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Om Lier kirkelige fellesråd 

Kirkelig fellesråds ansvar og virksomhet er regulert gjennom Kirkeloven (KL). Gravferdsvirksomheten 

reguleres gjennom Gravferdsloven. Kirkeloven innebærer at kommuner med flere sokn har to 

organer som representerer soknet - Menighetsråd og Fellesråd. Disse to organene står ikke i noe 

overordnet eller underordnet forhold til hverandre. De er hver for seg selvstendige med hver sine 

ansvarsområder. 

 

I henhold til KL § 14 skal Fellesrådet ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av 

soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid 

mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Det arbeides 

kontinuerlig med å utvikle en organisasjon som kan ivareta disse oppgavene og våre ansatte på best 

mulig måte. Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: 

 bygging, drift og vedlikehold av kirker 

 anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder 

 opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett 

 anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor 

 administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det 

 anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring 

Kirkeloven § 15 gir kommunen ansvar for å utrede utgifter til de samme oppgavene etter 

budsjettforslag fra Kirkelig fellesråd. 

  Alf Kristian Hol   Mette Sønsteby           Søren Falch Zapffe    Ellen Martha Blaasvær 
  Avtroppende kirkesjef  Påtroppende kirkeverge  Leder i Lier kirkelige fellesråd     Prost 

    
Lier, 15. februar 2016 
  Mette Sønsteby 
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Kirkevergen har ordet 
Hvordan kan kirken bli, og forbli et kollektivt knutepunkt for tro, kultur og folkehelse i Lier? Og 

hvordan kan kirken bli fremtidens møteplass? Ambisjonen er å være små kraftsentre og gode 

samfunnsaktører i Lierbygda. Visjonen er å være «i tiden, for folket.»  I Lier har vi fire ulike 

menigheter med tanke på sammensetning, tilflytting og mangfold. Nøkkeltall levert av KIFO 

(Stiftelsen kirkeforskning) 2014 viser et bilde av en kirke med tapt oppslutning i et samfunn preget av 

økende livsynsmangfold. Pilene peker nedover både når det gjelder medlemstall og dåpstall.  

Dåpstallene er interessante fordi de kan være viktige forvarsler på kulturelle endringer i Lier og 

samfunnet for øvrig. 

Som kirkeverge er jeg opptatt av hvordan kirken i Lier kan få mest mulig ut av de ressursene vi har. 

Hva skal til for å optimalisere ressursene? Det holder ikke bare å fokusere på arbeidsstruktur, en 

tydelig visjon, administrative verktøy og teknologisystemer, samt de riktige menneskene til å utføre 

arbeidet. Slik jeg ser det kommer vi ikke langt uten at vi også har et godt samspill mellom de ulike 

staber, på tvers av de ulike fagmiljøer og på tvers av arbeidsgiverlinjer. Videre har kirken i Lier mye å 

hente på bredt og tydelig samarbeid med andre virksomheter i kommunen, det være seg skoler, 

flyktninger, kultur, psykiske helse osv.  Samhandling skaper resultater. Det er som vår biskop Per 

Arne Dahl sier: «Vi er best sammen.» 

Endring og kontinuitet! 

 

 

 

 

 

 

For Lier kirkelige fellesråd (heretter LKF) må 2015 sies å være en milepæl.  Lier kirkelige fellesråds 

kirkesjef i mer enn 20 år, Alf Kristian Hol, valgte å pensjonere seg i en alder av 67 år. Hans etterfølger 

startet etter påske og fikk lov å være i mesterens sko i noen måneder før han hadde sin siste 

arbeidsdag 31. juli 2015. Lederskifte er alltid sårbart. Viktig kompetanse blir borte - og ny 

kompetanse kommer inn.  Ting sees på med nye øyne.  Spenningen mellom endring og bevaring er 

krevende.  Mye godt håndverk er lagt ned og skal videreføres.  Andre ting bør kanskje gjøres helt 

annerledes.  

Takket være godt og grundig arbeid av tidligere leder, kan jeg si vi driver effektivt og leverer på det vi 

skal levere på jf. våre aktiviteter og statistikk over kirkelige handlinger s.31.  Vi er kostnadseffektive 

og har kontrollen. Hoved utviklingen med synkende oppslutning på dåp og medlemstall er 

utfordrende, men oppleves ikke som noen krise.  Når det gjelder investeringer, har alle gravplasser i 

Lier nå fått Navnet minnelund, orgelet i Sylling er under bygging, utvendig rehabilitering av Sjåstad 

kirke forprosjekteres, akustikken i Sylling kirkestue er utbedret og Gullaug kirke er vasket og malt.  I 

følge protokoller er det behandlet 48 saker i løpet av 2015. De viktigste saker presenteres på side 12. 



   

6 
 

Det er oppgavene som fortsatt gjør Lier kirkelig fellesråd nyttig og nødvendig! 

Rammebetingelser 
Vi er et samfunn i endring. 

Vi lever i en livssynspolitisk brytningstid med flerkulturelt mangfold. I dette spennet oppstår 

uklarheter om Den norske kirke (DNK) lokalt, nasjonalt og globalt. 

Kirken er en del av grunnmuren. DNK har en tusenårig historie, og en unik stilling i Det norske folk.  

Videre er den bekreftet i grunnlovene.   

Den nye grunnloven vår sier i § 2Verdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv.  Denne 

Grundlov skal sikre Demokratiet, rettstaten og mennekserettigheterne.  I § 16 står det videre: «Alle 

innvaandere av Riket have fri Religionsøvelse.  Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, 

forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten.  Nærmere Bestemmelser om dens 

Ordning fastsættes ved Lov.  Alle Tros- og livssynssamfund skulle understøttes paa lige linje.  Her sies 

det at vi skal ha trosfrihet, og likebehandling, samtidig som DNK har en unik plass og representerer 

noe helt spesielt gjennom sin tusen årige historie i Norge.»   

Grunnleggende Lovverk: Spesielle regler for det kirkelige området: 
 Kirkeloven 
 Gravferdsloven       
 Forskrifter til disse lovene (KKD og KM) 
 Retningslinjer og ordninger vedtatt av KKD og KM 

 
Generelle regler (med utgangspunkt i Kirkeloven § 38,1. ledd): 

 Forvaltningslov 
 Offentlighetslov 
 Personopplysningsloven 
 Arkivloven 
 Arbeidsmiljøloven 

 

LKF har et godt samspill med Lier kommune, formalisert gjennom en 

tjenesteytingsavtale.  Denne avtalen omfatter blant annet lønn, 

regnskap, IKT og renhold. Kirkeverge, fellesrådsleder og prost har 

årlige rapportsamtaler med kommunen med tanke på mål og 

planer for den kirkelige virksomheten i Lier kommune. 

 

§ 1 Kirkelovens formål: 

Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et aktivt 

engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i 

Norge.  
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Organisering: 
Statens mål for DNK er tredelt: 

 For det første: den skal være en landsdekkende lokalt forankret kirke.   

 For det andre: DNK skal ha en oppslutning som bekrefter dens karakter som folkekirken.  

 For det tredje: DNK skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og verdier. 

Pr i dag er organisasjonsstrukturen i kirken den mest kompliserte som finnes, pga. at den er svært 

gammel og videre at den er preget av samfunnsutviklingen. 

LKF er organisert på tre ulike kontorer i bygda.  Menighetsstabene er lokalisert i Tranby 

menighetshus (Tranby og Lierskogen stab) og Frogner menighetshus (Frogner stab og Sylling og 

Sjåstad stab).  Kirkens servicekontor er lokalisert i Fosskvartalet i Lierbyen.   Denne organiseringen 

kan ha sine utfordringer, men pr i dag er det gode operasjonelle satellitter som jobber bra hver for 

seg.  Kirkevergen i samarbeid med prosten, har fra august av tatt initiativ til storstabs møter 1x/ 

måned for å bygge nettverk, ha en møteplass og et talerør for og i organisasjonen.  Målet er å se på 

kirken i Lier som en organisasjon og dra nytte av ressursene til hverandre.  Med noen justeringer 

underveis har vi tro på at vi skal lykkes med dette. 

 

Organisasjonskart 
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Personalressurser/ ansatte 

I 2015 har LKF hatt 19 ansatte. Av disse har 11 personer hatt 100 % stillinger og 8 personer har hatt 
deltidsstillinger. Totalt 16,25 årsverk som fordeler seg som vist i organisasjonskartet.  

Vakante stillinger: 
100 % stilling som diakon stod vakant fra 1. mars – 1. august = 4 måneder. 
50 % stilling som organist stod vakant fra 21. juni – 31. des. = 6 måneder. 

Det er gledelig å se at diakonen er på plass og har et positivt bidrag på aktivitetene. Som kjent svinger 
oppgavene mye. I november/desember er det svært høy aktivitet, mens den er lavere aktivitet på 
sommeren.  Dette gjør at arbeidsbelastningen også varierer. Totalt sett legges det ned mye jevnt bra 
arbeid i organisasjonen. 

Det ble foretatt en anonym spørreundersøkelse om arbeidsmiljø høsten 2015.  Både trivsel og 
engasjement fikk høye skår i undersøkelsen. 

I kirken har vi mange profesjoner og vi jobber mye tverrfaglig. En av utfordringene i kirken er at vi har 

to arbeidsgiverlinjer. For LKF erfarer jeg at det er god samhandling og ærbødighet for de ulike roller, 

med respekt for hverandre. Vi har gode ansatser og gode tradisjoner for å dra lasset sammen. 

For å dekke de lovpålagte tjenester er LKF avhengig av gode og fleksible vikarer og deltidsstillinger.  

Dette er en ledelsesutfordring da flere skal involveres og kvalitetssikringen i alle ledd skal 

optimaliseres.   

Prestetjenesten i Lier i 2015 

I begynnelsen av året var det skifte i soknepreststillingen i Frogner. Solveig Aass Kristiansen gikk av 

med pensjon etter 16 års tjeneste i soknet, og hadde avskjedsgudstjeneste 11.januar. Ragnar 

Petersson (59) overtok som sokneprest og ble innsatt i tjenesten 8.februar.  

