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Årsrapport  for  1999 
 

 
 



 

 

 

Forord 
 
Året 1999 har på mange måter ikke vært så ulikt andre år. Det helt spesielle er nok 
knyttet til spenningen og kanskje forventningen til tusen årsskiftet. Det har blitt holdt 
komitemøter og fellessamlinger i kommunal regi for å samle flest mulig oppslutning 
for å markere denne begivenheten. Kirken har vært representert i det  kommunale 
utvalget ved prost Steinar Solbakken. 
 
Men også en annen viktig sak har samlet kirken og kommunen vår i året som gikk: 
Lier ble valgt til nytt prostesete for kommuene Lier, Røyken og Hurum.  
Sokneprest Steinar Solbakken ble utnevnt til prost, og han ble innsatt i tjenesten av 
biskop Osberg søndag den 7. mars i Frogner kirke 
 
Sylling kirke feirer 150 i år 2002. Forarbeidet til dette er i gang. Et omfattende 
restaureringsarbeid er planlagt for å ivareta de bygningsmessige konstruksjoner. I 
dette arbeidet har både Riksantikvaren og ingeniørfimaet Abel Engh vært engasjert. 
 
For øvrig ble Lierdagene en ny festdag for hele bygda der også kirken stod sentralt 
både med stand og med egne arrangement i kirken. Nytt av året var åpningen av  
St. Hallvard-teltet. Kirke- og menighet har kommet relativt godt i gang med sine 
innslag, men kirken vil i slike sammenhenger alltid trenge fornyelse og kanskje også 
øvelse i å møte befolkningen ”på torget” på en litt annen måte enn ellers. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kirkesjef Alf Kristian Hol,               Prost Steinar Solbakken 
åpningen av St. Hallvard teltet            Leder i Lier kirkelige fellesråd              
                                                                   Søren Falch Zapffe   

 
   
 

Lier, den 01.03.2000 
                                   
 
      Alf Kristian Hol                             
          Kirkesjef 

 
 

 

  



                         INNHOLD 

 

 
 1. ST. HALLVARD - VERKET 

 

  2. TUSENÅRSSKIFTET: 2000 e.Kr.f. 

 

  3. LIERDAGENE 

 

  4. BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET 

 

  5. KIRKENE OG KIRKEGÅRDENE 

 

  6. TRONSTAD BEDEHUS 

 

  7. ORGELENE – ER ALLE LIKE VERNEVERDIGE ? 

 

  8. MENIGHETSRÅDENE OG FELLESRÅDET 
- Medlemmer av menighetsrådene i Lier 
- Medlemmer av Lier kirkelige fellesråd 
- Medlemmer av bygningsutvalget 
- Medlemmer av forhandlingsutvalget 
- Medlemmer av Lier kirkelige administrasjonsutvalg 

 

  9. SAKER BEHANDLET I FELLESRÅDET 

 

10. SAKER BEHANDLET I ADMINISTRASJONSUTVALGET 
 

11. KIRKE- OG MENIGHETSSTATISTIKK 

 

12.  BUDSJETT OG REGNSKAP 

 

13. FORSIKRINGER 

 

14. LØNNSFORHANDLINGER  

 

15. PERSONALET 

- Ansatte ved kirkens sentraladministrasjon, Fosskvartalet 
- Ansatte i menighetene Sylling & Sjåstad    

- Ansatte i Tranby menighet 

- Ansatte i Frogner menighet 
 

16. KURS  
 

 



                                                            To luker  
Det største mysterium er ikke mer 

enn det: at en ørliten kropp 
er våknet til jorden. Den nyfødte ser. 

To luker i himlen går opp. 
 

Selv fem-trinns-raketter og kjernefysikk 
blir puslingers puslespill 

når det nyfødte barn med et eneste blikk 
beviser at Gud er til. 

 
1. 2000 e. Kr. f.:  MARKERINGEN i LIER 
Mye ble i fjor sagt, tenkt og håpet for det nye årtusenet. Når dette leses vet vi litt mer 
om hvordan begynnelsen har gått. I julehilsenen i fjor til alle ansatte, 
menighetsrådsmedlemmene og Lier kommune ble dette fine diktet til Andre Bjerke 
benyttet. Så mye er kanskje fortsatt det samme ?       
Ved inngangen til et nytt årtusen ble det holdt åpent i våre kirker fra kl. 21 – 01.00 
Frogner kirke, Tranby kirke og Sylling kirke ( felles med Sjåstad menighet )  

 
2. ST. HALLVARD – VERKET 
Lier kirkelige fellesråd har i samarbeid med kulturetaten tatt initiativet til at det blir 
laget et kirkemusikkverk knyttet til St. Hallvard: Tekstforfatter Eyvind Skeie og 
komponist Trond Kverno.  
 
