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Om Lier kirkelige fellesråd 
Kirkelig fellesråds ansvar og virksomhet er regulert gjennom Kirkeloven (KL). Gravferdsvirksomheten 

reguleres gjennom Gravferdsloven. Kirkeloven gir mandat til kirkelige fellesråd. Lier kirkelige fellesråd 

omfatter de fire menighetene som ligger i Lier kommune. Lier kirkelige fellesråd forvalter seks kirker 

og fire gravplasser. Lier kirkelige fellesråd er et valgt organ representert med to valgte personer fra 

hver av de fire menighetene, i tillegg til en valgt representant fra kommunen samt en representant 

fra Tunsberg bispedømme (prost). Kirkevergen er daglig leder av fellesrådets virksomhet.  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mette Sønsteby                                       Søren Falch Zapffe      Ellen Martha Blaasvær 
Kirkeverge                     Leder i Lier kirkelige fellesråd       Prost 

    
 
 

Lier, 20.02.2019 
  Mette Sønsteby  
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Kirkevergen har ordet 
Måloppnåelse og vurderinger 
Pedagogikk og virkemidler er i stadig forandring, slik menneskesynet også endrer seg. Men er det noe 
Liunger ikke trenger så er det eventyrbilder av Gud. Vi trenger også Davids klagesalmer. Jeg opptatt 
av at troen ikke er et IKEA – møbel som skal skrus riktig sammen. Troen er en relasjon mellom Jesus 
og den enkelte som kan erfares i ulike former. Det handler om gjenkjennelse, «sånne som oss» med 
basisfølelser som glede, trygghet, redsel og medfølelse. Vi står ikke alene.  
 
Jeg er stolt over arbeidet som nedlegges i Kirken i Lier, både av kolleger og frivillige. Dagene er travle, 
oppgavene er mange og meningsfulle.  Vi leverer ikke alltid, ingen er supermennesker hver dag, men 
vi gjør vårt beste.  
 

Kirken i Lier og Den norske kirkes utfordringer kan oppsummeres i dette: «Å være en kirke for 

folket».  Det finnes flere fallgruver.  

- Kirken kan bli for innadvendt, kun opptatt av våre egne indre problemstillinger, både 
innholdsmessig og organisatorisk.  

- Kirken kan utvikle seg til en av mange særinteresser i samfunnet  
- Kirken kan arbeide så hardt for å motvirke synkende medlemstall og dåpstall, for å bli 

"relevant", at den mister indre kraft og kontakt med tradisjonen og vår bibelske basis.  
- Den kan bli så opptatt av å fastholde tradisjoner, at den ikke ser samtidskontekstens 

utfordringer.  
 

Hva er handlingsrommet?   
- Er det nå mulighetenes tid, muligheter for å samhandle, løse nye oppgaver, heve vår egen 

kompetanse og finne effektive og gode ordninger for fremtidens kirke? Vi har fått nye 
verktøy som frigjør ressurser. Vi vil ha mer kirke for pengene. 

- Mangfold gir uante muligheter.  Vi skal være «på ballen». Budskapet skal vi DELE med 

stolthet og frimodighet. Det er oppgaven. Frivillige er en viktig ressurs i dette arbeidet. 

- «Der det er en vilje er det en vei». Kirken i Lier vil bidra til gode møteplasser og være tilstede 

der folk er.  

- Videreføre fokuset på synlighet og omdømmebygging gjennom hjemmesider og sosiale 

medier. 

- Videreføre fokus på kirkebyggene og gravplassene som viktige kulturminner og 

historiebærere takket være gode politiske beslutninger. 

Hva er prioritert? 
- Styrket trosopplæringen gjennom opprettelse av stilling og bemanning av alle stillinger 
- Fokus på menighetsbygging gjennom kultur og musikkvirksomhet 
- Utvidelse av Frogner gravplass og toalett i Tranby kirke 

- Arbeidsmiljø og kartlegging av et mulig fremtidig arbeidsfellesskap på Frogner menighetshus 

- Tilpasse oss de nye personvernreglene slik at vi drifter etter forskriftene. 

Kirken i Lier er ikke redd for ansvar. Jeg erfarer at når vi kaster oss uti det og leverer, kommer det nye 
muligheter.  Jeg er privilegert, stolt og takknemlig som får muligheten til å være med å lede kirken i 
tiden vi lever i. 
Det er alltid et «nå» i kirken! Kirke nå! Folkekirke nå!  
Alt blir ikke som før. Det er alltid nyskaping i kirken.  
Det er alltid noe nytt der Den hellige ånd er!  
Det er da det skapes «Mer himmel på jord».  

Mette Sønsteby, Kirkeverge  
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Rammebetingelser 
Det som er virkelig krevende er den oppgaven som vi har fått som kirkens valgte tjenere; å finne den 

rette vektingen av forholdet mellom tradisjon og fornyelse, mellom kontinuitet og oppbrudd. Slik at 

Den norske kirke som evangelisk-lutherske kirke kan fortsette å være Norges folkekirke.  

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  

 Forvaltningslov 
 Offentlighetslov 
 Personopplysningsloven 
 Arkivloven 
 Arbeidsmiljøloven 

 

LKF har et godt samspill med Lier kommune, formalisert 

gjennom en tjenesteytingsavtale som ble reforhandlet i 2016. Denne 

avtalen omfatter i hovedsak lønn, regnskap, renhold og 

IKT/telefoni. Kirkeverge, fellesrådsleder og prost har årlige 

rapportsamtaler med kommunen med tanke på mål og planer for 

den kirkelige virksomheten i Lier kommune. 

Grunnlovens §16: 

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

engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske 

folkekirke i Norge.  

