og ordner
alt praktisk arbeid og lager næringsrik
mat. Hun som har født, kan bare ta seg
av barnet og hvile seg etter fødselen». 

Det er et privilegium å få bruke tid
med disse gutta!

Hilsen Ole-Jørgen - ungdomsdiakon
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Å se med hjertet
I boka «Den lille prinsen» av forfatter-
en Antoine De Saint Exupéry møter vi
den lille prinsen som kommer fra
asteroiden B612. Her lever han et
ensomt liv, og det eneste han er glad i
er en rose, som til gjengjeld er full av
torner. Han kommer til jorden i håp
om å lære mer om verden, lære seg
mennesker å kjenne og finne tilhørig-
het.  Det er her han treffer reven som
lærer han litt av hvert om vennskapets
hemmelighet:

– En kan bare se riktig med hjertet.
Det vesentlige er usynlig for øyet. Det
er den tiden du har brukt på rosen din,
som gjør den så viktig for deg. Den
sannheten har menneskene glemt.  Men
du må ikke glemme den. Du har

bestandig ansvar for det du har gjort
tamt. Du har ansvar for rosen din …
– Jeg har ansvar for rosen min …, gjen-
tok den lille prinsen for at han skulle
huske det bedre.»

Vi kan alle, som den lille prinsen,
noen ganger føle oss litt bortkomne
eller ensomme. For eksempel på
grunn av sorg etter tap eller samlivs-
brudd, psykiske helseutfordringer
eller problemer med rus. Vi kan også
føle på skam og være engstelig for
møte andres blikk. 

En del av mitt arbeid som diakon
dreier seg om å vandre sammen med
mennesker som har det sånn, et
stykke på veien. Det å gå sammen,
kan noen ganger gi den andre mot og

styrke til å se seg litt tilbake, framover,
til siden, eller vende blikket mot seg
selv. 

En kan bare se riktig med hjerte, sier
reven. Husk å se deg selv med dette
hjerte! La oss også løfte blikket, se oss
rundt og bli sett med hjertet. Da kan
vi få øye på en enda større kraft. En
kjærlig oppmerk-
somhet, som
kommer fra et
enda større hjerte
- som helbreder,
reiser opp og
setter fri. 

Alt godt til deg
og dine - fra Aksel diakon!

Andakt
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Konfirmasjon 26. feb. kl. 12:00
Anneli Haugen Thoresen

Konfirmasjon 29. april kl. 11:00
Håkon Breie
Ariel Magdalon Glidje
Eskil Magne Israelsen Gottfridsson
Christine Dalvang Henning
Even Hjelmeset
Martine Fleischer Johansen
Malin Vilhelmshaugen Lund
Sara Wanvik Misund
Edvard Nossen
Magnus Renskaug
Gabriel Skinnes
Iver Due Sørum
Victoria Thommessen
Knut Tiller Thoresen

Konfirmasjon 29. april kl. 12:30
Odion Amadi
Sebastian Henry Johan Cummings
Heidi Maria Espegard
Marie Baardvik Farmen
Milla Andersen Helgerud
Anna Ask Hodneland
Erik August Homb
Andrea Løken Karlsen
Emma Buun Lyngås
Sander Løken
Carmen Yolanda Sanchez-Vedlog
Kaja Bakke Schjørlien
Josefine Larsen Titze

Konfirmasjon 30. april kl. 11:00
Markus Johansen Giseth
Christian Lærum
Hedda Elisabeth Simensen
Marie Stokke
Maximilian Wallem
Agathe Widerøe
William Lindstad Ørnberg
Victoria Ågren
Elida Aas

Konfirmasjon 30. april kl. 12:30
Anine Barth Andersen
Oline Monstad Bottolfs
Finn Martin Dahlgren-Hovland
Sindri Johannsson
Filip Kollerud
Sondre Langerud Odde
Cornelia Helmen Rømme
Magnus Schøne Bredesen
Astrid Skagen
Sivert Sølvberg-Øien
Ariel Thonhaugen

Konfirmasjon 6. mai kl. 11:00
Tom Mikolaj Alfred Andersen
Birk Kjos Bakke
Sarah Ellefsen
Thea Johnsen Guddal
Erik Holm Hammer
Hermine Heier
Hannah Kvistbråten Sollie
Thorbjørn Magnussen
Marita Fredriksen Melstveit