I løpet av fjoråret har dette kirkemusikalske verket begynt å ta form. Mye av tekstene 
er ferdige og komponisten er i gang. Datoen for urframførelsen er blitt forskjøvet til 
15. oktober år 2000. Det ble en spesiell begivenhet å ha Skeie og Kverno på besøk 
under Lierdagene, og de tok aktivt del i åpningen av lokalkirkens nye stand:  
St. Hallvard-teltet.  
 
Det er Frogner kirkekor med sin dirigent Per Egil Hovland som vil stå sentralt under 
framføringen av konserten. I verket inngår orgelmusikk, profesjonelle solister og en 
egen strykekvartett . 

3. LIERDAGENE 1999 

 



St. Hallvard – teltet var et forsøk i bestrebelsen for å skape noe nytt. Mye tid til 
tekning og planer ble gjennomført av St. Hallvard – gutta: Arne Enger, Arne Sæter og 
Alf Kristian Hol. Når Lierdagene skal arrangeres i år 2001 skal en del nye finesser 
være på plass. Her følger noen klipp fra vår stand: 

 

 

         

 
    

            

 

             
 
 

 
 
 
 
 

 

 

4. BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET 

 

Frogner menighet 

Kateket Tore Ørjasæter i lek med barna. 
For tiden er han menighetsarbeider i  
Hong Kong. 

Den gode samtalen har alltid vært viktig for 
kirken. Kirketjener Hans Nordal (til høyre)  
behersker dette fagfeltet bedre enn de fleste. 

Astrid Lohne og Ingeborg Haverstad er et 
kjent innslag på vår stand. De arbeider 
med julemessa året rundt. Her selger de ut 
et liten forsmak under Lier-dagene. 



Frogner minigospel: 30 medlemmer ( Slått sammen med Frogner Gospelkor) 
Småbarnstreff m/foreldre: 40 medlemmer  (25 medlemmer i 1998) 
 

Tranby menighet 
Tranby menighetshus 
Minitrall:  43 medlemmer: 4 – 8 år ( 15 medlemmer i 1998 ) 
Tranby kirkes barnekor:  17: 9 – 13 år. ( 18 medlemmer i 1998 ) 
Tranby menighets juniorklubb/Korvetten:15 medlemmer  ( 10 medlemmer i 1998 )  
Søndagsskole: Ledermangel         
Menighetens barnehage: 36 barn: 4 – 6 år       
Lier Ten Sing: 81 medlemmer: Fra 8. klasse ( 84 medlemmer i 1998) 
Lierskogen kirke: 
Miniklubb: 18 medlemmer: 4 – 6 år ( 22 medlemmer i 1998 ) 
Libagos: 45 medlemmer : 1. – 7. klasse  
 

Sylling menighet 
“Snekker’n”: 12 medlemmer. Pause høsten 1999. 
 

Sjåstad menighet 
Sjåbagos: 18 medlemmer  ( 12 medlemmer i 1998 ) 
Minigos :23 medlemmer   (20 medlemmer i 1998) 
Mor/barn-treff: Pause 
Søndagsskole: Forberedelse til oppstart høst-99. Igangsettes januar 2000. 
 
 
       Konfirmantene – kirkens viktigste ungdomsarbeid ? 

 
Kapellan Rolf Sommerseth og kateket Tore Ørjasæter sammen med Tranby 
konfirmantene våren 1999. 

 

 

 

Vurdering 
I fjor ble følgende beskrivelse gitt: 
Barne- og ungdomsarbeidet i våre menigheter har behov for flere ledere.  



Under bispevisitasen i Sylling prestegjeld i 1997 ble dette ennå en gang sterkt 
understreket fra biskopens side og at den frivillige innsatsen ikke lenger strekker til. 
 
Opprettelse av en egen barne- og ungdomslederstilling i Lier er nødvendig . 
Menighetene i Sylling og Sjåstad må i en slik sammenheng i særlig grad bli ivaretatt. 
Årets beskrivelse er den samme. Kanskje kommunen og kirken skulle tørre å satse 
noen nye veier der begges interesser kunne bli ivaretatt ? Konstruktive innspill 
imøtesees.  
 
Det som er veldig gledelig er at det totale barne- og ungdomsarbeidet på Lierskogen 
har tatt seg kraftig opp. Dette er helt fantastisk, og det er naturlig å minnes det fine 
barnearbeidet som Liv Kristin Storvik stod for. Hennes plutselige død ble et sjokk for 
alle oss som kjente henne. Hun var et friskt pust fra nord som kom, så og vant 
lokalbefolkningen på en enestående måte.  