Øvrige tjenestegjørende prester er sokneprest Ole Johan Stokstad i Sylling sokn og Sjåstad sokn, og 

sokneprest Berit Basmo Kvidaland i Tranby og Lierskogen sokn. Prost Ellen Martha Blaasvær har også 

menighetstjeneste, hovedsakelig i Frogner sokn. Seniorprest Rolf Sommerseth arbeider i 40 % 

tjeneste i prostiet, hovedsakelig i Lier. Også andre prester i prostiet tjenestegjør i Lier ved behov. 

Prestene har hovedansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger, og samarbeider med andre 

ansatte, menighetsrådene og andre frivillige. Det legges mye arbeid i å skape vakre og meningsfylte 

opplevelser i kirkene våre både i høytider og på mer alminnelige søndager. I 2015 var det 

gudstjenester med fokus på kirkekunsten både i Frogner og i Sylling. Mange gudstjenester hadde et 

særlig ansvar for trosopplæring med tanke på at barn og unge skal få gode erfaringer med 

gudstjenestefeiring.   

Liungen Hanne Marie Frostlid ble ordinert av biskop Per Arne Dahl i Frogner kirke 6. september 2015. 

Hun var da i gang med et vikariat som prest på Ringerike før hun skulle reise til Miami og arbeide som 

sjømannsprest der. 

 

Opphør av boplikt for prester 

Fra og med september opphørte boplikten for prester i Den norske kirke etter en beslutning fattet av 

regjeringen. Prester som er tilsatt med boplikt kan fortsette å bo i boligen på frivillig basis så lenge 

man er i samme stilling. Ved presteskifte vil boligen ikke lenger følge stillingen. Kommunale boliger vil 
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Tove F. Thoresen,  Ole Martin Thelin, Stifsdirektør Andersen, Biskop Per Arne Dahl, Knut Edvard Larsen 

fases ut, mens prestegårdene som eies av Opplysningsvesenets fond (Ovf.) i noen tilfeller fortsatt vil 

kunne leies ut til prester etter nærmere avtale. I Lier er Sylling og Frogner prestegårder eid av Ovf.  

Samhandling: 
LKF er avhengig av de relasjonene vi har med kommunen, Tunsberg Bispedømme, Lierposten, 
Kirkenes arbeidsgiverforening (KA), Frivillighetssentralen, begravelsesbyråene, Drammen 
krematorium m.fl. Dialogen og samarbeidet har vært meget godt og hensiktsmessig.  LKF ønsker å 
fortsette denne veldrevne samhandlingen som skaper en langsiktig, god og allsidig vinkling på våre 
tiltak.  
  

 
Nytt i 2015 var at LKF tok initiativet til et utstrakt samarbeid med Lier ASVO som tilbyr arbeid til 
personer med nedsatt funksjonsevne. Samarbeidet har gått ut på å gjøre «kirkegårdsoppgaver» som 
klipping av gress, vanning m.m. Dette samarbeidet er svært vellykket da arbeidsgruppen føler seg 
sett, møtt, verdsatt og inkludert.  Det gir mening og mestringsfølelse i hverdagen. Samarbeidet 
ønskes videreført i 2016.  
 
Frivillighet: 
Innen kirkelig sektor er det et mål og en utfordring at vi utvikler og styrker samarbeidet med 
frivilligheten i menighetene. Vårt mål er å tilrettelegge for at alle kan bidra, på ulike nivå og i ulike 
funksjoner. Alle medarbeidere ønsker seg Tilhørighet (til noe større, noe viktig, et fellesskap), Ekthet 
(frivillige vil være nær dem som har plass for andre rundt seg), Betydning (innsats skal nytte og 
verdsettes med personlig tilbakemelding) og Entusiasme (ledere som brenner for noe og deler 
visjoner inspirerer til innsats.)  Alle skal føle eierskap og stolthet over arbeidet og aktivitetene som 
drives. Du hører til…..   
LKF har dette året hatt gleden av å samarbeide med mange. Ingen nevnt - ingen glemt er det noe 
som heter.  Dette til tross, ønsker jeg å si tusen takk til Marit Mørk Enger som har bistått med 
forbedring av akustikk i Sylling kirkestue.  Videre har Else Grethe Sola Holberg engasjert seg i ny 
lesepult for Sylling. 
 

Råd og ledelse 
Nøkkelkriteriet er godt samspill mellom menighetsrådsledere, fellesrådsleder og kirkeverge.  Her 

møtes styring og ledelse. Målet må være å gjøre hverandre kompetente gjennom å akseptere, 

anerkjenne og understøtte hverandre. Derfor er det viktig med en god dialog og regelmessige møter.  

Styringskjeden velger representanter inn i menighetsråd.  Administrasjonen legger til rette for de 

beslutninger som skal fattes. Kirkelig styringssystem er vidåpent og er sårbart for sterke 

personligheter. Det beste lederskap muliggjøres der «et godt hode kombineres med et godt hjerte,» 

sitat økonomen Adam Smith i en av sine første bøker, A TheoryofMoral Sentimentsfra 1759.   
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Sjåstad Menighetsråd 2015 - 2019 Sylling menighetsråd 2015 - 2019 

Menighetsrådene 2015 - 2019 

Sjåstad 

Gammelt menighetsråd Nytt menighetsråd 
Odd Treffen Odd Treffen 
Inger Johanne Stensen Anne Krisine Hole 
Bjørg Ingunn Vikane  Ellen Øien 
Helge Rasmussen Helge Dammen 
Else Kari Mediå Røed Inger Johanne Stensen 
Mette Ramstad Gustavsen Birgit Lyngås 
Ole Johan Stokstad Jorun Fuglerud 
Jorunn Fuglerud Ole Johan Stokstad 
Helge Dammen  
Tove Synnøve Lillemoen  
Bjørn Roar Fælth  
Tormod Been   
 

 

Sylling 

Gammelt menighetsråd Nytt Menighetsråd 
Jakob Gjevre Gravdal, Hanne Myhre  
Elisabeth T. Edvardsen Hansen, Odd Christer 
Ingeborg Soot Kornerud, Lars 
Mari Holmin Bye Kornrud, Unni 
Anne Marie Hørthe Hørthe, Anne Marie 
Knut Espen Riis Bellen, Birgit Sigrid Moseng 
Ole Joahn Stokstad Stokstad, Ole Johan 
Ole Andreas Myhrene Ask, Turid Mørk 
Hilde Andrea Nysether Solberg, Sten Yngve  
Inger Lise Skustad Østvold, Olaug Nævestad 
Kari Synnøve Martinsen Nysether, Hilde Andrea 
Dan Cato Fagernes 
Ole Johan Stokstad 

Caspersen, Geir Harald 
Ole Johan Stokstad 
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Tranby menighetsråd 2015 - 2019 

Frogner menighetsråd 2015 - 2019 

 

 

 

 

 

Tranby 

Gammelt menighetsråd Nytt menighetsråd 
Ann Helene Arnestad Elisabeth Lie Nordgaren 
Sigrid Bjørkhaug Langberg Katharina Markhus 
Arne Lauvålien Torbjørg Storli Jensen 
Torbjørg Storli Jensen Kathrine Hestnes Kvamme 
Øyvind Nordgaren Kjell Håkon Brurberg 
Bjørg Haukås Solveig Irene Olsen Gaasø 
Knut Erik Hennum Dag Rønning 
Anne Hege Forsberg Andersen Sigurd Lein 
Berit Basmo Kvidaland, Prest  Berit Basmo Kvidaland 
Jenny Fortun Karin Solberg 
Torild Helen Rusås Knut Erik Øyri 
Nina Kristin Elmung Ruth Ingeborg Opsahl 
Knut Erik Øyri Nina Kristin Elmung 
Kjell Håkon Brurberg Sigmund Rusås 

Frogner 

Gammelt menighetsråd Nytt menighetsråd 
Morten Egeberg Kari Johanne Tønnesen 
Anne-Lise Aasgård Helene Bartnes Andersson 
Stian Fossli Inger Fjeldal Bjørsho 
Dag Sten Michel Bredesen 
Tone Birgitte Bergflødt Stian Fossli 
Karianne Vauxhall Sørum Knut Olaf Haveråen Kals 
Berit Eline Husebø Hafskjold Solveig Aass Kristiansen 
Ragnar Petersson Solveig Opsahl Wilhelmsen 
Matthias Krüger Odd Arne Eritsland 
Per Ivar Gjesdal Karlsen Matthias Krüger 
Odd Arne Eritsland Tone Lykke-Enger 

Ragnar Petersson 
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Søren Falch Zapffe 

Søren Falch Zapffe 

Fellesrådet 

LKF omfatter de fire menighetene som ligger i Lier kommune. LKF 

forvalter seks kirker og fire gravplasser. LKF drives med mandat i 

Kirkeloven og består av to valgte representanter fra hver menighet, i 

tillegg til en representant fra Tunsberg bispedømme (prost) og en fra Lier 

kommune.  

 

 

Viktige saker behandlet i Fellesrådet 2015 er bl.a.: 

 Utvidelse av Frogner gravplass 

 Utvendig rehabilitering av Sjåstad kirke  

 Fulgt opp orgelprosessen i Sylling kirke 

 Deltatt på høringen: «Veivalg for fremtidig kirkeordning» 

 Årsregnskap og budsjett er vedtatt og fulgt opp både for drift og investeringer 

 Gjennomgått tertialrapporter for styring og kontroll 

Gammelt Fellesråd Nytt Fellesråd 

Søren Falch Zapffe, leder Søren Falch Zapffe, leder 
Turid Hellgren Tov Tovsen, vara kommunens repr. 
Ellen Martha Blaasvær, prestetjenesten repr. Ellen Martha Blaasvær, prestetjenesten repr. 
Ragnar Peterson, vara prestetjenestens repr. Ragnar Peterson, vara prestetjenestens repr. 
 