Peder Malm Monstad
Frida Samdahl
Emine Dahlen Solberg
Sander Nås Sønsterud
Eben Vermeulen

Konfirmasjon 6. mai kl. 12:30
Eivind Kleiv Arnesen
Mina Grøsland Dimmen
Lui Pierre Godard
Thea Emilie Haugvik
Julie Cruz Huertas Hjelmtvedt
Cristoffer Løvgavlen Johansen
Elias Kolloen Johnsen
Erle Meinke Kylland
Tuva Mathea Hoftvedt Ringen
Johannes Rønning
Eilif Raaen
Emil Sesay Stenseth
Amalie Sofie Stordal
Theodor Vik Thorkildsen

Konfirmasjon 6. mai kl. 14:00
Sverre August Ameln
Tilla Sofie Arvidsson
Ferdinand De Korte
Linus Valentin Marinius Eggum
Albert Gil Huseby
Ulrik Helmen Trontveit
Julia Røed Hennum
Sebastian Lund Kirkeng
Birk Ringdal
Sondre Asmus Storholm
Ylva Bø Øyasæter

Konfirmasjonsgudstjenester i Frogner 

Konserter i Frogner
kirke våren 2023
Frogner kirke har et rikt repertoar
av konserter fremover. Sett av
datoene og få med deg mange
gode opplevelser. 

Langfredag 7. april kl. 18.00
«Giovanni Pergolesi  -  Stabat
Mater»; 
med Randi Røssaak, sopran; Gro
Bente Kjellevoll, alt; Bina Karpisova,
orgel; Kaare Stenseng, liturg

Onsdag 19. april kl. 19.00
«Orgelkonsert» 
med Jon Martin Høie. Musikk fra

Max Reger i forbinnelse med 150
årsjubileet.

Søndag 7. mai kl. 12.30  «Konsert» 
med treblåskvintetten KOBOLT.
Gratis inngang

Lørdag 13. mai kl. 13.00  «Åpning
i nye Frogner kirkestue» 
– kunstutstilling og vernissasje 

Søndag 14. mai:  
Gullaug kirke
11:00 Gudstjeneste med
St.Hallvard-tema i Gullaug kirke
12:30 Markering på Huseby
m/musiker

Søndag 14. mai:
Frogner kirke 16:00
«Konsert – Faure`s requiem» 
med Sølvguttenes dirigent Fredrik
Otterstad, 120 korister fra Oslo ora-
toriekor (samarbeidskoret til
Frogner), solister fra
Musikkhøyskolen og Bina Karpisova
på orgel.

Mandag 15. mai kl. 19:00
St.Hallvard markering i Frogner
kirke. 
Wolfgang Plagge og Helge Harila
fremfører egne verk om legenden.
Bina Karpisova orgel/flygel.
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Tranby kirke 06. mai kl. 11:00
Matheo Christensen Ekrem
Nicklas Frengen-Amundsen
Håkon Gilje Hermansen
Daniel Pierre Hovet
Anders Klemetsdal
Olava Julianne Haavik Monclair
Bjørn Vidar Olsen
Gustav Aunan Roald
Sondre Steen Skistad
Jonas Aune Sørlie

Tranby kirke 06. mai kl. 13:00
Magnus Berg
Max Bergill
Magnus Bringaker Pedersen
Andre Hagen Gulbrandsen
Alexander Lars Almgren Hellerud
Vera Hjellhaug-Pedersen
Sunniva Bigseth Hoen

Adele Lam-Otneim
Leah Sienna Lindseth-Larsen
Jørgen Knudsen Romslo
Marte Runningen
Ida Marie Indregård Sundfær
Alexander Lie Wasbrekke

Tranby kirke 07. mai kl. 12:00
Emil Juel Bache
Malin Samuelsen Horsholt
Isabel Moreno Isene
Morten Emilian Kristiansen
Olivia Berger Lervik
Eirik Holmen Skotte
Håkon Johannes Tverberg
Theo Brurberg Aasen

Lierskogen kirke 13. mai kl. 11:00
Nicholai Essung
Mikael Løvf
Celina Zhang Mo
Victoria Helena Rolstad
Nataniel Rønning
Sera Helene Steen
Mathea Sofie Wågelsby Tollefsen
Julia Wojcik