 
 

5.  KIRKE- OG KIRKEGÅRDENE 

 

Felles tiltak 
Bygningsutvalget gjennomfører hver vår en egen bygningsbefaring. Dette er verdifullt 
for både kirkesjefen og representanter for fellesrådet å se kirkene på nært hold og å 
samtale med de som arbeider der. Det som blir svært viktig når de store 
investeringene etter hvert blir gjennomført, er at vedlikeholdsbudsjettet blir 
tilstrekkelig stort for å kunne ivareta de årlige reparasjonene . Innenfor en 10 års 
periode burde mye av de tunge investeringene være unnagjort. 

 
Når det gjelder kirkegårdene bestilte vi i fjor en kartforretning med teknisk etat. Her 
gjenstår det litt arbeid, men alle kirkegårdene vil være ferdige i løpet av våren 2000. 
Vi får på denne måten en nøyaktig opptegning av våre kirkegårdsarealer. 
 
I løpet av sommeren/høsten år 2000 vil også Tranby kirkegård være boltet ferdig. 
Med dette har vi gjennomgått et systematisk boltingsprosjekt for kirkegårdene i Lier. 
Alle nye gravminner blir i dag automatisk boltet, men det er fester som har ansvar for 
å følge opp gravstedet hvis gravminnet allikevel skulle velte p.g.a. telehiving m.m. 

 

Tranby kirke 
Tårnet ble gjort ferdig torsdag den 17. juni- 99. Det siste malingsstrøket ble da fullført 
mellom regnbygene. 
Restjobb i 1999: Kr  24 600.-   Samlet sum for tårnfoten og tårnet  kr. 681 927.- 
Firma Multi Kraft 
 



 
 
 

Sjåstad kirke og kirkegård 
Det elektriske anlegget ble sluttført i 1999.06.28 

 Ny kabel inntil hovedtavla 

 Fullføre nytt ledningsnett under korgulvet 

 Ny utvendig kabel fra kirken til kirkestua og videre ned til trafokiosken. 
 
Lynvernkontroll av tårnet på Sjåstad kirke 
Lynvernanlegget er gammelt, men fungerer tilfredsstillende. Et fullstendig 
lynvernanlegg jfr. Frogner kirke bør vurderes. 
Tårnets beskaffenhet er urovekkende dårlig og må snarest utbedres. 
Mobilkran: 44 m  
Pris kr 5 751.- 
Kranfirma 
Firma: Romerike Energi, lynvernkontroll. 
Pris kr 3 380.- 
 
 

 
 
 

Tranby kirke 
Den nye grønnfargen 
på tårnet er blitt svært 
godt mottatt. 



Det elektriske anlegget til Sjåstad kirke og kirkegård ble fullført i 1999. 
Dette prosjektet ble startet i 1998 med ny el-tavle og med utskifting av det 
innvendige ledningsnettet fram til koret. Dette arbeidet ble videreført året etter slik at 
hele kirken har nå fått et moderne el-anlegg. I tilknytning til dette har vi også lagt ned 
ny kabel mellom kirken og kirkestua som var i ferd med å gå i oppløsning. Vi har 
fortsatt med ny  ledning helt fram til transformatoren på sørsiden av kirkestua.  
E-verket kostet hovedkabelen til kirken. 
Pris: 93 616.-Firma: Abb i samarbeid med Kjell Fuglerud 
 
 

 

                                Sjåstad kirke 

 
  Kirketjener Paul Chr. Justad sjekker den nye el-tavla uten risiko for støt.  
                                            Den gamle el – tavla hadde antikvarisk verdi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det nye maleriet i Sjåstad kirke. 



Sjåstad kirke har i løpet av fjoråret fått et nytt vakkert maleri i kirken. Det forestiller 
nattverden som er malt av kunstneren Sissel Vagard. Det er Sjåstad menighetsråd 
som har stått for bestillingen. Dette var en del av den kommunale gaven til Sjåstad 
menighet i forbindelse med kirkens 100 års jubileum i 1996. Pris kr 56 500.- 

 

 
 
 
 

  
                    Sissel Vagard: Nattverden 
 
 
 

For å gi maleriet en riktig belysning har en anonym giver gitt penger til to prosjektlys 
som er montert i taket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylling kirke  
Glassmaleriene i Sylling kirke er utført av Per Vigeland i 1952. For å kunne ivareta 
disse bildene er det viktig med jevnlig ettersyn og med nødvendig vedlikehold. 