Sylling menighetsråd 

 
Sylling menighetsråd 

Elisabeth T. Edvardsen, Nestleder Hanne Myhre Gravdal 
Jakob Gjevre Odd Christer Hansen 
Mari Holmin Bye                         1. vara Lars Kornerud                            1. vara 
Knut Espen Riis                            2. vara Birgit Sigrid M. Bellen               2. vara   
 
Sjåstad menighetsråd 

 
Sjåstad menighetsråd  

Odd Treffen Odd Treffen 
Bjørg Ingunn Vikane Anne Kristin Hole 
Helge Dammen                           1. vara Helge Dammen                          1. vara 
Jorunn Fuglerud                          2. vara Ellen Øien                                   2. vara 
 
Tranby menighetsråd 

 
Tranby menighetsråd 

Arne Lauvålien Knut Erik Øyri  
Øyvind Nordgaren Sigurd Lein 
Torbjørg Storli Jensen                1. vara Kjell Håkon Brurberg                1. vara 
Ann Helen Skyberg                     2. vara Elisabeth Lie Nordgaren          2. vara                 
 
Frogner menighetsråd 

 
Frogner menighetsråd 

Morten Egeberg Knut Olaf H. Kals 
Odd Arne Eritsland Stian Fossli 
Dag Sten                                       1. vara Inger Bjørshol                           1. vara 
Stian Fossli                                   2. vara Helene Bartnes Andersson     2. vara 
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Administrasjonsutvalget 

Gammelt administrasjonsutvalg Nytt administrasjonsutvalg 
Medlemmer fra Fellesrådet Medlemmer fra Fellesrådet 
Elisabeth Tomter Edvardsen, Leder Odd Treffen, Leder 
Arne Lauvålien Elisabeth Lie Nordgaren 
Morten Egeberg Stian Fossli 
Ansatte Ansatte 
Hans Nordal Joar Flatland 
Ellen Berger- Nilsen Tone Venås Unhjem 
Varamedlemmer  (Numerisk vara) Varamedlemmer  (Numerisk vara) 
1. Odd Treffen 1.Helene Bartnes Andersson      
2. Øyvind Nordgaren 2.Kjell Håkon Brurberg                 
3. Stian Fossli 3.Birgit Sigrid M. Bellen                
1. Irene Wiik Halle 1.Hans Nordal 
2. Henrik Aasland 2.Waldemar Nowak 
 

Administrasjonsutvalgets oppgaver  
er å fatte vedtak i personalsaker. Typiske saker er ansettelser. Utvalget behandler også 
permisjonssøknader, personalpolitiske saker, endringer i organisasjonen som berører ansatte og 
både generelle og særskilte anliggender som omfatter arbeidstagerne. 
 

Administrasjonsutvalgets mandat 
er gitt av Lier kirkelige fellesråd og er bygget opp med tre medlemmer fra 
arbeidsgiversiden og to fra arbeidstakerorganisasjonene. Alle medlemmer 
har anledning til å kreve protokolltilførsel og mindretallet har anledning til 
å anke saken videre til Fellesrådet dersom dette fremkommer før møtet 
heves. 
 

Arbeidsklimaet 
i dette Administrasjonsutvalget har vært preget av gode innspill, løsningsfokuserte medlemmer og 
stor grad av tillitt på tvers av roller. Leder poengterer et solid og godt samarbeid og takker både 
nåværende kirkeverge og tidligere kirkesjef for profesjonelle og godt forberedte saker.  
Administrasjonsutvalget i Lier kirkelige fellesråd oppleves som et godt fungerende demokratisk 
organ. Generelle saker debatteres gjerne i LMU (arena for medvirkning) i forkant av behandling i 
Administrasjonsutvalget og klageretten til Fellesrådet sikrer spennet i saksbehandlingen. 

Administrasjonsutvalget har hatt 4 møter og vedtatt 8 saker. Av de viktigste sakene kan nevnes 

tilsetting av to nye medarbeidere, diakon Solveig Thoen og kirkemusiker Andreas Harket. 

 

Forhandlingsutvalget 

Arbeider med lønnsforhandlinger og lønnsfastsettelser.  Har hatt ett møte i 

2015    

Medlemmer gammelt utvalg Medlemmer Nytt forhandlingsutvalg 
Søren Falch Zapffe, leder Søren Falch Zapffe, leder 
Elisabeth T. Edvardsen Odd Treffen 
Sekr. Kirkesjef Alf Kristian Hol Sekr. kirkeverge Mette Sønsteby 
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Arbeidsutvalget 

Trer sammen når det er behov for dette. Forbereder saker til Fellesrådet, eller avgjør saker som må 

behandles raskt og hvor det er vanskelig for Fellesrådet og samles. Ingen slike møter ble holdt i 2015. 

Medlemmer gammelt utvalg Medlemmer Nytt Arbeidsutvalg 
Søren Falch Zapffe, leder Søren Falch Zapffe, leder 
Elisabeth T. Edvardsen Odd Treffen 
Sekr. Kirkeverge Mette Sønsteby Sekr. kirkeverge Mette Sønsteby 
 

Bygningsutvalget   

Gjennomfører minimum en befaringsrunde / år, og gjør et viktig forarbeidet for hva som spilles inn til 

budsjettforhandlinger i Lier kommune. Hvert menighetsråd er representert med en representant.

        

Medlemmer gammelt utvalg Medlemmer Nytt Bygningsutvalg. 
Stian Fossli (Frogner) Knut Olav Kals (Frogner) 
Øyvind Nordgaren (Tranby) Sigurd Lein (Tranby) 
Odd Treffen (Sjåstad) Anne Kristin Hole (Sjåstad) 
Jakob Gjevre (Sylling) Hanne Myhre Gravdal (Sylling) 
 

Lokalt medbestemmelsesutvalg (LMU) 

Lier kirkelige fellesråd har et godt samspill med tillitsvalgte og fagforeningene. Sett med kirkevergens 

øyne er det stor medbestemmelse og mye involvering av medarbeidere i beslutningsprosessene. 

Dette er målbevisst arbeid.  Kirkevergen ønsker å normalisere kirken som arbeidsplass gjennom gode 

arbeidsplaner og arbeidsbeskrivelser. 

Medlemmer Gammelt LMU Medlemmer Nytt LMU 
Ingeborg Fagerhaug Tone Venås Unhjem (fagforbundet) 
Joar Flatland Joar Flatland (undervisningsforbundet) 
Johan Wallace Johan Wallace (MFO = Musikernes 

fagorganisasjon) 
Hans Nordal Hans Nordal (Delta) 
 

Kommunikasjonsstrategi arbeidsgruppe 

Denne arbeidsgruppen ledes av Øyvind Mørk (frivillig, Tranby) og arbeider med 

kommunikasjonsstrategier for LKF. Hvordan være synlig?  Øvrige medlemmer er: Kjetil Sveaas 

(frivillig Sjåstad) Hilde Nysether (frivillig Sylling), Anne Sofie Ramslie (trosopplærer Frogner) og 

Solveig Thoen (diakon).  Hvilke plattformer skal vi være på?  Hvordan skal LKF være synlige i lokal 

samfunnet?  Hva vil vi formidle?  Hvordan skal vi gjøre det? 

  



   

15 
 

Odd Treffen, Øyvind Mørk, Øyvind Nordgaren, Ellen Berge-Nilsen 

Virksomhetsområder 
Et stort løft i 2015 var kirkevalget i september.    

Kirkevalget 2015 i Den norske kirke gikk av stabelen den 13. og 14. september over hele landet.  I Lier 

stilte nesten 100 frivillige medarbeidere opp, og resultatet ble et godt gjennomført valg.  

Valgdeltakelsen hadde en betydelig økning fra Kirkevalget 2011.  Økningen skyldes helt klart 

engasjementet rundt to valglister i 

Bispedømmerådsvalget. 

Valget ble avholdt ved siden av 

kommunevalget.  Vi hadde et praktisk og godt 

samarbeid med politisk sekretariat i Lier 

kommune, og våre valglokaler lå i umiddelbar 

nærhet til kommunens valglokaler.  I alt 11 

valgsteder i 10 valglokaler.  (Egge – Frogner og 

Egge – Sjåstad var samlet i ett lokale.) 

 

LKF opprettet en egen samordningskomite for Kirkevalget som startet forberedelsene allerede i 

januar 2015. Hvert enkelt menighetsråd opprettet sin valgkomité og startet tidlig på våren et 

møysommelig arbeid med å skaffe kandidater til nye menighetsråd. Valglistene var ferdig i juni, og 

Kirkerådet sendte ut valgkort til alle kommunens medlemmer av Den norske kirke i begynnelsen av 

august.  

Forhåndsstemmingen ble organisert i samarbeid med service-torget i Rådhuset i perioden 10. august 

til 11. september. Besøk på institusjonene, ble gjennomført der institusjonene selv oppfordret oss til 

å komme. 

Valgdagene var hektiske, men hyggelige, og vi kom i mål med fire nye menighetsråd som allerede er 

godt i gang med sitt arbeid i menighetene.   

Vi sier tusen takk til alle frivillige medarbeidere som la ned et betydelig arbeid i kirkevalget 2015.  En 

spesiell takk går også til alle menighetsrådsmedlemmer som ønsker å bidra i menighetenes arbeid i 

Lier de neste fire årene. 
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Anne Ma Flaten og solist 

Kari Sæther og Per Egil Hovland 

Kirkemusikk 

I 2015 har LKF hatt 100 % koordinerende kantor, med den hensikt 

å være musiker i Frogner 50 %, samt koordinere en «rød tråd» 

(helhetlig) tenkning i den kirkemusikalske virksomheten i hele Lier. 

Videre var tanken å utvikle kortilbud i Frogner menighet. Sett i 

ettertid har denne satsingen på koordinerende kantor vist seg å 

være uhensiktsmessig, både for kantor selv, arbeidskolleger og for 

LKF. Årsakene til dette kan være mange, og skal ikke spekuleres i.  

Musikernes fellesorganisasjon uttaler at når LKF i 2016 skal lyse ut 

kantorstilling, bør den utlyses som en ren musikerstilling. 