Lierskogen kirke 13. mai kl. 13:00
Felix Bakke
Ane Lein Eide
Cecilia Mathisen Gabrielsen
Leah Kjenner-Mikalsen
Linnea Marie Muggerud Larssen
Oskar Mørk
Guro Rømma Mikkelsen
Mina Sletten
Milla Frede Vardeberg Vemork

Sjåstad kirke søndag 28. mai 
kl. 11:00:
Ane Andersen Angeltveit
Hedda Larsen Ask
Mathilde Aaslestad Ask
Lone Charlotte Gloslie
Christoffer Hårberg Jensrud
Amalie Listøen Owsinski
Trym  Ovenstad
Håkon Rokke
Petter Salvesen Rustan
Berntine Sørensen
Oliver Skai Vålbekk

Sylling kirke lørdag 03. juni 
kl.  11:00:
Eline Erlandsen Clausen
Bernt Andreas Festervoll
Thomas Bonden Hørthe
Amund Haakseth
Jennie Knutsen Larsen
Alexander Erle Paulsen
Anders Sylling
Oliver Per Bengt Säfström-Stokke
Madelene Emilie Nilsson Ulleberg

Sylling kirke søndag 04. juni 
kl. 11:00:
Filip Meinseth Kristiansen
Martin Alexander Kristiansen
Kjell Kristian Skage Lauritsen
Ludvig Bergestig Martinsen
Maylen Rosendal-Thorud
Brage Røer-Johansen
Isak Hristache Staknes
Berit Synøve Stokstad
Jenny Frost Øpstad

Konfirmasjonsgudstjenester i Tranby og Lierskogen 

Konfirmasjonsgudstjenester i Sylling og Sjåstad 

Salmekveld i Sylling
kirke 2.Påskedag kl
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

Ønsker
lopper
Vi tar gjerne
imot lopper
til vårt
loppemarked
i november. Kan leveres på baksiden av
Tranby menighetshus, når som helst.

Ikke møbler og hvitevarer.

Har du spørsmål så ring 90992935 

Hilsen St Georg Gildespeiderne på
Tranby.
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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 våren 2023: 

23. april

14. mai  

11. juni

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

16. april 
PÅSKEFEST for hele familien på
Lierskogen

11. juni
Semesteravslutning med gudstjeneste
og kirkegrill for hele familien. 

Kirkens møteplasser og nye medarbeidere
Kirken i Lier har de siste 2 årene etablert 5 nye åpne møteplasser for unge etter
skoletid, og har i tillegg etablert en mannsgruppe for flyktninger og Internasjonal
fest hver måned. Møteplassene er spredt rundt i hele Lier: 
Sylling – Cafe3410 -torsdager på Sylling ungdomsskole
Tranby – CafeU -torsdager på Tranby ungdomsskole
Sjåstad – NullStress-Sjåstad- onsdager på Oddevall skole
Lierskogen – Heiagjengen -tirsdager i Lierskogen kirke 
Lierbyen -NullStress-Frogner -onsdager i Frogner menighetshus. 
Alle tilbud er gratis og åpent for alle. Møteplassene skal være steder der unge kan
få venner, og ha trygge voksne rundt seg. De påvirker selv innholdet, og øver i å
delta i grupper og bidra for andre. Mange kan i dag kjenne på ensomhet, og her
kan unge i trygge omgivelser treffe andre ungdommer, snakke med en voksen, få
bekreftelse og bli sett. 
Mannsgruppa – tirsdager på Frogner
menighetshus
Internasjonal fest – en tirsdag i måne-
den på Frogner menighetshus
Når vi skal arrangere 4-5 møteplasser i
uka hele skoleåret, så trenger vi flere
hender. Vi har derfor blitt et team som
reiser rundt i kommunen og arrangerer

møteplasser. Det er en internasjonal
gjeng fra Brasil, Kongo, Uyghuristan,
Ukraina og Norge, som møter et stort
antall unge i løpet av en vanlig uke.
Kirken er gjennom dette i enda større
grad der de unge er. 