Det er også påvist ar innrammingen mellom bly og glass kunne vært bedre tilpasset. 
Det er noe av forklaringen til at glassmaleriene kan miste noe av fasongen etter en 
del år. I tillegg er det nødvendig med ventilering gjennom glassmaleriene og 
hovedglasset. for at ikke mellomrommet skal bli for overopphetet. Dette kan også 
skape trykkvirkninger som kan få glassmalerien til å så bue på seg. 
I mai i fjor ble det midtre glassmaleriet bak alteret tatt ned av firmaet Svelvik 
kunstglass. Det var ferdigrestaurert i slutten av mai måned og var montert tilbake i 
kirken i god tid før konfirmasjonen. 
 
 

 
               Reparasjon av det midtre glassmaleriet i korbuen  

 
 
Pris kr 89 544.- 
Firma : Svelvik kunstglass 
Andre firmaer i forbindelse med restaureringen:  
Tømmermester Ole Bror Bentsen. Murarbeid. Pris kr 4305.-  
Glassmester Rolf Hagen skiftet alle glassrutene i yttervinduet. Pris kr  416.- 
 
I forbindelse med det forekommende 150 års jubileet i Sylling kirke i år 2001/2002 
Ble firmaet Abel Eng v/siv. Ingeniør Hans Haugerud kontaktet 
Firma: Abel Engh v/Siv. Ing. Hans Haugerud 
Konsulenthonorar kr 20 000.- 

 
Rekkverk ved inngangspartiet 
Pris kr 6 420, 50  
Firma: Pedersens Smie 
 
 



Sylling kirkestue 

 
Kirketjener Ingrid H. Myhrene  

 
Den ombygde kirkestua vil stå ferdig i år 2000. Da vil kirketjeneren få nytt kontor, 
dusj og wc ( HC wc) og det er installert et lite kjøkken. Kirkestua vil derfor om kort tid 
framstå som et lite mini - menighetshus. 
 
 
Pris til nå:  kr 157 545.- 
Firma: Ole Bror Bentsen 
Firma: Abb 
Firma: Rørlegger Skui 
 
 

Sylling kirkegård 
I fjor oppstod det store setningsskader i gangfeltet inn  til kirken. Ingeniørfirmaet Per 
Stokke som anla utvidelsen av Sylling kirkegård i 1995/96 ble kontaktet. Etter 
firmaets mening var disse setningsskadene over tre år gamle og de kunne ikke 
lengre være erstatningspliktige. Ringeriks septikservice ble kontaktet for 
rørinspeksjon med videokamera. Vidoen viser at det nye røranlegget fungerer 
tilfredsstillende uten skader. De nye setningsskadene må skyldes gamle skjulte 
ledningsnett som etter hvert har kommet i bevegelse bl.a. p.g.a mye nedbør. 
Antatt kostnad ved en eventuell utbedring:Kr 30 000.- 
 
To andre skader ble observert . Den ene ute på jordet vest for kirkestua og den 
andre ved hovedporten. Begge disse skadene ble reparert av firmaet Stokke for 
egen regning. 
 
 
 
 

Tranby kirke                  
Leder av utsmykkingskomiteen Bjørg Øritsland kan med god grunn være stolt over 
det arbeidet som her er gjort i forbindelse med at glassmaleriene til Tranby kirke nå 



er ferdige. Kunsthåndverker Rigmor Bove har laget skissene i samarbeid med 
Kirkelige kulturverksted. Tranby menighet har i sin helhet stått for kostnadene takket 
være en testamentarisk gave. I tillegg har menighetsrådet bidratt med kr 46 000.- 
Sum kr 266 000.-  

 
Ett av de nye glassmaleriene i Tranby kirke 

 
Tranby kirkegård 
I forbindelse med handikapinngangen til Tranby kirke ble avrundingen til 
gravminnene på nedsiden svært skjemmende. Dette er nå rettet på i og med at den 
,lenge etterlengtede forstøtningsmuren ble satt opp. Hele inngangspartiet til Tranby 
kirke er dermed blitt helt fornyet og den nye trappa ble dermed liggende fint i 
terrenget. 

 
Fagkonsulenter: Tidligere kirkeverge Aage Hagen og kirketjener Hans Nordal 

 
Pris kr 88 504.- 
Firma: Lier maskin v/Haarberg 

 

6. TRONSTAD BEDEHUS 



 
Tronstad bedehus har sin begynnelse fra 1922 da Tronstad kinamisjon trengte et 
forsamlingshus. Seinere overtok Norsk Luthersk Misjonssamband i Drammen 
bedehuset fram til 1973 da Sylling menighetsråd overtok. Huset står på bygsla tomt 
tilhørende Tore Sæterbakken, Tronstad. 
 