Innen kantorfeltet har Lier kirkelig fellesråd slitt med høy turnover 

og derav hatt en vakant stilling i Sylling og Sjåstad menigheter 

siden juni.  Takket være tilgang på gode vikarer (Jon Martin Høie, 

Ellinor Grimnes, Reidun Søbstad, Dag Rønning m.fl.) har vi klart å bemanne opp til de lovpålagte 

kirkelige handlinger. LKF ser frem til ny kirkemusiker Andreas Harket er på plass 1.januar 2016. 

Dette til tross, leverer vi bra. 

Julekonserter, sommerkonserter, 

Stille Time, Ord og Toner, Sanger for 

full musikk osv. bidrar til å gjøre 

«døren høy og porten vi.»  

Sesongfokuset på breddfulle 

benkerader har dekket over det 

faktum at kirkekonserter trekker et 

stort antall publikum året rundt.  

Mye av den vestlige kunstmusikken er opphavlig kirkemusikk.   Akustikken og stemningen i en kirke, 

kan ikke matches av noe - selv ikke av Lier kulturscene. Kirkene er lokale kulturhus og viktige 

kulturminner i Lier. 

«Stille time» ved Per Egil Hovland hver mandag fra 1. oktober 

til 1. april i Frogner kirke, har holdt på siden 1993 og har 

således lang tradisjon i Lier. Dette tilbudet favner vidt, ser ut 

til å nå ut til andre mennesker enn dem som ellers går i kirken. 

 

 

 

 

Mandag 17. august var det for 24. gang duket for Magnolia 

Jazzband i Sylling kirke.  De sørget for «Swing and Sweet» for 

jazzføttene. Arrangementet drives av disse ildsjeler.  



   

17 
 

Diakon Solveig Thoen og frivillig 
diakonvikar Anders Jørgen Fuglerud 

Solveig Thoen med julekurver 

 

Diakoni 

Diakon Solveig Thoen startet 1. august, og har i 

sitt første halvår brukt tiden til å bli kjent med 

mennesker, menighetene og kommunen. Av tiltak 

og aktiviteter som hun har vært involvert i, kan 

det nevnes Møteplassen (for kreftpasienter og 

pårørende), besøk på Lierbyen dagsenter(tilbud til 

personer med kognitiv svikt og demens sykdom), 

Annekset (lavterskeltilbud innen rusomsorgen), 

andakter og besøk på sykehjem/bofellesskap, 

hyggekvelder på bofellesskap, Åpen kirke i 

Frogner kirke på Allehelgensdag, kunstutstilling 

for hobbykunstnere, hjemmebesøk, 

konfirmantleir, junior- og ungdomsklubb, 

gudstjenester (Diakoniens dag i Tranby, 

Minnegudstjeneste og Lysgudstjeneste i Frogner), 

julevandringer for barnehager og julekurv-

innsamling.  

Tiden har også gått til planlegging av aktiviteter som 

har ligget nede siden den forrige diakonen sluttet, som 

formiddagstreff i Frogner og sorggrupper for barn og 

voksne. Disse tiltakene starter opp igjen i løpet av 

våren 2016 (evt. høsten for sorggrupper for barn). 

Kirken utfordres også til å bidra i forhold til 

flyktningsituasjonen. Diakonen er i dialog med 

flyktningkonsulent angående tiltak kirken kan sette i 

gang i løpet av året. I Lier kommune er det flere 

mindreårige flyktninger. Diakonen ønsker derfor å 

opprette et samarbeid med Barnevernet, hvis det er 

behov for at vi i kirken bidrar på noen måter.  

 

 

Diakonen har et bredt samarbeidsfelt. Det er alt fra ulike 

instanser i kommunen, diakoniutvalgene i Frogner og 

Tranby og Lierskogen menighet, menighetsrådene, 

menighetenes stab og ikke minst frivillige i menighetene.  
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 Vennefest på Frogner menighetshus 

Anne Sofie Ramslie, Irene Wiik Halle, Helge S. Rotevatn og Joar Flatland 

Trosopplæring 

Målet med trosopplæringen er å bidra til en systematisk og sammenhengende 
trosopplæring som fremmer kristen tro for alle døpte i alderen 0 – 18 år, 
uavhengig av funksjonsevne. Trosopplæringens innhold utfoldes i de ulike 
aspektene som illustrert i modellen nedenfor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2015 har vært preget av stor innsats 
for å finne en god organisering av trosopplæringen i LKF. Alle menigheter må finne sin form.  I dette 
arbeidet har trosopplæringsutvalg, menighetsråd, staber og bispedømme vært aktive parter i tillegg 
til dedikerte trosopplærere.  
I desember fikk alle menigheter godkjent sine trosopplæringsplaner.  Dette har bidratt til et bredt 
tilbud til de ulike alderstrinnene. Noen av tiltakene er utviklet av våre ansatte (vennefest, 
Trylleskole), mens andre er nasjonale tiltak som menighetene har gjort til sine egne. (babysang, 
skattkiste, 4 årsbok, kirkerottekino, Lys våken, Tårnagentene m.fl.).    
 
Økonomi: I 2015 mottok LKF kr 1 380 520 i midler knyttet til trosopplæring. Disse midlene går i 

hovedsak til lønnsmidler til trosopplærere. 

Utfordringene vi har er å få folk til å komme på våre aktiviteter.  Mange gode fritidstilbud 

konkurrerer om deres tid.  Folk må prioritere.  Hvordan kan de velge når de ikke kjenner 

alternativene? I dette viktige holdningsskapende arbeid er vi alle ambassadører, særs viktig er 

hjemmene.  Kirken ønsker å gi dem kjennskap, kunnskap, klokskap og kjærlighet.  
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Friluftsgudstjeneste på Furuhall 

 

Pilegrimsarbeid og St. Hallvards dag 

Pilegrimsveien mot Nidaros går gjennom Frogner sokn og er merket 

fra grensen mot Drammen på Nøste og til grensen mot Røyken på 

toppen av Gullaugkleiva. Pilegrimsutvalget i Frogner samarbeider 

med Lier kommune om årlig ettersyn og oppfriskning av merkingen. 

Vi har som mål at vi hvert år skal arrangere minst en fellesvandring 

langs den merkede veien gjennom Lier.  

 

I 2015 hadde vi pilegrimsdager 14.-15. mai med 

vandring fra to kanter (Sande og Asker) som møttes på 

Huseby til markering av St. Hallvards dag 15. mai. 

Deretter gikk de to følgene sammen til Gullaug kirke. 

Biskop Per Arne Dahl holdt foredrag med tittelen «Vi er 

et folk på vandring.» Kunstneren Tollef Thorsnes deltok 

med et stort kors som var laget for denne anledningen.  

Dette korset er siden blitt innkjøpt av Frogner 

menighetsråd og Gullaug kirkeforening, og er festet til 

bjelkene under taket i Gullaug kirke.   

 

Grønne menigheter 

Menighetene i Lier har registrert seg som såkalte «grønne menigheter» som forplikter seg til å legge 

vekt på miljøvennlige løsninger og sette fokus på vern om skaperverket i holdning og handling.  

I 2015 feiret vi «Skaperverkets dag» i Rådhusamfiet under Lierdagene. Tranby menighet holdt 

gudstjeneste i kirkegårdsamfiet 2. pinsedag der Hennum musikken deltok.  Sylling og Sjåstad 

menigheter hadde friluftsgudstjeneste i Maidalen i Finnemarka 14. juni og Frogner menighet feiret 

gudstjeneste på Furuhall 21. juni.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

20 
 

Aktiviteter i kirke og menighetsliv – 

Konkrete handlinger som viser at vi er på rett vei.  Hva har vi fått til og hva gjorde vi for å greie det? 

 

Frogner 

Barneaktiviteter 

Frogner 

minigospel 

Hver onsdag kl. 17:30-18:30 på Frogner 

menighetshus 

4 år – til og med 4. skoletrinn.  

 

Knøttesang for 1-3 åringer: Annenhver onsdag 

klokken 17:30-18:00 

Superonsdag: En onsdag i mnd. med middag 

fra klokken 17:00  

Juniorklubb: Hver onsdag fra klokken 16:30-

19:00 for 4-7 klasse  

Babysangkurs hver vår og høst       

Barnesamlinger- ”Sprell levende” 

Ved gudstjenester i Frogner kirke 

Kontaktperson: Inger Svele Hornstuen,  

tlf. 988 24 940 

Ungdomsaktiviteter 

Konfirmanttiden 

Fra august til mai for 9.klasse. 

Temagudstjenester, turer, tjenesteoppgaver 

og undervisning. 

Kontaktperson: Helge Rotevatn,  

tlf. 32 24 21 23 

Minilederkurs (MILK)  

lederkurs for fjorårskonfirmanter  

Kontaktperson: Helge Rotevatn,  

tlf. 32 24 21 23 

Ungdomsklubb step down  

19-22 hver onsdag.  

Kontaktperson: Stian Fossli, 40 41 35 89 

Stianfossli@hotmail.com 

 

Voksenaktiviteter 

Stille time 

Hver mandag kl. 20.00 fra 1. oktober t.o.m. 

april v/Per Egil Hovland 

Fire sommerkonserter og to Salmer for full 

musikk.  Kontaktperson Anne Ma Flaten 

Musikktreff 

En torsdag i måneden kl.11.00 -13.00 

Kontaktperson: Solveig Thoen 32 22 07 36. 

Frogner misjonsforening 

En tirsdag i måneden kl.18.00 - 20.00 

Kontaktpersoner: Ingrid Viken, 32 84 08 76 

 

Bibel-misjonsgruppen Manakara 

Annenhver fredag 

Kontaktperson: Ruth Netland, 32 84 09 61 

 

Shalom Lier (Israelsmisjonen) 

Avtalte dager. 