Hilsen Ole-Jørgen - ungdomsdiakon
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Rehabilitering av
glassmaleriene i
Sylling
kirke 
Etter flere års
arbeid fra
2019 til
november
2022 er
rehabilitering-
en og vedlike-
holdet av
glassmaleriene
i Sylling kirke
ferdigstilt.
Dyktige fag-
folk fra
«Nidaros
domkirkes
restaurerings-
arbeider» har
tatt ned seks glassmalerier til vedlike-
hold og reparasjon. En del av restau-
reringen ble utført på stedet i kirken,
mens fem felt ble tatt med til
Trondheim for restaurering på dom-
kirkens eget verksted. 

Vinduene er store og består av både
glassmaleriene og beskyttelsesvindu-
er utvendig til beskyttelse mor vær

og vind. På grunn av størrelsen på
vinduene er de utsatt for   naturpå-
kjenninger som har ført til skader.

Glassmalerier er kompliserte
hvor både glass og ulike inn-
fatninger er med å skape
bildene. Når deler av maleri-
ene har løsnet er det derfor
krevende å sette dem i stand
igjen. 

Nå er
arbeidet
ferd-
igstilt, og
glassmal-
eriene
fremstår
som de
smykker
de er
ment å
være.
Kirke-
verge

Mette Sønsteby har
tatt imot den nyrestaurerte glass-
kunsten på vegne av kirken fra
Elisabeth Voss Sinnerud, Henning
Grøtt og Ståle Gjersvold ved «Nidaros
domkirkes restaureringsarbeider»
Som følge av god planlegging og
dyktighet i arbeidet er kostnadene
mindre enn budsjettrammen for pro-
sjektet. 

Glassmalerier i korets og skipets
vinduer er utført av Per Vigeland i
1952 til Sylling kirkes 100 års jubile-
um.  Han er en av de mest kjente av
glasskunstnere fra vår tid. Per
Vigeland var født 1904 i København
og døde i Oslo i 1968. Han var sønn
av Valborg og Emanuel Vigeland
(bror av Gustav Vigeland) og fikk sin
utdanning i egen familie og ved lære-
steder i inn og utland.

I Sylling har Per Vigeland laget glass-
maleriene i kirkeskipet og de i koret.
Også gullmosaikkbildet i Sjåstad
kirke og glassmaleriene i kirkestua i
Frogner er Per Vigelands sitt verk. 

Tekst Asle Kristiansen

Velkommen til åpent hus på
Tranby
Den første onsdagen i hver måned er
det åpent hus på Tranby menighets-
hus! Det er servering, underhold-
ning, sosial hygge, loddsalg og fore-
drag. Vi møtes kl. 11.00 og vårens
foredragsholdere er  

12/4: Blå Kors Drammen.
Daglig leder Ingvild Øgrim
Harstad vil fortelle om
Barnas stasjon, og leder for
flyktningmottaket Tanja
Vatnås vil fortelle om arbeid-
et med mottak av flyktning-
er.
3/5: Gladsangen kommer!

Velkommen til Tranby!
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

Sangtimen - torsdag 27. april kl. 19.00 - Tranby menighetshus
Gjest: Berit Basmo Kvidaland.  Berit bor i Lier, var sokneprest på Tranby og
Lierskogen i 10 år. Hun er nå prostiprest i Drammen og Lier. Berit er glad i
sanger og salmer som får fram livserfaringer og tanker som hun kan kjenne
seg igjen og gi nye tanker og impulser.  Som opprinnelig ringsaksokning –
Berit vokste opp i Moelv - blir det garantert en Prøysen-sang i løpet av
sangtimen.



LIER
BEGRAVELSESBYRÅ

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

begravelse.no

Stian Fossli

Ine Kristine Ølberg

ttnærhenærheggo
ppaaskskunnunnkalalkkLoLo

  

ÅÅRRYYE BSESSLLVE

begravelse.no

ARGEB
IERL

begravelse.no

84 00 3284 00 32Døgnvakt: 32Døgnvakt:
0 reiL0003434roveien 3, roveien 3, HegsbHegsb  

:

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

Ny menighetspedagog
Hei alle sammen! Jeg heter Stine, er 29 år og nytilsatt menighetspedagog i Tranby/Lierskogen
og Frogner menighet. Jeg er opprinnelig mjøndøling, men har hatt sterke bånd til Lier siden
jeg begynte på St. Hallvard i 2010. Der møtte jeg Tor Johan som jeg nå er gift med, og etter
studier og et koronabryllup på Tranby i november 2020, slo vi oss ned i Lierbyen i 2021. For
et drøyt halvår siden fikk vi en liten gutt, og nå er jeg ferdig med mammapermen. I tillegg til
å ha gått på skole i Lier har jeg tidligere vikariert litt i konfirmantar beidet i Lier for noen år
tilbake, og jeg og Tor Johan har vært fast inventar på konfleir med Tranby i mange år. Jeg
gleder meg til å bli bedre kjent med menighetene, og til å lage morsomme og spennende
opplegg for barn og unge!