Bedehuset har vært brukt til mange forskjellige arrangementer. Mange vil fortsatt 
huske juletrefestene og her har det vært holdt jevnlige gudstjenester. 
Da huset trenger en total restaurering, har forskjellige forslag vært trukket fram. 
Allikevel har det ikke vært lett å finne akseptable løsninger. Stedet mangler i dag 
både toalettanlegg og nødvendig parkeringsplass. Lier kirkelige fellesråd har stått for 
vedlikeholdskostnadene, men har nå vedtatt at det ikke lenger vil være forsvarlig å 
påkoste huset noe mer. Lier historielag har i den seinere tid meldt en viss interesse 
for bedehuset i forbindelse med bygdetunet. Hvor vidt dette er realistisk gjenstår å 
se.  
Siste gudstjeneste på Tronstad bedehus var søndag den 13. mai 1999. 

 
 
 

 
      Tronstad bedehus : 2000-02-28 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

7. ORGELENE – ER ALLE LIKE VERNEVERDIGE ? 



Det er mye som tilsier at denne saken blir en gjenganger. En viktig forutsetning for å 
komme i gang er at det blir skapt et sterkt lokalt engasjement for å gjøre dette mulig. 
Viser til den frivillige satsningen i forbindelse med nytt orgel til Bragernes kirke. 
Parallelt med dette må kommunen  være med å tilkjennegi sin konkrete støtte til 
disse prosjektene. Vi trodde fram til orgelplanen kom at det kunne la seg gjøre å 
restaurere orgelet i Frogner. Dette har orgelkomiteen nå forlatt og går nå heller inn 
for et nytt orgel. En restaurering ville være forbundet med for mange 
usikkerhetsmomenter. Tranby orgelet, et gammelt August Nilsen orgel, er et 
klenodium vi bør forsøke å ta vare på. Sylling orgelet har ingen samleverdi og bør 
skiftes ut. Viser for øvrig til orgelplanen. 
Vi har fortsatt flere betydelige vedlikeholdsoppgaver når det gjelder selve 
kirkebygningene, men vi bør ha muligheter til å komme i gang med orglene i løpet av 
3 – 5 år . Det betyr at mye vil være gjort for våre kirker innen en 10 års periode.  
Men har vi råd til å vente så lenge? 
 
 
 

 
Sjåstad kirkes orgel er godt og verneverdig. August Nilsen orgel fra 1896 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. MENIGHETSRÅDENE OG FELLESRÅDET. 

 



Frogner menighetsråd: 1998 -2002 

 
Liv Bjørg Eritsland  
 
F.r = Valgt inn som menighetsrådets representant i Lier kirkelige fellesråd. 
Leder 
Liv Bjørg Eritsland ( F.r) 

 

Rolf Fredriksen Vararepr. 
Marit S. Helgerud Ragnhild Hennum 
Solveig Wilhelmsen Frantz Arthur Hegg 
Jan Heiberg ( F.r.) Kari Isene 
Bjørg Hellem Heidi Skovgaard 
Kari Kortnes Jørn Henrik Børresen 
Marit Fossen 
 

Tranby menighetsråd: 1998 - 2002 

 
Martin Aspelund leder ut 1999 
 
Leder 
Martin Aspelund  

 
Vararepr. 

Trond Hennum ( F.r) Jorun Krogh 
Ruth Opsahl Åge Hagen 
Katharina Utengen ( F.r) Helle Eid Gustavsen 
Birte Øen Sigrid Hennum 
Laila Deltchev Edle Aamann 
Knut Øyri  
Torild Rusås  
 

Sjåstad menighetsråd: 1998 - 2002 



 
Anne Lise Holst Hansen 
Leder 
Anne Lise Holst Hansen  

 
Vararepr. 

Henriette G. Nørgaard Kristen Mehren 
Nina Stensen Sveaas ( F.r) Ranveig Martinsen 
Marit Braaten Einar Johansen 
Paul Helgerud Marry Gavlen Johansen 
Kåre Ringnes ( F.r) Odd S. Rustan 
 

 

Sylling menighetsråd: 1998 - 2002 

 
Liv Larsen leder for 1999 
 
Leder 
Stein Barth ( F.r) 

 
Vararepr. 