Kontaktperson: Brynhild Heitmann,  

tlf. 92 45 46 30 

post@heitmannplus.no 

Bibel/samtalegruppe 

En tirsdag i måneden kl.10.30 

Kontaktperson: Solveig Aas Kristiansen           

tlf. 97 73 58 67 

Bibel/samtalegruppe ( KFUK-KFUM) 

Avtalte dager 

Kontaktperson: Lise Fredriksen, 32 84 08 26 

 

Fellesskapskvelder 

En tirsdag i måneden kl.19.30 i Frogner 

menighetshus 

Kontaktperson: Odd Bergill, 32 85 32 77 og 

Marit Bøe, tlf. 90 89 76 98 

mailto:Stianfossli@hotmail.com
mailto:post@heitmannplus.no
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Ungdomsmisjon/Global KFUK/KFUM 
Andre onsdagen i måneden kl. 19.00. 
Sted: I hjemmene 
Kontaktperson: Marta Tveide, 32 84 60 53 
 
 
Gullaug kirkeforening 
Kontaktperson Hans Bernhard Justad,  
tlf.32 84 20 73 

Pilegrimsvandringer og temakvelder. 

Tekstinnlevelse i Gullaug kirke kl. 19.00. 

En onsdag i måneden. 

Arr. Pilegrimsutvalget, 

Ellen Martha Blaasvær,  

tlf. 32 22 07 32/92 28 48 22.

 

 

Tranby 

Barneaktiviteter 

Minitrall: 4 - 7 år 
Hver onsdag kl. 
17.30 - 18.30 i 
Tranby menighetshus 
Kontaktperson: Helge S. Rotevatn,  
tlf 91 10 09 74 
 
Babysang 
Noen fredager på Tranby menighetshus  
kl. 10.30 – 11.15 
Kontaktperson: Helge S. Rotevatn,  
tlf 91 10 09 74 
 
Småbarnssang 1 – 3 år 
Annenhver onsdag kl. 17.30 – 18.00 i Tranby 
menighetshus. 
Kontaktperson: Helge Rotevatn,  
tlf. 91 10 09 74 
 

Tween- sing  (vår 2015) 
Hver onsdag kl. 18.30 - 19.45 i Tranby 
menighetshus 
Kontaktpersoner: 
Waldemar Nowak tlf. 92 66 46 42 og  
Silje Brurberg 
 
Prosjekt kor 2.-4. klasse (høst 2015) 
Kontaktperson: Joar Flatland tlf. 99 15 29 20 
 
Barnas juletrefest 
Første søndag på nyåret 
Tranby menighetshus kl. 16:30 
Kontaktperson: Joar Flatland tlf. 99 15 29 20 
 
 

Familiemiddag 
En gang pr måned i forbindelse med 
barnekorene 
Kontaktperson: Helge S. Rotevatn  
tlf. 91 10 09 74 
 
Søndagsskole 
En søndag pr måned 
Tranby menighetshus kl.11:00 
Kontaktperson: Eirin H. Sommerseth  
tlf. 99 00 52 25 
 

Ungdomsaktiviteter 

Konfirmanttiden 

Fra august til mai for 9.klasse. 

Temagudstjenester, turer, tjenesteoppgaver 

og undervisning. 

Kontaktperson: Joar Morten Flatland,  

jobb/ 32 24 21 21 eller 94 13 48 84 

 

Ten - Sing: fra 13 år 

Hver fredag kl. 18.00 – 21.00 

på Tranby menighetshus 

Kontaktperson: Ingrid B. Rinde 

Speider: fra 8 år 

Noen møter på Tranby menighetshus, men 

mye ute i marka. 

Kontaktperson: Helge Jensen, 32 85 82 55 

Milk (minilederkurs for tidligere 
konfirmanter) 
Kontaktperson: Helge S. Rotevatn  
tlf. 91 10 09 74 
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Åpent hus - Gjest Berit Aas 

 

Voksenaktiviteter 

Tranby kantori 

Hver uke kl. 19.30 - 22.00 

Waldemar Nowak, tlf. 92 66 46 42 

 

"Arbeidsmøte" til Menighetshusets 

julemesse 

Annenhver torsdag kl. 10.00 - 13.00 

Kontaktperson:  

Margrethe Elvsveen, tlf. 93 86 92 82 og  

Torill Strandene, tlf. 91 16 89 17 

 

Tranby kvinneforening 

Første mandag i måneden kl. 18.30 

Kontaktperson: Grethe M. Fuglerud, 

32 85 12 70 

 

Tranbyhøgda Misjonsforening 

Første mandag i måneden kl. 19.00 

Kontaktperson: Gjertrud Aspelund,  

tlf. 32 85 07 05 

Ungdomsmisjon (KFUK-KFUM ) 

Andre onsdagen i måneden kl. 19.00. 

Sted: I hjemmene 

Kontaktperson: Inger Grønnevik, 32 85 04 34 

 

Fredagsvafler 

Hver fredag på Tranby menighetshus  

kl. 11.00 – 12.30 

Kontaktperson Kåre Lohne, 32 85 14 31 

Åpent Hus 

Første onsdag i måneden kl. 11.00 – 13.00 

i Tranby menighetshus. Kontaktperson: 

Berit Basmo Kvidaland, tlf. 32 24 21 24 

 

Lierskogen kulturkirke 

En gang i måneden i Lierskogen kirke. 

 

 

Kontaktperson: Berit Basmo Kvidaland  

tlf. 32 24 21 24 

Tranby kirke/menighetshus: Ord og toner 

Fire ganger i året. 

Kontaktperson Waldemar Nowak  

tlf. 92 66 46 42 

Kirkeskyss 

Kontakt telefon for skyss til de fleste 

gudstjenestene tlf. 98 40 81 67 

Kontaktperson: Berit Basmo Kvidaland  

tlf. 32 24 21 24 

Sangtimen (i samarbeid med Frogner 

menighet) 

Fire ganger i semesteret 

Frogner og Tranby menighetshus kl. 19.30 

Kontaktperson: Øyvind Mørk tlf.99 10 14 98 

Andakt på institusjoner 

Liertun: to ganger pr. måned 

Hallingstadtunet: en gang pr måned 

Onsdager kl. 12.00 

Kontaktperson: Solveig Thoen tlf. 32 22 07 37 

Julefest 

Første mandag på nyåret 

Tranby menighetshus kl. 19.00 

Arr. Tranby menighetsråd 
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Sylling 

Barneaktiviteter 

Supersprell 

Annenhver torsdag kl. 

17.00 – 18.00 i Sylling 

kirkestue 

Aldersgruppe: 4 – 8 år. 

Kontaktpersoner: 

Hilde Nysether, tlf. 91 

36 45 91 

Kristin Stokstad, tlf. 41 

14 41 94 

 

Ungdomsaktiviteter 

Konfirmasjonstiden fra høst til vår for 

9.klasse. 

Undervisning, fasteinnsamling, temagrupper, 

tjenesteoppgaver, oppgaver i gudstjeneste og 

turer. Leder: Kontaktperson: Ole Johan 

Stokstad, tlf. 32 22 07 38 eller 95 11 16 02 

Voksenaktiviteter 

Bibelgrupper 

Bibel grupper i hjemmene 

 

 

 

 

 

 

Sjåstad 

Barneaktiviteter 

Sjåbagos 

Hver mandag kl. 

18.00 - 19.15 i 

Sjåstad kirke 

Tilbud for barn fra 

Sylling, Sjåstad og 

Egge 

Aldergruppe fra 6 – 12  

Kontaktpersoner:  

Anne Cathrine Hegge Larssen, 95 27 81 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsaktiviteter 

Konfirmasjonstiden fra høst til vår for 

9.klasse. 

Undervisning, fasteinnsamling, temagrupper, 

tjenesteoppgaver, oppgaver i gudstjeneste og 

turer. Leder: Kontaktperson: Ole Johan 

Stokstad, tlf. 32 22 07 38 eller 95 11 16 02 

Voksenaktiviteter 

Sjåkk (kor for voksne) 
Koret øver i Sjåstad kirkestue/Sjåstad kirke 
tirsdager kl. 19.00 – 21.00 
Kontaktperson Eli Nesse,  
tlf. 94 17 98 77  
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Eddie Osa, Henrik Aasland, Hans Nordal,  Paul 
Christian Justad og Ellen Berge-Nilsen 

Gravferdsforvaltningen 
LKF er en offentlig gravferdsmyndighet. Gravferdsloven regulerer driften og har gitt kirken 

forvaltningsansvar for gravferder.  Denne oppgave har kirken hatt fra kristendommen kom til Norge 

da ny tro og tradisjon tok form.  Nye gravskikker gjorde at man koblet kirker og gravplasser sammen. 

I dag ser vi at gravplassdrift ikke bare er et praktisk administrativt forhold, men handler bl.a. om 

hensyn til tradisjoner, ritualer og gravskikker.  Her har kirken spesielle forutsetninger.  Det handler 

om folk, verdier og innramming. 

LKF er gode på tradisjon, men har også noe å lære i 

forhold til andre trossamfunn og unge pårørende. I 

Gravferdsloven § 1 står det «Gravlegging skal skje i 

respekt for avdødes religion eller livssyn.»  Dette er 

ingen rettighet, men pålegger LKF en plikt til noen 

holdninger.  Våre kirketjenere utviser stor respekt for 

avdøde og praktiserer dette på en god og verdig 

måte. I takt med voksende mangfold i Lier bygda, vil 

behovet for mer kunnskap melde seg. LKF har 

sammen med andre fellesråd i nedre Buskerud årlige  

 

møter med DOTL (Drammen og omegn tros og livssyns- 

organisasjoner) i dialog om gravferdsforvaltningen.  

Gravferdsforvaltningen er den del av de kirkelige 

handlinger som omfatter størst del av befolkningen. I 

Lier har vi ingen livssynsnøytrale seremonirom.  Vi har hvilt oss på Drammen krematorium som kan 

omgjøres til livssynsnøytralt hvis ønskelig. Videre finnes det ingen muslimske gravplasser i 

kommunen.  Her har vi en avtale med Drammen kirkelige fellesråd om kjøp av gravplass til muslimer 

på Skoger kirkegård.  I 2015 utgjorde dette to begravelser i Lier. 

På dette felt, som på alle andre felt endres ting raskt.  LKF ønsker 

å komme med i prosessen når innspill til ny kommuneplan tar til, 

med tanke på å spare/utnytte areal best mulig sett i forhold til 

gravferdsforvaltningen. I 2017 planlegges en utvidelse av Frogner 

gravplass med 650 kistegraver og 420 urnegraver. 