Organisering 
Kirkens organisering er kompleks. Det jobbes for å få en forenkling, men ting tar tid. Kort 

oppsummert dreier det seg om følgende:  

Kirken har lagt bak oss en virksomhetsoverdragelse 01.01.2017 som på den ene siden betyr tydelig 

skille mellom stat og kirke, og på den andre siden at 15 selvstendige statlige virksomheter er blitt til 

en virksomhet. 11 bispedømmer, prestetjenesten, Kirkerådet, Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) 

og Svalbard kirke.  

Men det er forfatningsreformen - med grunnlovsendringene i 2012 og forvaltningsreformen - med 

kirkelovendringene i 2016 - som formelt og reelt gjør oss til en selvstendig kirke. 

 Det jobbes med ny tros- og lyssynslov, samtidig som man er i gang med ny planlegging av 

kirkeordning. Videre ser man usikkerhet knyttet til prostigrenser og fellesrådsammenslåinger. 

Debatter, høringer og utallige møter på overnevnte temaer har preget kirken i 2018. 

Særskilt for Lier er faktum at Røyken og Hurum slås sammen med Asker kirkelige fellesråd fra 

1.1.2020. Dette innebærer spørsmål om hvilket prosti Lier skal tilhøre? Svaret på dette er ikke kjent. 

Det er forespeilet et svar  i bisperådsmøte 7. mars 2019.  
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Lier kirkelige fellesråd 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 og det jobbes med å få til et arbeidsfellesskap.  

 

Organisasjonskart 

 

Personalressurser/ansatte 
Ved utgangen av 2018 har Lier kirkelige fellesråd 20 ansatte. Av disse har 12 personer 100 % stillinger 
og 8 personer har deltidsstillinger. Totalt 16,5 årsverk som fordeler seg som vist i organisasjonskartet, 
inkl kirkevergen. 

Etter at det gjennom året har vært vakanse i en stilling, har vi siden august ingen 
vakante stillinger.  

I august begynte Anne Cathrine Hegge Larssen i fast stilling som trosopplærer i 50% 

stilling tilknyttet Sjåstad menighet og Sylling menighet. I august tiltrådte også Lise 

Bratsberg Myrvang sin prosjektstilling som trosopplærer tilknyttet Frogner menighet. 

Prosjektstillingen gjelder for ett år. Dette er to aktive og engasjerte damer som begge 

er flinke til å få med seg innbyggerne og de ansatte på sine tanker, ideér og tiltak. Vi 

gleder oss til fortsettelsen! 

Høsten har på organistsiden vært tiden for utskiftinger. I september gikk Anne Ma 

Flaten ut i ett års permisjon for å begynne i annen stilling og i oktober gitt Jon Martin 

Høie ut i studiepermisjon. Han kommer tilbake høsten 2019. Vi har vært heldige og 

fått Daniel Solyom og Irina Mitrovic som vikarer i deres stillinger. Det er allerede 

mange som har hatt gleden av å høre deres flotte spill på gudstjenester, konserter og 

øvrige seremonier.  

Lier kirkelige fellesråd

Leder Søren Falch Zapffe

Kirkeverge

Mette Sønsteby

Kantor/organist

Waldemar Nowak

Anne Ma Flaten 
(permisjon)

Jon Martin Høie 
(permisjon)

Bina Karpisova

Daniel Solyom (vikar)

Irina Mitrovic (vikar)

Total ressurs: 300%

Kirketjener
Henrik Aasland

Hans Nordal

Paul Christian 
Justad

Eddie Osa

Ellen Marsøe

Total ressurs 
405%

Undervisning
Joar Flatland

Helge R Rotevatn

Anne-Sofie Ramslie

Anne Cathrine Hegge 
Larssen

Lise Bratsberg 
Myrvang

Total ressurs: 380%

Adm.stillinger

Ingvild Vatsøy

Tone Venås 
Unhjem

Lisbeth Fjellheim 
Lislelid

Ellen Marsøe

Rune Kleven

Total ressurs 365%

Diakoni

Solveig Thoen 
Bøen

Total ressurs:100%

Lise B. Myrvang 

Anne Cathrine 
Hegge Larssen 
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Prestetjenesten i Lier 
Det er tre sokneprester i Lier: Berit Basmo Kvidaland i Tranby og Lierskogen menighet, 

Ole Johan Stokstad i Sylling og Sjåstad menigheter og Ragnar Petersson i Frogner 

menighet.  

 

Prost Ellen Martha Blaasvær har også gjort menighetstjeneste i Lier, hovedsakelig i 

Frogner.  

 

Fram til høsten 2018 hadde prostiprest Berit Barre kontorplass i Frogner 

menighetshus og arbeidet i hele Lier, Røyken og Hurum prosti. Hun ble pensjonist 

fra 01.11.18 og Jens Reidar Antonsen har vikariert i hennes stilling. 

 

 

Endring av prostigrenser 
Prostestillingen er på vei ut, fordi prostiet blir delt når Røyken, Hurum og Asker slår seg sammen til 

en kommune og blir et prosti i Oslo bispedømme fra 01.01.2020. Ellen Martha Blaasvær har sagt opp 

sin stilling fra 1.1.2019 og begynner da som sokneprest i Røyken. Ragnar Petersson blir fungerende 

prost i 2019 inntil Lier fra 01.01.2020 slås sammen med et annet prosti i Tunsberg bispedømme. Det 

er pr 27.2.2019 ikke bestemt hvilke prosti Lier vil tilhøre fra 2020. 