Kom gjerne bort og hils hvis du ser meg i farta! Hilsen Stine
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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

Økonomileder
Anne-Kari M. Engelkor
(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

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 Silje Bakken
(Frogner)
mobil: 984 35 199

Prostiprest Eli Kristin
Flåten.
mobil: 922 90 351

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

Kantor
Veronika Kashina
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 950 04 924

Kantor
Anders Fjeld Meyer
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 994 64 657

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

Menighetspedagog
Stine Burvald-Nyvoll
(Frogner, Tramby og
Lierskogen)
mobil: 417 20 398

Ledig 
stilling



Neste nummer
Stoffrist:  9. mai
I din postkasse: 22. - 29. mai

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

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

Kirkevergen informerer

Vi skriver mars! Og det er første vår-
måned! Med våren kommer mild-
været 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. 

På personalsiden har vi fått forsterk-
ninger.  Kantor i Sylling og Sjåstad,
Anders Fjeld Meyer tiltrådte sin still-
ing 01. februar.  Videre har menig-
hetspedagog Stine Pauline Burvald-
Nyvoll tiltrådt stillingen.  Hun startet
opp 01. mars og er klar for å jobbe 50
% i Frogner og 50 % i Tranby og
Lierskogen med barne- og ungdoms-
arbeid. Susanne Akerø Kleven har

vikariert for Stine, og vil fra etter
påske gjennomføre Baluba i Frogner
og babysang og familiesang i Tranby
og Lierskogen menighet. Vi skulle
gjerne ha beholdt begge to, men det
har vi dessverre ikke stillingshjemler
til.  Videre har vi fått på plass Anne-
Kari Myhre Engelkor som er vår nye
økonomileder.  Hun begynner med 2
dager pr uke og vil fra 1.06 jobbe 100
% for fellesrådet.  

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.  Internasjonal
fest arrangeres 1x/mnd. Det har blitt
en suksess. Her møtes folk fra alle
verdens hjørner for å spise og hygge
seg sammen. Det er plass til enda
flere. Jeg ønsker dere hjertelig vel-
kommen til alt av hva vi har å tilby!  

Etter påske vil vi starte opp flere pro-
sjekter, Det gjelder skifte av sørside
tak, Frogner kirke.  Videre gjelder det
skifte av tak, Tranby kirke. I tillegg
blir det fasaderehabilitering på
Sylling kirke.  Dette medfører at det
vil bli satt opp stillaser rundt kirkene
og dere vil måtte se at folk jobber der.
Ber om forståelse for at dette gjøres.
Frogner kirkestue /kapell, skal også
rehabiliteres innvendig. Dette arbeid-
et starter opp i uke 12 og skal ferd-
igstilles i begynnelsen av mai. 

Påsketid nærmer seg med stor feir-
ing. Du er velkommen til å delta fys-
isk eller digitalt.  Benytter anledning-
en til å ønske dere alle en riktig god
og fredfull påske! 

Mette Sønsteby

Sorggrupper for voksne
Når vi mister en vi er glad i, kan det å møte
andre i samme situasjon gjøre veldig godt. Vi
arrangerer følgende sorggrupper i Lier:
Sorggruppe for eldre som har mistet sin livs-
partner; møtes hver 3.torsdag 14-15.30
Sorggruppe for foreldre om har mistet barn i
selvmord; møtes hver 3.onsdag kl. 17-19.00
Begge gruppene møtes i Frogner menighetshus
og ledes av Aksel diakon. Dersom du er inter-
essert, ta kontakt! 

Sinnsrogudstjenester på Sjåstad
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! Velkommen til Sjåstad kirke følgende
datoer: 26.mars, 23. april og 11.juni kl. 19.00 –
vaffel og kaffe fra kl. 18.30! Se
https://kirken.no/sjaastad for mer info.
Kontaktperson: Aksel diakon. 