 Videre er «kundens» behov endret.  Vi flytter mer på oss i dag. Dette medfører at vi møter spørsmål 

om navneflytting, både fra andre kirkegårder og innen samme kirkegård. LKF har et mål om å lage en 

brosjyre som gir et innblikk i hva som er mulig og hva LKF kan tilby på dette området.  Dette til hjelp 

for begravelsesbyråene som råd gir og informerer de pårørende.  
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Sjåstad minnelund 

Sylling minnelund 

Tranby minnelund 

Frogner minnelund 

Kirkegårdene i Lier    

   

Vi har fire gravplasser i Lier kommune: 

 Frogner kirkegård 

 Tranby kirkegård 

 Sylling kirkegård 

 Sjåstad kirkegård 

 

Den nye offentlige betegnelsen for «kirkegårder» er nå 
gravplass, men betegnelsen «kirkegård» i denne 
sammenheng er å anse som en del av et «egennavn» 
som har lang tradisjon og som vil bli videreført.   

Vi får mange positive tilbakemeldinger på at 
gravplassene våre er velstelte og godt vedlikeholdt.  

Dette skyldes at vi har dyktige medarbeidere og 
tilstrekkelig med ressurser for å ivareta gravplassene på  
en god måte. Den største arbeidsmengden er fra april til 
september, så i denne perioden blir det tidvis innleid 
vikarer for å utføre de nødvendige oppgavene som 
gressklipping, stell av graver, beskjæring av hekker og 
trær osv. 

Alle våre fire gravplasser har nå fått navnet minnelund.  I 
tillegg har vi en anonym minnelund på Frogner 
kirkegård.  Vi ser at etterspørselen etter gravlegging på 
navnet minnelund er stadig stigende.  

Vi ser også en økende tendens av bisettelser 
(kremasjoner) og færre jordbegravelser.   

På alle våre fire gravplasser gis det tilbud om stellavtale 
(pynting av grav) mot betaling. 
For de som ønsker stell av grav må innbetaling være 
overført til LKF innen 1. mars pga. planlegging og 
bestilling av plante kasser og planter. 
 

Vi sender ut festeavgifter for en periode på fem år av 
gangen.  Er festeavgift ikke innbetalt innen seks måneder 
etter forfall, ansees graven som sagt opp.  Vi har tett 
oppfølging av utestående restanser.  

 
Det skal til enhver tid være ledige graver for minst 3 pst av 
kommunens befolkning (jfr. Gravferdslovens § 2)  
 



   

26 
 

Helge Klingberg under befaring 

 Verneverdige gravminner 

Gravferdsloven § 18 pålegger kirkegårdsforvaltningen å la gravminner av kunstnerisk eller 

kulturhistorisk verdi bli stående. I gravferdslovens forskrift § 27 står det: 

«Kirkelig fellesråd kan vedta at områder av gravplassen eller enkeltgraver med gravminner og annet 

utstyr skal bevares……….. Gravplassvedtektene skal inneholde egne bestemmelser for de områder 

eller graver som vedtas bevart.» 

Det er samtidig viktig å understreke at en bevaringsplan ikke er noe man gjør en gang for alltid. 

Planen må rulleres, f. eks. etter 10 år. Nye graver kan komme til og noen kan fjernes. Antall vernede 

gravminner må holdes på et akseptabelt nivå basert på noe skjønn og noe kunnskap om at enkelte 

gravminner har kulturhistorisk verdi. I tillegg til at vanlig drift og forvaltning av gravplassen blir 

ivaretatt.  

Det er kirkelige fellesråd som vedtar bevaringsplanen for gravplassen. På forhånd må festerne bli 

tilskrevet slik at de er orientert om bevaringsplanen som er under arbeid. De må samtykke i at 

gravminnet går over til gravplassens eiendom når festetiden utløper. Det er egne bestemmelser for 

hvordan vernede gravminner skal ivaretas og evt. kan gjenbrukes. Viser til Helge Klingbergs bok: 

«Gravminner gjennom 1000 år s. 123 «Vern av gravminner.» ( Helge Klingberg, tidligere 

kirkegårdskonsulent i departementet.) 

I fjor høst hadde Helge Klingberg og Alf Kristian Hol en befaring på de fire kirkegårdene i Lier. 

Viser til eget skjema.  Vi har registret følgende verneverdige gravminner: 

Frogner kirkegård: 66 gravminner.  

I tillegg kommer gravminnene ved kirkemuren og bautaen over 

falne fra 2. verdenskrig. 

Tranby kirkegård: 24 gravminner 

Sylling kirkegård: 34 gravminner. I tillegg kommer 10 krigsgraver 

fra 2. verdenskrig. 

Sjåstad kirkegård: Fem gravminner. I tillegg kommer Hofgaards 

gravsted. 

Bevaringsplanen kommer opp for Lier kirkelige fellesråd i løpet 

av våren 2016.  
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Sylling kirke 

Sjåstad kirke 

Frogner kirke 

Lierskogen kirke 

Gullaug kirke Frogner menighetshus Tranby menighetshus 
Tranby kirke 

 

Kirkebygg 
Kirkebyggets «natur.» Kirkebyggets unike betydning er at det makter å 
romme tilsynelatende innebygde motsetninger: 

o Gledens hus og sorgens hus 
o Liturgisk rom og kulturhus 
o Kitch og kunst 
o Kulturminne og bruksbygg 
o Peker på historie og framtid 
o Hellig rom og et lavterskel rom 
o Tilhørighet både hos den indre kjerne og av de som liker seg på 

avstand 
o Høytidshus og hverdagshus 
o «Typisk norsk» og møtested for mangfold 
o Hellig og alminnelig 

Historiske forpliktelser 

Kirkene manifesterer Liers åndelige og politiske tilslutning til den 

norske kultur. Det er gjennom den kristne tros utbredelse at den 

nedskrevne og dermed kjente historie vokser frem. Kirkebygningene 

representerer materialiseringen av en sivilisasjon. Utover sin 

primærfunksjon som gudshus, representerer de også fysiske uttrykk for 

felles hukommelse og stolthet. Få institusjoner bygger i samme grad på 

fortiden som nettopp kirken. LKF bygger i stort og smått på historien.  Vi 

tror det blir en rikere kirke av slikt.  Det gir identitet og rotfeste. LKF ser 

mulighetene i å ta historien inn i framtiden.   

Det sies og skrives mye om milliardetterslep på norske kirkebygg.  Så er 

ikke tilfelle i Lier. Takket være Lier kommunes raushet i forhold til 

tankegangen om god ivaretakelse av våre kirkebygg, prioriteres god bygg 

forvaltning av LKF. Kirkene fremstår som fyrtårn med stor kulturhistorisk 

verdi, noe som gjør at Liungene er både stolte og glade i kirkene sine. 

Ansvaret for kirkebygg nullstilles ikke av kirkeforliket som fra 2017 

formelt skiller stat og kirke.  Kulturminneloven sikrer dette. 

 

Vi bør også nevne våre menighetshus, Frogner og Tranby, samt kirke stuene i 

Sylling og Sjåstad som viktig «bidrag.»  Våre aktiviteter og menighetsarbeid 

hadde ikke vært mulig om menighetene ikke hadde tilgang til disse lokalene.  

Menighetshusene driftes av stiftelser.  Samhandlingen er god.  
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Per Otto Olsen, Henrik Aasland, Hans-Henrik 
Egede Nissen og Geir Olav Gran 

Eddie Osa sjekker brannalarmen 

Anders Opsahl gjennomgår 
rømningsplaner med kirketjenere 

 

Hvordan tar Lier kirkelige fellesråd vare på kirkene våre?    

Befaring 

LKF har en god dialog både med Tunsberg Bispedømmeråd, 

Riksantikvaren og Kirkenes arbeidsgiverforening for å sikre disse 

byggene hva gjelder regulering av hva vi kan gjøre, hva vi bør 

gjøre og hva vi ikke kan gjøre. Dette avgjøres av hvilke status den 

enkelte kirke har. I Lier har vi en fredet kirke (Frogner) og en 

Listeført kirke (Sylling). For disse gjelder særskilte regler.  Dette 

medfører at vi her sliter med maling som flasser av, grunnet at vi 

ikke får ta i bruk moderne malingsteknikker.  Alt skal gjøres slik 

det ble gjort den gang kirken ble bygget.  Dette medfører dyre 

vedlikeholdskostnader hvert år.  Eksterne firmaer har vi kontrakt  

med som følger dette opp på en god måte med tilstandsrapporter skrevet av fagfolk. 

Sikring mot brann og tyveri  

 

 

 

 

Sikring av kirkene våre både 

mot brann og tyveri, er et stort ansvar for LKF.  I dette ligger 

balansegangen mellom gode tekniske installasjoner og oppfølgende 

 rutiner.  I følge statistikk er brann og fuktighet den største trussel mot kirkebyggene. Brannårsaker er 

i hovedsak elektriske eller påsatte (over 50 %.) Derfor har LKF et godt samarbeidet med politi, 

brannvesen og Caverion. Ingen av våre kirker har automatiske slokkeanlegg, men vi har direkte 

varsling til brannsentralen. I tillegg har vi forskriftsmessige og godkjente lokale løsninger som 

brannslanger, slukkeutstyr og branntepper. Vedlikehold av kirkene i Lier er meget godt, takket være 

stor velvilje fra Lier kommune på å gi handlingsrom for å forebygge skader.   

Registrering av kirkeinventar. 

En annen internasjonal trend som kommer til å bli en utfordring, er tyveri fra våre kirker. 