Som følge av endringene i prostistrukturen blir prostipreststillingen gjort om til en kapellanstilling i 

Frogner med tilsetting 5. desember 2018. Silje Karlsen ble ansatt i stillingen og tiltrer 1. mars 2019.  

 

Berit Barre 

Ansatte på sommeravslutning på Furuhall 

Jens Reidar Antonsen 
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Bispevisitas  

Lier prosti hadde bispevisitas 6. – 18. mars 2018.  

Biskopen ønsket å gjennomføre visitasen som en 

fellesvisitas til alle menighetene i prostiet med utvidet 

tidsramme. Visitasen handler i stor grad om å se hvordan 

det står til i menighetene og dele det kristne fellesskapet 

med hverandre.  

Forut for visitasen ble det sendt rapporter fra menighetsrådene, stabene og fellesrådene.  

Fellesrådets rapport var i hovedsak en tilstands og budsjettrapport ut fra fellesrådets 

ansvarsområdet.  

Lier, Røyken og Hurum prosti består av tre kommuner som også er tre fellesrådsområder. I prostiet 

er det til sammen 57 868 innbyggere og 38 159 medlemmer av kirken, noe som utgjør 66 % av 

befolkningen. Medlemstallet har økt i antall personer, men sunket prosentvis i forhold til et økende 

folketall. Vi ser en økning i besøket i kirkene våre, særlig på kulturarrangementer.  

Visitasen ble en flott seanse, hvor vi ble inspirert og motivert til videre arbeid. I tillegg ble det en god 

dialog rundt store og små spørsmål.  

Samhandling 
Et godt samspill mellom ulike aktører som 
brenner for noe kan gi flotte resultater.  
Lier kirkelige fellesråd har samarbeid og 
samhandling med flere aktører som f.eks. Lier 
kommune, skoler, barnehager, institusjoner, 
Frivillighetssentralen, Lierposten, Tunsberg 
Bispedømme, begravelsesbyråene, 
Drammen krematorium. Dialogen og 
samarbeidet har vært meget godt og hensiktsmessig. Lier kirkelige fellesråd ønsker å fortsette denne 
veldrevne samhandlingen som skaper en langsiktig, god og allsidig vinkling på våre tiltak.  
 

Samarbeidet med Lier ASVO på «kirkegårdsoppgaver» som klipping av gress, 
vanning m.m., er også i 2018 blitt erfart på en god måte. I dette ligger det at 
arbeidsgruppen føler seg sett, møtt, verdsatt og inkludert.  
 
Prost og kirkeverge har fortsatt tradisjonen fra fjoråret og besøkt 
menighetsrådene. Hensikten var å komme i dialog og å være en lyttepost; 
Dele utfordringer og gleder, dele suksesshistorier og historier der vi kunne 
gjort det bedre. Dette ble gode møteplasser med mye erfaringsdeling. I 
menighetsrådene er det mye energi og engasjement.  

Postbud Kjersti Cecilie 
Mikalsen 

Frogner stab i gruppediskusjon under visitasen 

 

Michael Onsrud, Knut Edvard Larsen, Ellen 
Martha Blaasvær og fungerende biskop Kjetil 
Haga 

Tranby og Lierskogen menighetsråd og Frogner menighetsråd i møte med biskop. 
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Frivillighet 
Frivillighet er en svært viktig del av kirkens liv. I våre menigheter har vi mange som er med i kirkelige 

råd og tar ansvar for styre og stell.  Det er et stort engasjement for det 

lokale arbeidet, for å skape gode møteplasser og legge til rette for at folk 

kan finne sin plass og ta på seg oppgaver som gir mening og glede. Innen 

kirkelig sektor er det et mål og en utfordring at vi utvikler og styrker 

samarbeidet  

Likemannsarbeid/ frivillighet kan ikke måles. Kunnskapen egen erfaring gir, 
er viktig. Den må være med når vi skal utvikle fremtidens folkekirke. Jeg er 
stolt over innsatsen som gjøres, over engasjement og initiativ. Lier kirkelige 
fellesråds mål er å tilrettelegge for at alle kan bidra, på ulike nivå og i ulike funksjoner. Alle 
medarbeidere ønsker seg tilhørighet, ekthet, betydning og entusiasme. Du hører til.  

 

Liungene oppfordres til å støtte opp om ulike aktiviteter. Ta gjerne 

også sjansen på å møte opp i nabo-menigheten – gjerne sammen 

med en nabo eller venn. Frivillige og ansatte har planlagt og skaffet 

til veie interne og eksterne krefter, forberedt og bedt om gode 

program. Støtt opp og finn din plass!! 

 

 

Råd og ledelse 
Kirken som organisasjon er en sammensatt størrelse, og det er mange roller å ivareta. Med to 

arbeidsgiverlinjerer er vi avhengige av et godt samarbeid i tillit og respekt for hverandres oppgaver. 

Det er en utfordring å skape den gode vi-følelsen i den lokale kirke og det må stadig legges vekt på 

god dialog på kryss og tvers av linjer.  Vi må ha i bakhodet at kultur er mye viktigere enn struktur. 

Måten vi møter hverandre på som gode medarbeidere og medmennesker er avgjørende for hvordan 

det oppleves å være en del av kirken vår.  

Lier kirkelige fellesråd er organisert gjennom fire sokn, hvor medlemmene bor. Hvert sokn er 

representert gjennom to folkevalgte organer, menighetsrådet i det lokale sokn og kirkelig fellesråd i 

Lier. Rådene har gjennom Kirkeloven et selvstendig ansvar på vegne av soknet og kirkens 

medlemmer. Videre er kirken i Lier en del av noe meget større. Lier kommune er den viktigste 

finansieringskilde til fellesrådet jfr. Kirkelovens §15, og har ansvar for å stille de nødvendige midler til 

rådighet for vedlikehold og drift av den lokale kirke.  Lier kirkelige fellesråd vil nok en gang takke for 

forståelse for lokalkirkens behov og oppgaver, samt takke for alle gode bidrag til kirker og 

gravplasser. Videre er vi en del av Tunsberg bispedømme. Nøkkelkriteriet er godt samspill mellom 

alle nivåer og parter. Her 

møtes styring og ledelse. 