Liv B. Larsen Bjarne Østvold 
Ursula Granli Marit Mørk Enger 
Gunnar Holmen (F.r) Aslaug Stensrud 
Marit Mørk Aina Gulsrud Heslien 
Grethe J. Strøm Bjørg Sørli Olsen 
 

 

 

 

 

 
Lier kirkelige fellesråd 1999 
Leder Søren Falch Zapffe Vara Odd Grøstad 



kommunestyrets repr. 
Nestleder Stein Barth   “  
Sekretær Alf Kristian Hol, kirkesjef   “  
Biskopens repr. Steinar Solbakken   “ Ole Petter Ottersen 
Medl. Frogner  Liv Bjørg Eritsland   “ Kari Kortnes 
 Jan Heiberg   “ Ragnhild Hennum 
Medl. Tranby  Trond Hennum   “ Birte Øen 
 Katharina Utengen   “ Åge Hagen 
Medl. Sjåstad  Nina Stensen Sveaas   “ Anne Lise Holst Hansen 
 Kåre Ringnes   “ Henriette Nørgaard 
Medl. Sylling Stein Barth   “ Liv Larsen 
 Gunnar Holmen   “ Ursula Granli 
 

Medlemmer av Lier kirkelige administrasjonsutvalg 
Leder Liv Bjørg Eritsland Vara Gunnar Holmen 
 Trond Hennum   “ Katharina (Ina)  Utengen 
 Jan Heiberg   “ Nina Stensen Sveaas 
Sekretær Kirkesjefen   
Menighetens prest har møte- og talerett i ansettelsessaker. 
 
I tillegg til fellesrådets 3 medlemmer deltar 2 fra fagforeningene. 
 
 

Forhandlingsutvalget 
Leder Søren Falch Zapffe 
Leder administrasjonsutvalget Liv Bjørg Eritsland 
Sekretær Kirkesjefen/adm.konsulent 
 

Bygningsutvalget 
Gunnar Holmen Vara Stein Barth 
Kåre Ringnes   “ Nina Stensen Sveaas 
Jan Heiberg   “ Liv Bjørg Eritsland 
Katharina Utengen   “ Trond Hennum 
Sekretær Kirkesjefen  

 

Revisor 
Nedre Buskerud Revisjonsdistrikt v/distriktsrevisor Audun Helleland 
 



9. SAKER BEHANDLET i FELLESRÅDET –99 
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9.  Rekkverk og murkant ved Sylling kirke 
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19.  1. tertialrapport 
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21.  Handlingsprogrammet for 2000 – 2003: 1. gangs behandling 
22.  Rapport om Sylling kirke 
23.  Tranby kirkekård: Kvartal VIII omgjøres til kistegravfelt 
24.  Ekstra overføring til Sylling menighetsråd 
25.  Redusert tilskudd fra staten 
26. Forvalteransvaret for kirkene og kirkegårdene 
27. Flytting av gravstein til Frogner kirke 
28. Tilbakeførig av midler til Sylling kirkeforening 
29. Setningsskader på Sylling kirkegård. 
30.  2. tertialrapport 
31. Lierdagene 
32.  Handlingsprogrammet for år 2000 – 2003:  2. gangs behandling 
33.  Omdisponering av midler til Sylling kirkestue 
34.  Maskinelt utstyr på kirkegårdene 
35. Betalingssatser for Lier kirkelige fellesråd 
36. Sylling kirke: Restaurering til 150 års jubileet. 
37.  Nye kirkegårdsvedtekter 
38.  Sportskapellet Tverken 
39.  Valg av ny kontakt for prestegårdene 
40.  Budsjett år 2000 
41.  Handlingsprogrammet 2000 – 2003: Investeringer 
42.  Valg 
 

 
 
 

 

10. SAKER BEHANDLET I  ADMINISTRASJONSUTVALGET 



1 Ansettelse av ny kateket i Lier prestegjeld 
2. Ansettelse av ny kirketjener i Frogner kirke 
3. Ansettelse av ny kirketjener i Lierskogen kirke 
3. Ansettelse av ny diakon i Lier prestegjeld 
4. Ansettelse av prostesekretær 
5. Ansettelse av ny administrasjonskonsulent 

 

11. KIRKE - OG MENIGHETSSTATISTIKK 

 

FROGNER MENIGHET    1995    1996    1997 1998  1999 

 Antall gj.snitt  pr. gudstjeneste i         125      126    106   127 

Antall døpte        74       108       134      96     78 

Antall konfirmanter        68         64         79      66     71 

Antall vielser        30         33        43      39     33 

Antall begravelser/bisettelser        75         93        83       83     86 

Urnegraver        49         45        35       49  
Antall døpte er de som er bosatt i menigheten. 
Antall urner som er  nedsatt i løpet av året  sammenfaller ikke alltid med antall avholdte sermonier da 
urnenedsettielsen kan finne sted året etter. I statestikken kommer også urner der sermonien har 
funnet sted i en annen kommune. Tallene som helhet vil allikevel ivareta bestemte utviklingstrekk. 