Tyverisikkerhet har LKF fokus på. Vi er med på det nasjonale løftet i samarbeid med KA, Kirkerådet og 

Økokrim.  Registrering av kirkeinventar i kirkebyggdatabasen er en prioritert oppgave i 2016. Denne 

registreringen vil gjøre gjenstandene sporbare og dermed mindre omsettbare.  
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Energibruk 

Våre kirkebygg er utfordrende med tanke på energiforbruk.  Riktig temperatur, fuktighet og 

oppvarming tilstrebes, for å ivareta et godt bevaringsmiljø i kirkene. Alle våre kirker er tilknyttet et 

sentralt enøk system, som gjør at vi senker temperaturen i kirkene når det ikke er aktiviteter der, 

som hindrer uttørking av inventar, kirkekunst og orgel. Utfordringen ligger i at fuktigheten i lufta 

endres gjennom året. Om vinteren er det 80 % lavere fuktighet enn om sommeren.  

 

 

 

 

 

 

Ved siden av fuktigheten er hurtigheten på oppvarmingen avgjørende for våre flotte orgler. I dette 

arbeidet samhandler organister, kirketjenere, Riksantikvaren og KA (kirkenes arbeids og 

interesseorganisasjon) på en god måte.  

 

Energiforbruk siste fem år: 

 

 

LKF har avtale med Bergen Energi. Kraftprisene har vært lavere enn forventet gjennom hele 2015. 

Årsakene til dette er dels varmt og vått vær, dels økende produksjon av fornybar energi, samt 

fallende priser på kull, olje og gass.   Den gjennomsnittlige systemprisen i det nordiske kraftmarkedet 

endte på 18,7 øre /kWh, som er den laveste noteringen på 15 år. 
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Oversikt over Lier kirkelige fellesråds strømforbruk fordelt på antall måneder. 

 

Totalt strømforbruk 2015 for kirkene med kapeller og garasjer, sett i forhold til tidligere års forbruk.  

Ansvar Målepunktnavn  2010 
kWh 

 2011 
kWh 

2012 
kWh 

2013 
kWh 

2014 
kWh 

2015 
kWh 

LKF Sylling kirke og 
kirkestue           

87 000 61 440 60 960 61 140  

62 940 

 

75 780 

LKF Sjåstad kirke og 
kirkestue    

58 700 43 200 54 450 59 900  
52 600 

 
52 700 

LKF Lierskogen 
kirke          

61 612 38 652 45 045 32 049  
28 332 

 
30 247 

LKF Gullaug kirke             28 041 18 637 17 737  
19 824 

 
15 773 

 
17 675 

LKF Frogner kirke             121 610 94 365 84 429 77 440  
66 789 

 
38 610 

 
LKF 

Frogner kapell og 
garasje            

55 080 39 820 43 480 46 898  
46 465 

 
50 211 

LKF Tranby kirke og 
kapell              

80 280 60 000 50 770 45 350  
41 900 

 
46 150 

LKF  
Sum 

492 323 
kWh 

356 114 
kWh 

356 871 
      kWh 

342 601 
kWh 

314 799 
    kWh 

311 373 
kWh 

 

 

Tall og tale   
Der er noget fint og forstandigt ved tal. De véd, hvad de vil, og de gør, hvad de skal.  Piet Hein 

Kirkelig statistikk: Årsstatistikk rapporteres årlig til SSBs statistikkbase i KOSTRA (KOmmune – STat-

Rapportering). Denne ligger til grunn for KIFO tilstandsrapport som henvist til på side 3. 
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KIRKE - OG MENIGHETSSTATISTIKK   Frogner, Tranby, Sylling og Sjåstad 
 

FROGNER MENIGHET 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ant besøk pr. gudstj.  121   95   117 102 103 106 96 97 89 104 

Antall døpte i soknet    85   85     93 74 78 77 79 84 65 75 

Antall konfirmanter    92   87     78 65 96 97 95 79 82 91 

Antall vielser i soknet    18   22     21 19 24 15 15 9 15 15 

Ant. begr. /bisett.    90  109     99 79 81 69 78 82 78 87 

Bisettelser/urnegrave    57   65     56 58 60 48 62 51 46 50 

 
 

TRANBY MENIGHET 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ant besøk pr. gudstj.  108   107  107 116 118 119 106 125 128 128 

Antall døpte i soknet    59    58    52 59 50 48 43 54 54 58 

Antall konfirmerte  101  110    80 102 98 87 71 65 76 85 

Antall vielser i soknet    10    14    16 11 11 3 11 10 5 13 

Ant. Begr./bisett.     59    46    48 57 47 49 43 51 54 44 

Bisettelser/urnegrav    32    21    30 29     36 28 33 21 41 22 

 
 

SYLLING MENIGHET  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ant besøk pr. gudstj.   71   75   72 68 90 75 87 102 67 65 

Antall døpte i soknet   14   14   15 10 17 12 19 15 19 14 

Antall konfirmerte   20   18   13 18 20 15 23 24 10 14 

Antall vielser i soknet     4    7   11 2   7   6   2   3   6   5 

Ant. Begr./bisett   14   22     7 18 17 13 18 15 19 18 

Bisettelser/ urnegrav     7   11     5      8 10   7   9   6 10   9 

 
 

SJÅSTAD MENIGHET 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ant besøk pr. gudstj.    78    77   80 86 86 83 84 91 67 75 

Antall døpte i soknet   24    20   15 16 18 17 16 15   3 12 

Antall konfirmanter   20    17   17 23 15 12 14 20 14 12 

Antall vielser i soknet     4      2     4   3   3   6   3   1   4   2 

Ant.  Begr./bisett.   18    12   15   7 16 16 11 15 14 12 

Bisettelser/ urnegrav     6      7     4   3   8   8   2    6   8   8 

 
 

ALLE 4 SOKN I LIER 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ant besøk pr. gudstj. 378 354 376 372 397 383 373 415 351 372 

Antall døpte i soknet 182 177 175 159 163 154 157 168 141 159 

Antall konfirmanter 233 232 188 208 229 211 203 188 182 202 

Antall vielser i soknet 36 45 52 35 45 30 31 23 30 35 

Ant. Begr./bisett. 181 189 169 161 161 147 150 163 165 161 

Bisettelser/ urnegrav 102 104   95   98 114   91 106   84 105   89 
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Andre generelle og interessante tall fra kirkestatistikken:  
Lier kommunes befolkning er pr. 31.12.2015 beregnet til 25 378 og av disse er 17 340 medlemmer av 
Den norske kirke. Våre menigheter har følgende fordeling på medlemstall: Frogner 8911 
medlemmer, Tranby og Lierskogen: 5896 medlemmer, Sylling: 1424 medlemmer og Sjåstad: 1110 
medlemmer.   
I 2015 registrerte Lier kirkelige fellesråd 13 utmeldinger og 51 innmeldinger i Den norske kirke. 

 Økonomi: 

Statlig og kommunale bevilgninger utgjør størstedelen av inntektene til LKF. Rammetilskuddet fra Lier 

kommune utgjorde for 2015 kr. 10 506 000 for drift og utgjorde kr 8 100 000 på investering. I tillegg 

mottok fellesrådet statlig tilskudd til lønn (via bispedømmerådet) for trosopplæring, diakon og 

kateket. Den største utgiftsposten i vårt budsjett er lønn til ansatte, deretter kommer drift, 

vedlikehold og bygging av kirkegårder. De økonomiske forpliktelser Lier kommune har, er regulert i 

Kirkelovens § 15. 

Ut ifra nedenstående tabell fremkommer det at økonomien er solid og at LKF styrer økonomien på en 

god måte.   

Lier kirkelige fellesråds økonomi siste fire år: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKF opplever god dialog, hyggelige møtepunkter og tillit fra kommunens side. Dette setter vi stor pris 

på og ønsker å videreutvikle dette samarbeidet, slik at utfordringer kan løses i fellesskap til 

felleskapets beste. 

Regnskap og revisjon: 
Det vises til et årsregnskap med et brutto driftsresultat på kr - 297 795 og et netto driftsregnskapet 
på kr 155 890. Investeringsregnskapet viser avsetninger på kr. 8 654 468. Dette skyldes bl.a. at LKF 
ikke er kommet i gang med utvidelsen av Frogner gravlund. LKF tar forbehold om revisors 
godkjennelse av regnskapet. 
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Vurdering av framtidsutsikter 

Hvordan ser drømmekirken ut organisatorisk sett med kirkevergens øyne? Strukturen må henge 

sammen med finansiering og ledelse, og bli mer demokratisk enn i dag.  I drømmekirken er kulturen 

god.  Det er en arbeidsgiverlinje.  Den er styrt nedenfra og opp, dvs. en styring av soknet. Det er der 

kirken blir bygget, men gjerne større sokn. Jeg tror fremtidig kirkeordning vil være mer differensiert 

fordi vi er så ulike i vårt utstrakte land. Å være en god arbeidsgiver er å ha mål og midler i samme 

hånd. I tillegg ligger tanken om at alt bør legges på lavest mulig nivå. Videre er det viktig å se den nye 

kommunereformen i sammenheng.  Nye kommunekart skal tegnes.  Prosessen er i fullgang. Innen 1. 

juli 2016 skal Lier kommune ha tatt stilling til om de vil inngå i en ny storkommune. Dette vil få 

konsekvenser for hvordan kirken i Lier vil se ut. I 2015 har LKF hatt en høringsrunde i forhold til 

veivalg for fremtidig kirkeordning.  Vedtak i saken blir fattet våren 2016. Om usikkerheten er stor 

knyttet til fremtidens kirke, ny kirkeordning og nye kommunekart skal tegnes, erkjenner alle at 

omstilling og endring er nødvendig.  

Det blir spennende å se hvor mye makt kirkerådet får fra 2017.  Kirken er på vei til å bli mer 

selvstendig. Vi blir et mer og mer flerkulturelt samfunn, det må vi ta inn over oss. Denne 

avhengigheten, usikkerheten (knyttet til finansiering) og det ytre presset (kirken må endre seg) 

påvirker de beslutninger kirken i Lier tar.  

Min rolle som kirkeverge er å legge til rette for gode beslutninger og påse at de ressursene som blir 

tildelt genererer optimalt av resultater for Liungene. Med solid økonomi, vil det være hyggelig å 

kunne fortsette med disse tiltakene.  