Bildet nedenfor er fra 

bispevisitasen i mars 2018. 

 

 

  

Sigurd Lein og Anne- Kristine Hole 

Knut Oldebråten og Rolf Smith Fredriksen 
 

Søren Falch Zapffe (fellesrådsleder), Kjetil Haga (fung. biskop), Ellen Martha Blaasvær (prost), Michael 
Onsrud (kirkefagsjef), Rolf Simeon Andersen (stiftsdirektør), Mette Sønsteby (kirkeverge), Ingvild Vatsøy 
(teamleder), Sikke Næsheim (kommunalsjef), Bente Gravdal (rådmann) og Gunn Cecilie Ringdal (ordfører) 
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Menighetsrådene 2015 - 2019 

 

 

 

 

 

 

Tranby og Lierskogen menighetsråd Frogner menighetsråd 

Elisabeth Lie Nordgaren Kari Johanne Tønnesen 

Katharina Markhus Helene Bartnes Andersson 

Torbjørg Storli Jensen Inger Fjeldal Bjørshol 

Kathrine Hestnes Kvamme Michel Bredesen 

Kjell Håkon Brurberg Stian Fossli 

Solveig Irene Olsen Gaasø Knut Olaf Haveråen Kals 

Sigmund Rusås Solveig Aass Kristiansen 

Sigurd Lein Solveig Opsahl Wilhelmsen 

Karin Solberg Matthias Krüger (Flyttet) 

Knut Erik Øyri Tone Lykke-Enger (Permisjon) 
Ruth Ingeborg Opsahl Ragnar Petersson 
Nina Kristin Elmung 
Berit Basmo Kvidaland 

 

                         Frogner menighetsråd 2015 - 2019 

 

Tranby og Lierskogen menighetsråd 2015 – 2019 

Sjåstad menighetsråd Sylling menighetsråd 

Odd Treffen Gravdal, Hanne Myhre  
Anne Kristine Hole Hansen, Odd Christer (Fritak 2018) 

Ellen Øien Kornerud, Lars 
Helge Dammen Kornerud, Unni 

Inger Johanne Stensen Hørthe, Anne Marie 
Birgit Lyngås (Fritak fra 2016) Bellen, Birgit Sigrid Moseng 

Jorun Fuglerud Stokstad, Ole Johan 

Ole Johan Stokstad Ask, Turid Mørk 
 Solberg, Sten Yngve (Flyttet 2018) 

 Østvold, Olaug Nævestad 
 Nysether, Hilde Andrea 

 Caspersen, Geir Harald (Fritak 2018) 
Ole Johan Stokstad 

Sylling menighetsråd 2015 - 2019 

Sjåstad Menighetsråd 2015 - 2019 
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Fellesrådet 
 

 

  

 

Fellesrådet har i 2018 holdt 9 møter og behandlet 108 saker. Av de viktigste sakene kan nevnes:  

 Utvidelse Frogner gravplass 

 HC/WC Tranby kirke 

 Prosess arbeidsfellesskap 

 Flere høringer, bl.a. høring om ny tros og livssyns lov 

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

 Gjennomgått tertialrapporter for styring og kontroll 

 

Administrasjonsutvalget    
Medlemmer fra Fellesrådet 

Odd Treffen, Leder 

Elisabeth Lie Nordgaren 

Stian Fossli 

 

Ansatte representanter 

Joar Flatland 

Hans Nordal 

Fellesråd 
Søren Falch Zapffe, leder 
Tov Tovsen, vara kommunens repr. 
Ellen Martha Blaasvær, prestetjenesten repr. 
Ragnar Peterson, vara prestetjenestens repr. 
 
Sylling menighetsråd 
Hanne Myhre Gravdal 
Anne Marie Hørthe 
Lars Kornerud                            1. vara 
Birgit Sigrid M. Bellen               2. vara   
 
Sjåstad menighetsråd  
Odd Treffen 
Anne Kristin Hole 
Helge Dammen                          1. vara 
Ellen Øien                                   2. vara 
 
Tranby og Lierskogen menighetsråd 
Knut Erik Øyri  
Sigurd Lein 
Kjell Håkon Brurberg                1. vara 
Elisabeth Lie Nordgaren          2. vara                 
 
Frogner menighetsråd 
Knut Olaf H. Kals 
Stian Fossli 
Inger Bjørshol                           1. vara 
Helene Bartnes Andersson     2. vara 

Juleavslutning i Frogner prestegård 

Fellesrådsmøte på Frogner menighetshus. 

Fra møtet i administrasjonsutvalget i oktober. 
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Varamedlemmer i administrasjonsutvalget (numerisk vara) 

1. Helene Bartnes Andersson i 2018 

2. Kjell Håkon Brurberg                 

3. Birgit Sigrid M. Bellen                

1. Waldemar Nowak (ansatte representant) 

 

Administrasjonsutvalget har hatt 4 møter og vedtatt 23 saker. Av de viktigste sakene kan nevnes 

tilsetting av trosopplærere Anne Cathrine Hegge Larsen og Lise Bratsberg Myrvang, 

personalreglement, felles mal for arbeidsplaner og arbeidsbeskrivelser m.fl.  