 

TRANBY MENIGHET    1995    1996    1997 1998  1999 

Antall pr. gudstjeneste i snitt       144      124     120   117 

Antall døpte      109      129      102     110       90 

Antall konfirmerte        56        71       61       67     66 

Antall vielser        14        16       22       12     17 

Antall begravelser/bisettelser        38        42       48       52     50 

Urnegraver       17        30       29      30  

 

SYLLING MENIGHET   1995    1996    1997  1998  1999 

Antall pr. gudstjeneste i snitt               53        51      59        70 

Antall døpte       19        11        18      23      2 

Antall konfirmerte       30        17        23      24    20 

Antall vielser         4          6          4        4      7 

Antall begravelser/bisettelser       18        20        12       13     34 

Urnegraver        9          8          5        5  

 
 

SJÅSTAD MENIGHET    1995    1996    1997  1998 1999 

Antall pr. gudstjeneste i snitt         76        48      67    66 

Antall døpte        24        22        13      24    16 

Antall konfirmanter        10        12        11      16    11  

Antall vielser          2          9          8        4     10 

Antall begravelser/bisettelser        27        37          7       10    13       

Urnegraver         9        16          3         3  

12. BUDSJETT OG REGNSKAP FOR 1999 
Sum driftsutgifter: 



Sum lønn   kr 4 614 921.- 
Adm. Kostnader  kr    880 658.- 
Kirker    kr    396 528 
Kirkegårder   kr    480 098.- 
Andre kirkelige formål kr    470 164.-   Sum kr 6 842 368.- 
 
Sum driftsinntekter:  
Lier kommune,   kr 5 287 400.- 
Staten/bispedømmerådet kr    785 000.- 
Andre inntekter                  kr    620 059.-  
Renteinntekter     kr    114 663.-   Sum kr 6 807 122.-. 
 
Underskudd 1999 kr 35 246.- 

         Kirker           Kirkegårder  Andre kirkelige formål 

 

 

 

 

 

 

    Adm. kostnader         Lønninger  

 

Kommentar: 
Regnskapet for 1999 viser at lønnskostnadene for Lier kirkelige fellesråd utgjør 67 % 
av våre totale utgifter ( 68 % i 1998 ). Dette innebærer at det resterende budsjettet 
går til nødvendige driftskostnader og vedlikehold. Sett i forhold til vårt helhetlige 
ansvar er dette en skjevhet fellesrådet igjen må ta opp i sine årlige drøftinger med 
Lier kommune. Fortsetter denne utviklingen får vi ikke tatt rimelige godt vare på våre 
kirker innenfor det ordinære vedlikeholdsbudsjettet. Dermed vil vi  på nytt få store 
investeringer i framtida som kunne ha vært unngått eller ihvertfall sterkt  redusert. 

1
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13. FORSIKRING 
Lier kommune skiftet i 1998 forsikringsselskap fra Storebrand til Gjensidige. 
Kommunen har forhandlet på vegne av fellesrådet. Den nye forsikringsavtalen 
innebærer en betydelig økning i forsikringspremien for kirkene da de nye 
forsikringsavtalene vil ivareta den risikoøkning som bl. a. kirkebrannene har medført.. 
En mulig redusering av premien vil være knyttet til brannforebyggende tiltak for den 
enkelte kirke. I samtaler kirkesjefen hadde med Gjensidige rett før nyttår, ble det 
understreket fra vår side at vi ville invitere til en ny tilbudskonkurranse fra flere 
forsikringsselskap, og at vi denne gangen ville ta hånd om forhandlingene selv. 
 

14 . LØNNSFORHANDLINGER 
Fjorårets lønnsforhandlinger var et mellomoppgjør i samsvar med hovedtariffavtalen. 
Dette innebar ikke store lønnsendringer og den lokale potten til fordeling var  
ca. kr 16 500.- 

 

15. PERSONALET 
Ansatte ved kirkesjefens kontor: 
Kirkesjef: Alf Kristian Hol 
Adm. konsulent: Ottar Forsberg fram til 31.10.99. 
Adm. konsulent: Kari Totland Berntsen fra 21.02.2000 
Regnskapssekr.: Anne Sollman 
     
Ansatte i menighetene Sylling & Sjåstad 
Sekretær/klokker: Randi Grøneng 
Kirketjener Ingrid H. Myhrene, Sylling kirke 
Kirketjener Paul Christian Justad, Sjåstad kirke 
Organist Reidun Søbstad 
Sokneprest Ole Petter Ottersen ( Tunsberg bispedømmeråd ) 
 
Ansatte i Tranby menighet 
Kontorleder Astrid M. Lohne 
Kirketjener Hans Nordal, Tranby kirke 
Kirketjener Bjørg K. Nordal, Tranby kirke 
Kirketjener Nina Johannsen, Lierskogen fra 01.08.1999 
Kateket John – Erik Vigren fra 01.08.1999 
Kantor  Waldemar Nowak 
Kapellan Rolf Sommerseth (  Tunsberg bispedømmeråd ) 
 