Lier kirkelige fellesråd ønsker å videreføre en robust og samlende lokal kirkeorganisasjon, som er 
synlig tilstedeværende i lokalmiljøet og stimulerer det levende frivillighetsengasjement. Vi skal drive 
en profesjonell organisasjon. 
Utfordringen er å få en balanse «kalibrering» av kompetanse, effektivitet, aktiviteter, digitalisering, 

mot det som ligger «i veggene våre» av verdier, oppdrag og trosgrunnlag. 

Det skjer mye bra i kirken. Vi går fra å være en statskirke til å bli en folkekirke. Denne gradvise 

nedbyggingen av statskirken vil på sikt gi kirken større selvstendighet.  For prestene skjer det mye, 

bl.a. bortfall av boplikt, virksomhetsoverdragelse og de skal begynne å skrive timer.  Dette skaper 

endring og utrygghet. Det er krevende fordi dette er åpent landskap.  Men det angår oss alle og det 

er fullt ut håndterbart. Vi skal finne gode løsninger på hvordan vi skal vi jobbe. Hvordan skal vi 

samhandle? Som kirkeverge ønsker jeg å arbeide for at fellesrådet skal tenke strategisk og 

opprettholde oppslutningen og tilknytningen til menighetene. Situasjonen er usikker, men vi ser ikke 

for oss noen store hull slik situasjonen er nå. Vi er 19 dedikerte medarbeidere som har mye erfaring 

og kompetanse, og ressursmiksen er god for å fronte de utfordringer vi står overfor. Vi vil komme 

igjennom disse omstillingene, men det krever at vi gjør noen justeringer.  

Største enkelteksponering og som trekker mye ressurser, er stor satsing på trosopplæring.  Alle 

menigheter har nå fått godkjent sine trosopplæringsplaner, slik at 2016 blir gjennomføringsåret.  

Dette gleder vi oss til. Kjernen vil være alle medarbeidere tett på aktivitetene.  
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Oppsummering 
Oppsummert kan vi si at situasjonen vi befinner oss i er krevende, men posisjonen er god.  Vi er godt 

rigget og posisjonert for å ivareta våre oppgaver. 

Satsingsområder. 

Kompetanseheving: 
«Jeg får det styret jeg selv skaper» heter det. For meg blir det derfor viktig å få til samspillet med 
både menighetsråd og fellesråd.  Dette tenkes utført gjennom god opplæring i deres rolleforståelse, 
mandat og hvordan de fungerer som styringsorgan. Videre tenkes møter mellom menighetsrådsleder 
og kirkeverge ca.1x/ semester for dialog og samhandling. 
  
IKT satsing  
De største omstillinger for LKF er på digitaliseringen. Forventningene er store til at ting skal skje raskt, 
vi skal være tilgjengelig, og yte service. Hurtigheten er noe vi må jobbe aktivt med. 
Hvordan vil vi kommunisere, internt og eksternt?  Hva ønsker vi å formidle?   
LKF ønsker å ta steget ut å satse på felles IKT løsning som Kirkepartner tilbyr. Dette er en moderne og 
sikker driftsplattform som gir tilgang på fellesløsninger som er utviklet for organisasjonen skal kunne 
møte fremtidige krav fra medlemmer og Den norske kirke. 
I første omgang starter vi med utvikling av publiseringsløsning (hjemmesiden vår).  Konsekvensen av 
denne satsingen vil være forenkling – fornying – forbedring. 
 
Kirken ønsker å bli en enda større samarbeidspartner for kommunen med ved å tenke «hva kirken 
kan bidra med i lokal samfunnet.»  F.eks. innen flyktning, rus, sorg, psykisk helse og kulturelt arbeid.  
Vi ønsker å bli involvert i kommunens planer og satsingsområder. Gledelig nyhet er at vår diakon er 
invitert med for å utarbeide en kreftplan for Lier kommune, i samarbeid med helse på oppdrag fra 
politikerne.  Dette kan bli spennende å følge i 2016.  
 
Sist men ikke minst, kontinuerlig fokus på å legge til rette for at kirken i Lier skal ha handlingsrom og 

utviklingsmuligheter.  I dette ligger grunnsteinen, kirken i Lier leverer gode tjenester av høy kvalitet 

og står for noe. Herunder støttes organiseringen som gir mest mulig ressurser til kirkens 

kjerneoppgaver og det utadrettede arbeidet. Vi er gode på det vi er gode på, samtidig som vi må 

møte fremtiden.  

Mål og resultater er viktig tenkning 

Hvilke oppgaver skal løses?  Hva etterspørres?  Kirkens primæroppgaver er gudstjenester og kirkelige 

handlinger.  Deretter kommer trosopplæringsoppgaver, med å gjøre Jesus kjent blant alle Liungene. 

Visjonen 

Vårt mål er at innbyggerne i Lier skal føle seg sett – omfavnet - utfordret av kirken.  Med andre ord vil 

vi at vi er en synlig kirke med tilstedeværelse i lokalmiljøet og har et levende frivillig engasjement. 

Strategi – «culture eat strategy for breakfast» sitat fra Peter Duckert.  Kultur er viktig. Det styrer mer 

enn noe annet. Opplevelsen av mening og tilhørighet blir essensiell.  Derfor vil kontinuerlig jobbing 

med kulturstyring i LKF ha fokus i 2016. 

Viktige verdier for LKF er å skape: 
 en kompetent, robust og effektiv kirkeadministrasjon som er demokratisk forankret 
 et mangfoldig, trygt og skapende arbeidsmiljø 
 en rekrutterende arbeidsplass 
 opprettholde og motivere frivillige 
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Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 

    
      

  Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet 

Regnskap i 

fjor 

      Driftsinntekter 

     Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 

 

1 411 971,00 1 307 000,00 1 307 000,00 1 542 695,00 

Salg av driftsmidler/fast eiendom 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Refusjoner/overføringer 

 

1 239 085,28 1 024 000,00 1 024 000,00 1 456 418,81 

Kalk. Inntekt ved komm.tj.ytingsavtale 2 504 700,00 483 000,00 483 000,00 490 000,00 

Statlige tilskudd 11 2 438 159,00 2 372 219,00 2 482 219,00 2 458 351,00 

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 2 10 506 000,00 10 506 000,00 10 506 000,00 10 287 000,00 

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 

 

10 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 

 

15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Sum driftsinntekter 

 

16 124 915,28 15 727 219,00 15 837 219,00 16 249 464,81 

      Driftsutgifter 

     Lønn og sosiale utgifter 3  10 048 997,35   11 005 993,00   10 855 993,00  9 999 693,17 

Kjøp av varer og tjenester 

 

   4 103 595,60     3 271 841,00     2 896 841,00  3 498 957,79 

Refusjoner/overføringer 

 

   1 542 948,81     1 317 000,00     1 467 000,00  1 386 542,55 

Kalk.utg. ved komm. Tj.ytingsavtale 2       504 700,00        483 000,00        483 000,00  490 000,00 

Tilskudd og gaver 

 

      222 468,65        290 000,00        290 000,00  317 317,88 

Sum driftsutgifter 

 

16 422 710,41 16 367 834,00 15 992 834,00 15 692 511,39 

      Brutto driftsresultat   -297 795,13 -640 615,00 -155 615,00 556 953,42 

      

      Renteinntekter, utbytte  

 

453 685,39 400 615,00 280 615,00 374 824,35 

Mottatte avdrag på utlån 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Renteutgifter og låneomkostn. 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Avdrag på lån 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Netto finansinntekter/-utgifter 

 

453 685,39 400 615,00 280 615,00 374 824,35 

      

      Avskrivninger 7 1 603 618,29 0,00 0,00 1 509 085,63 

Motpost avskrivninger 7 1 603 618,29 0,00 0,00 -1 509 085,63 

      Netto driftsresultat   155 890,26 -240 000,00 125 000,00 931 777,77 

      Interne finanstransaksjoner 

     Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd) 9 931 777,77 931 777,00 0,00 825 409,63 

Bruk av disposisjonsfond 

 

365 000,00 365 000,00 0,00 0,00 

Bruk av bundne fond 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bruk av likviditetsreserve 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Sum bruk av avsetninger 

 

1 296 777,77 1 296 777,00 0,00 825 409,63 

      Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Avsetninger til disposisjonsfond 5 931 777,77 931 777,00 0,00 825 409,63 

Avsetninger til bundne fond 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Avsatt til styrking av likviditetsreserven 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Overført til investeringsregnskapet 8,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sum avsetninger 

 

931 777,77 931 777,00 0,00 825 409,63 

Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) 520 890,26 125 000,00 125 000,00 931 777,77 

Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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      Økonomisk oversikt - Investeringsregnskapet 

   
      

  Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet 

Regnskap i 

fjor 

      

      Investeringer i anleggsmidler 7 2 970 937,91 4 383 455,00 8 100 000,00 4 373 084,19 

Renteutgifter, låneomkostninger 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Avdrag på lån (ekstraord.) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende 4 40 609,00 0,00 0,00 34 264,00 

Dekning av tidl.års udekket 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Avsetninger 5 8 654 468,19 10 384 217,00 0,00 1 767 161,93 

Årets finansieringsbehov 

 

11 666 015,10 14 767 672,00 8 100 000,00 6 174 510,12 

      Finansiert slik: 

     Bruk av lånemidler 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. 

 

28 000,00 0,00 0,00 130 000,00 

Refusjoner 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Moms generell komp.ord.inv. 7,8,9 325 896,61 0,00 0,00 679 466,68 

Tilskudd til investeringer 2 8 100 000,00 8 100 000,00 8 100 000,00 6 810 000,00 

Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Sum ekstern finansiering 

 

8 453 896,61 8 100 000,00 8 100 000,00 7 619 466,68 

      

      Overført fra driftsbudsjettet 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Bruk av avsetninger 5 0,00 3 455 554,00 0,00 0,00 

Bruk av tidligere års udisponert 

 

3 212 118,49 3 212 118,00 0,00 1 767 161,93 

Sum finansiering 

 

11 666 015,10 14 767 672,00 8 100 000,00 9 386 628,61 

      Udekket/udisponert    0,00 0,00 0,00 3 212 118,49 

       