 

Forhandlingsutvalget 
Arbeider med lønnsforhandlinger og lønnsfastsettelser. Utvalget har ikke hatt møter i 2018, da dette 

var et hovedoppgjør.  

Medlemmer forhandlingsutvalg 
Søren Falch Zapffe, leder 
Odd Treffen 
Sekr. kirkeverge Mette Sønsteby 
Teamleder Ingvild Vatsøy deltok som ledd i opplæring  
   

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. Et møte ble avholdt i 2018 og da 

sto Uravstemning Hovedtariffavtalen 2018 på agendaen. 

Medlemmer Arbeidsutvalg 

Søren Falch Zapffe, leder 
Odd Treffen 
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 Bygningsutvalget    
Knut Olav Kals (Frogner) 
Sigurd Lein (Tranby og Lierskogen)  
Anne Kristin Hole (Sjåstad)  
Hanne Myhre Gravdal (Sylling)                       
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Lokalt medbestemmelsesutvalg (LMU) 
Lier kirkelige fellesråd har et godt samspill med tillitsvalgte. Sett med kirkevergens øyne er det stor 

medbestemmelse og mye involvering av medarbeidere i beslutningsprosessene. Dette er målbevisst 

arbeid. Det har vært avholdt 4 møter i 2018. 

Medlemmer LMU   
Rune Kleven (fagforbundet)   
Joar M. Flatland (KUFO = Kirkelig undervisningsforbund)   
Johan Wallace (MFO = Musikernes fagorganisasjon)   
Hans Nordal (Delta)  
  

Webredaktørforum 
Redaksjonskomite (ansatte og frivillige) har tre til fire møter årlig. Lier kirkelige fellesråd anslår av det 

brukes ca en 20% stilling til å arbeide med hjemmesidene, dette i tillegg til mye hjelp og bistand av 

engasjerte frivillige. 

Medlemmer i webredaktørforum: 
Mette Sønsteby (kirkeverge) 
Ellen Elisabeth Marsøe (ansatt) 
Ole Johan Stokstad (ansatt) 
Rune Kleven (ansatt) 
Sigmund Rusås (frivillig) 
Øyvind Mørk (frivillig) 

Virksomhetsområder 

Trosopplæring 
Målet med trosopplæringen er å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som 

fremmer undring og kristen tro for alle døpte i alderen 0 – 18 år, uavhengig av funksjonsevne. Kirken 

ønsker å gi barn og unge tro, håp og kjærlighet. 

I 2018 har vi bidratt med et bredt tilbud på ulike alderstrinn. Vi kan blant annet nevne: babysang, 

skattekiste for 2 åringer, 4-årsbok, karneval for 2. klassinger, tårnagenthelg for 3. klassinger, Lys 

våken for 5. klassinger, St. Hallvardsdag for 6. klassinger, konfirmasjon for 9. klassinger, lederkurs for 

10. klassinger. 

Økonomi: I 2018 mottok LKF kr 1 478 360 i midler knyttet til trosopplæring. Disse midlene går i 

hovedsak til lønnsmidler til trosopplærere, men også «nye» trosopplæringstiltak, dvs 

trospplæringstiltak som ikke var igangsatt da trosopplæringsreformen trådte i kraft. 

Vi som jobber med trosopplæring opplever mange fornøyde barn og ungdommer på våre 

arrangement, og foreldre melder om fornøyde barn som kommer hjem fra våre aktiviteter. Vi 

kommer selvfølgelig inn med våre tilbud i en allerede hektisk hverdag for barn og unge. Vi 

konkurrerer med mange gode fritidstilbud. Det er vanskelig å vite hvorfor mange barn og unge av og 

til uteblir fra våre tilbud. Noe av forklaringen kan ligge i konkurransen. Deltakelsen svinger fra år til 

år, også når vi korrigerer for antall inviterte. Vi registrerer at der hvor vi har kommet med tilbud i 

tidsrommet hvor barna vanligvis er på skolens SFO, har vi god oppslutning. Dette er interessante 

erfaringer å bygge videre på.  
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Kvalitet i alt vi gjør, er avgjørende for at flere vil sende barn og ungdommer på våre arrangement. Vi 

som jobber med trosopplæringstiltak prøver etter beste evne å etterstrebe dette. Vi må hele tiden 

fokusere på hva vi kan gjøre for å gjøre våre tiltak og arrangement enda bedre, herunder 

annonseringen. 

 

I 2018 var vi heldig å få ansatt 50% trosopplæringsstilling i Sjåstad og Sylling, etter en tids vakanse. 

Fra august 2018 styrket vi trosopplæringssektoren i Lier ytterligere med 40 % i en prosjektstilling som 

varer til sommer/høst 2019. Ressursene brukes i 10% til ungdomsklubben i Frogner menighet, og 

30% trosopplærer. 30%-stillingen har bl.a. startet opp et barnekor som kalles Baluba for 1.-4. klasse 

som øver ukentlig på Frogner menighetshus i SFO-tiden. Oppmøtet har ligget på 20 barn hele høsten 

fram til nyttår. Det er svært gledelig! 

I Tranby og Lierskogen menighet har de i høst hatt et prosjektkor knyttet til Lierskogen kirke og 

øvelsene har vært lagt i SFO-tiden. Koret hadde innleid dirigent og det var stor oppslutning med ca 35 

barn på hver øvelse. 

KRIK Lier er et prosjekt som ble startet høsten 2018. KRIK står for KRisten IdrettsKontakt. De har 

samling ca 1 gang pr måned med ulike idrettsaktiviteter, spill, kiosksalg og andakt. Det er rettet mot 

ungdom og er ment å være et sted for idrettsglede, aktivitet, samvær og samhold, hvor en også kan 

høre om Gud og Jesus og delta i diskusjoner om dette. Tiltaket har ca 20 deltakere og antallet er 

økende.  