Ansatte i Frogner menighet: 
Kontorleder Tone Venås Unhjem/ Vikar fram til 1. oktober Turid Aannestad 
Kirketjener Margrethe Elvsveen, Frogner kirke fra 08.03.1999 
Kirketjener Ingjerd Wego  Gullaug kirke  
Kirkegårdsarbeider Eddie Osa 
Diakon Grete Framgarden fram til 31.07-99.  
Diakon Deane Østerhus fra 23.08-99. 
Prostesekretær Ann Charlotte Gøthesen fra 02.09.1999 
Prost Steinar Solbakken ( Tunsberg bispedømmeråd ) 
Kapellan Solveig Aass Kristiansen ( Tunsberg bispedømmeråd )



16. KURS 1999 

Tranby menighetskontor 
Dato                  Kurs tema                                  Kursdeltager                                  Arrangør 

8. –9/6 Fellessamling på Danvik Ansatte v/Tranby men. ktr. Tunsberg bispedømmeråd 

27/1 Nytt i Guds hus Kantor Waldemar Nowak 
Kapellan Rolf Sommerseth 

Tunsberg bispedømmeråd 

21/9 Nytt i Guds hus Kantor Waldemar Nowak Tunsberg bispedømmeråd 

12-14/10 Grøntanlegg på kyrkjegardane Kirketjener Hans Nordal Landslaget for kirkegårdsk. 

27/10 Studiedag i prostiet Kapellan Rolf Sommerseth Prostiet 

 

Frogner menighetskontor 
Dato                  Kurs tema                                   Kursdeltager                                   Arrangør 

25/1 Kriseteam Sokneprest Steinar Solbakken Lier kommune 

27/1 
 
 

Nytt i Guds hus Sokneprest Steinar Solbakken 
Kapellan Solveig Kristiansen 
Kantor Per Egil Hovland 

Tunsberg 
bispedømmeråd 

8.-10/3 Forvaltning- drift og vedlikehold 
Av gamle kirker 

Kirketjener  
Margrethe Elvsveen 

Riksantikvaren 

23/8, 6/10 
18/11 

Fagdag for diakoner Soknediakon Deane Østerhus Tunsberg 
bispedømmeråd 

13/10 Tid for åpenhet Soknediakon Deane Østerhus Lier sykehus 

25/10 Omsorg ved livets slutt Soknediakon Deane Østerhus Buskerud sentrals.hus 

21/9 Kurs for organister m/biskopen Kantor Per Egil Hovland Tunsberg 
bispedøm.råd 

22/10 ABV – prost Prost Steinar Solbakken Tunsberb 
bispedøm.råd 

21/10 Brannvernlederkurs Sekretær Ann C. Gøthesen Branndokumentasj. &  

27/10 Studiedag i prostiet Prost Steinar Solbakken Prostiet 

6. – 8/12 ”Stille dager” Prost Steinar Solbakken 
Kapellan Solveig Kristiansen 

Bispedømmerådet 

 

Sylling & Sjåstad menighetskontor 
Dato                  Kurs tema                                          Kursdeltager                           Arrangør 

27/1 
 

Nytt i Guds hus Organist Reidun Søbstad 
Sokneprest Ole Petter Ottersen 

Tunsberg 
bispedømmeråd 

25/10 Omsorg ved livets slutt Kirketjener Ingrid Myhrene Buskerud sentrals.hus 

27/10 Studiedag i prostiet Sokneprest Ole Petter Ottersen Prostiet 

8. –9/6 
 

Fellessamling på Danvik 
 

Sokneprest Ole Petter Ottersen 
Og organist Reidun Søbstad 

Tunsberg 
bispedømmeråd 

21/9 Kurs for organister m/biskopen Organist Reidun Søbstad Tunsberg 
bispedømmeråd 

 

Kirkesjefens kontor 
Dato                  Kurs tema                                          Kursdeltager                           Arrangør 

8/6 Kirkeregnskap 
 
 

Kirkesjef Alf Kristian Hol 
Adm. kons. Ottar Forsberg 
Regn.sekr. Anne Sollman. 

Norges kommune-
revisorforbund 

21- 28/8 Lederutvikling for kirkeverger Kirkesjef Alf Kristian Hol Kirkens 
arbeidsgiverorganisasj. 

 

Menighetsrådskurs/fellesmøter 
Dato                    Kurs tema                                         Kursdeltager                             Arrangør 

28/4 Kurs i virksomhetsplanlegging Menighetsrådene Lier kirkelige fellesråd 



 