 

Kirkemusikk 
Som tidligere nevnt ser vi at oppslutningen om kulturelle arrangementer i kirkene våre øker. Vi tror 

at dette er med på å gjøre kirken til et sted for livstolkning og hjelp til livsmot. Vakre og gode 

opplevelser gir oss et løft og et lys over livet. Kirkemusikerne bidrar verdifullt på mange områder, 

både i gudstjenesteliv og seremonier, med kor og konserter. Vi har 2 kantorer i 100% stillinger og 2 

organister i 50% stillinger. Høsten 2018 gikk begge organistene i 50% stilling ut i permisjon. De har 

begge søkt permisjoner i ca. 1 år. Vi har vært heldige og fått to flotte og dyktige vikarer, slik at vi har 

unngått vakanse i organiststillingene i løpet av året. 
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Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike musikkaktivitetene/-arrangementene i menighetene våre. 

SYLLING/SJÅSTAD 

På flere gudstjenester har det vært innleid ekstra musikere for å berike sangen og musikken. Av 

gjestesolister på sang og ulike instrumenter kan nevnes Klaus Gunter Escher, Inge Skjeggerud, 

Ingeborg Soot, Marte Arnesen, Henrik Falang, Helle Merete Jenssen, Sunniva Fevang, Sjåbagos, Eline 

Lauritsen Østli, Kari Falk, Sylling sangkor, Paul Christian Justad og Simen Bredesen Hørthe. 

Gjennom året har det også vært arrangert konserter både i egen regi og at kirkene har blitt leid ut til 

eksterne aktører, deriblant:  

- 7.1.2018 Saksofon duo Nedremo / Abelseth og Jon Martin Høie i Sjåstad kirke  

- Kulturkveld i Sylling kirke i forbindelse med bispevisitasen for hele Lier, alle organistene spilte  

- 8.4. Orgelkonsert med kirkemusikkstudenter fra UiO i Sylling kirke 

- 7.5. Sjåbagos konsert i Sjåstad kirke  

- 20.8. Jazzkonsert med Magnolia jazzband i Sylling kirke 

- 9.9. Konsert Barock med organist Bjørn Vidar Ulvedalen i Sylling 

- 10.12. Vi synger jula inn med Sjåbagos i Sjåstad kirke 

- 21.12. Ingeborg Soot med venner holdt 2 konserter i Sylling kirke  

FROGNER MENIGHET 

Konserter 

Frogner menighet har sammen med kantor søkt støtte 

fra Norsk kulturråd og fått det innvilget. Det har 

medført at vi i 2018 har hatt månedlige konserter i 

stort og liten format. Vi har hatt besøk fra Eiker 

prosjektkor med dirigent Abram Bezuijen og pianist 

Jeeyoung Park som fremførte Brahms requiem, 

Ingeborg Soot mezzosopran og Magnus Dobbedahl 

saxofon medvirket på allehelgenskonserten,  

Jazzbandet Music with Z hadde en fin sommerkonsert, 

Gospelkoret HIM med Øystein Olafsen som dirigent 

deltok både i gudstjenesten og på matinékonsert, Jan 

Kristian Hverven (baryton) hadde en 

midtsommerskonsert. St. Hallvard-bandet The Minors 

holdt en spennende konsert i november, menighetens 

julekonsert ble gjestet av Simen Bredesen Hørthe baryton, lokal messingkvartett og Baluba barnekor 

Våren 2018 hadde Lier prosti bispevisitas. Under visitasen holdt St.Hallvard 

elever fra 2.trinn en kunstpause i kirken med innslag fra alle elevene, i 

tillegg arrangerte organistene i Lier kirkelige fellesråd en flott kulturkveld i 

Sylling kirke. 

 

 

 

 

Baluba barnekor på julekonsert 

Kantor Bina Karpisova og messingkvartetten 
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Gudstjenestene og musikalske krefter på gudstjenester i Frogner 

Gjennom året har vi vært så heldige å kunne samarbeide med 

profesjonelle utøvere og lokale musikkrefter som Ingeborg Soot, 

Simen Bredesen Hørthe, Bjørg Ødegaards flinke fiolinelever, Cecilie 

Schilling, Henrik Falang, Vibeke Kohl, Anders Abelseth, Hannah 

Agnethe Pold, en lokal messingkvartett, Sylling sangkor, The minors, 

Kari Tomine og Caroline Eidsten Dahl. 

 

Stille time 

Stille time har foregått på mandager i perioden høstferie – påsken siden 1992. Det har blitt mange 

konserter, mange gjesteartister og mange tilhørere i de 25 årene Per Egil Hovland har holdt på. På 

selveste nyttårsaften takket han av med sin siste Stille time for en fullsatt Frogner kirke. Det ble en 

verdig og flott avslutning for konseptet Stille time. Lier kirkelige fellesråd takker Per Egil Hovland for 

alt han har bidratt med gjennom disse 25 årene.  

 

TRANBY OG LIERSKOGEN MENIGHET 

Ord og Toner 

Det ble i 2018 arrangert 4 konserter i serien Ord og toner: 15. april i Tranby kirke, 3. juni i Frogner 
kirke, 28. oktober i Tranby kirke og 25. november i Frogner kirke.  
 
Konserten i april var med musikk fra forskjellige stilarter og hvor 
Andrea L. Horstad og Audun Haave Reknes, Torunn Buarøy, 
Ingrid Buarøy Aasen, Anna Ouff Grøthe (trekkspill), Martine 
Brurberg Lundsbakken, Sisilie Grøstad og Inger Astri Isene deltok. 
 
I juni var det musikkfest med piano- og kormusikk. Tranby 
Kantori deltok sammen med Torunn Buarøy, Håvard Ringsevjen, 
Jonatan Røed og Alicja Szulakowska.  
 
I oktober var det høstkonsert med unge talenter i alder fra 13 til 
17 år som framførte musikk fra forskjellige stilarter. Talentene var Herman Støa, Julie Wiger, Marie 
Johnsen Myhra, Max Hoffman, Martine Rønning, Maria Sagvolden, Inger Astri Isene og Jonatan Røed. 
 

Novemberkonserten var en variert og spennende konsert med piano- og kormusikk. Gjestemusikere 

denne gangen var Håvard Ringsevjen, Jonatan Røed, Tranby Kantori, Ingrid Buarøy Aasen, Silje 

Brurberg, Halvor Tjomslad og Herman Støa Sannes (saksofonsolist). 

 

LIERSKOGEN KULTURKIRKE 

Kulturkirka arrangerte 6 konserter i 2018. Stein Torleif Bjella sang egne tekster og melodier. Lars 

Klevstrand hedret Erik Bye. Trekkspillvirtuos Håvard Svendsrud spilte et klassisk reportoar og 

sangeren Veslemøy Solberg hadde et sammensatt program med overskriften «Kjenne på lykka». Jazz-

studentene Andrea Horstad fra Lierskogen og Audun Reknes stod for en stemningsfull julekonsert. 

Minnekonserten for Håvard Rype fylte kirka og ble en fin kveld med hans egne tekster og melodier. 

 

Bjørg Ødegaards fiolinelever 

Sangere, Inger og Anne fra konserten i 
april i Tranby kirke 
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Øvrige musikalske aktiviteter 

Av andre musikalske arrangement kan nevnes «Vi synger Julen inn» i Tranby kirke. Menighetens kor, 

Minitral-Tralbagos, Lier TenSing, Tranby Kantori sang julesanger både for og med menigheten.  

Konsert med Bjarte Leithaug og Minitral-Tralbagos i Tranby kirke hvor barna lærte mange av Bjarte 
Leithaugs sanger. 
 
Gudstjenester i Tranby og Lierskogen kirker ble på høytidsdager beriket med hjelp fra Tranby Kantori, 

Torunn Buarøy, Ingrid Buarøy, Silje Brurberg Martine Brurberg Lundsbakken , Georgi Deltchev, 

Herman Støa Sannes, Andrea Louise Horstad og Alicja Szulakowska.  

 

Det er 5 gudstjenestegrupper som har jobbet med planlegging og gjennomføring av gudstjenester. 

Noen personer fra disse gruppene har bidratt som forsangere og sangsolister på gudstjenester. 

Sangere fra Tranby Kantori har også bidratt på samme måte i mange gudstjenester.  

 

Diakoni – kirkens omsorgsarbeid 
Diakoni er evangeliet i handling og kommer til uttrykk gjennom nestekjærlighet, inkluderende 

fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Det diakonale arbeidet rettes mot 

mennesker i alle aldre og i alle livssituasjoner.  

Nestekjærlighet og inkluderende fellesskap 

I det diakonale arbeidet har vi størst tilbud innunder dimensjonene nestekjærlighet og inkluderende 

fellesskap. Nedenfor nevnes noen av dem. 

Åpen kjeller, et ungdomstilbud i Tranby og Lierskogen menighet, ble dessverre lagt ned høsten 2018 

da det ikke ble brukt. Kanskje kan man få til noe lignende ved en senere anledning.  

Åpent hus på Tranby, har i løpet av året 

hatt flere spennende gjester. Det har vært 

veldig godt besøkt og både det sosiale 

samværet og maten settes stor pris på av 

de som kommer.  

I Frogner menighet er vi glad for at vi i 

løpet av året har tilrettelagte 

gudstjenester. Vi har to gudstjenester hvor 

unge-voksne/voksne personer med psykisk 

utviklingshemming deltar med ulike oppgaver. Det kan være tekstlesning, skuespill, lystenning, 

forbønn og sang. Vi møtes også to ganger til en klubbkveld hvor vi spiser mat i lag, har noen 

aktiviteter og hygger oss.  

På Allehelgensdag er det Åpen kirke i Frogner kirke. Mange besøker kirkegården denne dagen. Med 

Åpen kirke har folk også mulighet til å komme inn i kirkerommet for å tenne lys, være i stillhet eller 

samtale med diakon. Flere benytter seg av dette tilbudet og synes det er fint å få være en stund i 

kirkerommet denne dagen.  

Gladsangen synger på åpent hus 
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Julekurv-aksjonen har vært en årelang tradisjon for 

menighetene. Vi ser dessverre at mangelen på mat eller at 

den økonomiske situasjonen hos flere er vanskelig. 

Innsamlingen vokser fra år til år. Før jul i 2018 delte vi ut 94 

matkurver til enkeltpersoner og familier som kan trenge litt 

ekstra. Dette i håp om å gi dem en bedre julehøytid. Noen 

kurver ble også gitt til bofellesskap og lavterskeltilbud innen 

både rusomsorg og demensomsorg. Det var til stor glede og 

takknemlighet å kunne samle inn så mye varer at behovet 

ble dekket.  

Kirke og helse 

En stor del av det diakonale arbeidet er innen kirke og helse. I 

likhet med tidligere år så har det vært et godt samarbeid 

mellom kirke og helse i kommunen også dette året. 

Prestetjenesten, diakon og frivillige besøker som før 

institusjoner og bofellesskap, hvor det tilbys samtaler, 

andakter og hyggetreff. Når diakoniutvalgene stiller med 

hjemmebakst og har tid til å sette seg ned å prate med dem 

som bor der, settes det veldig stor pris på. Beboere uttrykker 

hvor hyggelig det er at vi kommer og spør raskt når vi 

kommer igjen.  

I tillegg har diakon fortsatt det gode samarbeidet innen 

kreftomsorg, demensomsorg, rusomsorg, psykisk helse og for 

personer med funksjonsnedsettelse. Det gjør at diakon har 

jevnlig besøk og møtepunkter på dagsenter, bofellesskap og 

lavterskeltilbud innen disse etatene. Det er etablert et nytt 

samarbeid dette året og det er sammen med Haskoll kafé og 

aktivitetssenter. Haskoll er et dagsenter tilknyttet virksomheten «Mangfold og mestring» i Lier 

kommune. De er et tilbud for innbyggere i Lier som har psykiske helseutfordringer. Sammen med én 

ansatt har diakon en «Livssynsgruppe» én gang i måneden. Temaene som tas opp avhenger av hva 

de som deltar ønsker å dele eller undre seg sammen med de andre. Både denne og de andre 

samarbeidspartnerne innen helse gir diakonien og kirken rom for å møte flere mennesker der de er.  

 

Pilegrimsarbeid og St. Hallvardsdag   
St.Hallvardsdag og Pilegrimsdager i Lier 2018 ble markert med samling på Huseby og i Gullaug kirke 

15. mai, og med kunstutstillinger i Frogner kirke og i Gullaug kirke med arbeider av kunstneren 

Grethe Refsum. Utstillingen i Frogner kirke bestod av skulpturer i metalltråd som forestiller to kors og 

fem andre former som tolker påskens hendelser. Alle skulpturene er i kroppshøyde.  

I Gullaug kirke bestod utstillingen av tekstavler i metall med innslag av glass og stein, med sentrale 

tekster fra Bibelen. Tavlene ble hengt opp i vinduene i kirken.  

Arbeidene ble vist på gudstjenester i begge kirkene, og kunstneren deltok selv og formidlet kunsten 

som en del av prekenen. Hun medvirket også på friluftsgudstjenesten i Tranby kirkegårds-amfi i 

forbindelse med pilegrimsvandring fra Frogner til Tranby 2. pinsedag.  

 

Diakoniutvalget med på arrangement på 
Fosshagen ressurssenter 

Julekurv 
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6 skoleklasser besøkte utstillingen i Gullaug kirke og fikk omvisning av Ellen Martha Blaasvær.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønne menigheter 
Frogner, Sylling og Sjåstad er registrert som «grønne menigheter» og har forpliktet seg 

på å arbeide på en mest mulig miljøvennlig og bærekraftig måte. Det gjelder innkjøp 

og forbruk, gjenbruk og avfallssortering inne og ute. Tranby menighetsråd forbereder 

et tilsvarende vedtak. Ungdomsklubben i Frogner arrangerer hvert år en byttekveld for 

klær og sko for ungdommer. Noen tar det grønne skifte på alvor og lar bilen stå. 

 

Lier-kirkens hjemmeside 
Visjon og synliggjøring 

Et nytt driftsår er gjennomført og redaksjonen erfarer at «ting tar tid». Det arbeides 

målbevisst i forhold til vedtak gjort i Lier kirkelige fellesråd om «Digital hjemmeside er 

Lier-kirkens viktigste informasjonskilde» – i nær samhandling med Lier menighetsblad og Facebook. 

Redaksjonen har som mål at kirkens-/menighetssidene alltid er ajourførte. 

 

Det arbeides løpende med synliggjøring gjennom: 

 Saker/informasjon som gjelder to eller flere menigheter, 

legges ut på både fellesrådets side og de relevante 

menighetssider. 

 Øke antall saker; kontinuerlig vurdering av kirkens evne 

og måte å informere på til kommunens befolkning. 

 Ha relevant faktainformasjon om kirkens tjenester (dåp, 

konfirmasjon, vigsel, gravferd). 

 Bilder brukes der dette er mulig og gagnlig. 

 Mye faktabasert stoff hentes fra Den norske 

kirke sentralt. 

Korset som ble kjøpt inn til Frogner kirke Kunstner Grethe Refsum viser frem 
utstillingen i Frogner kirke 

Helge Rotevatn 
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Resultater/erfaringer 2018 

 Statistikk for hyppighet og brukergrupper av hjemmesiden mangler. Dette er purret opp av 
kirkevergen. 

 Kirkens servicekontor erfarer færre telefoner fra innbyggerne i Lier. Det antas at innbyggerne 
finner det de trenger på nettet.  

 Økt tilgang på stoff på hjemmesiden. 
 Nye Personvernregler setter strenge krav for anonymitet. Dette setter større krav til bruk av 

bilder. 
 Hjemmesidens funksjonalitet krever forbedring. I noen tilfeller kreves for mange klikk før en 

kommer inn på det en leter etter. Dette er en problemstillingen det jobbes med sentralt. 
 Aktiv og strategisk bruk av sosiale medier (SoMe) som Facebook, Twitter og Instagram – er et 

«nytt» område for Lier-kirken. Hjemmesiden må tilpasses denne utviklingen. 

 
Veien videre 

 Implementering av reviderte hjemmesider: Målet er å gjøre sidene mer handlingsbasert, f.eks 
ved at du i løpet av 2-3 klikk skal komme til «søkeobjektet» (bedre søkefunksjon). 

 Gi brukerne lettere overblikk til all informasjon som er tilgjengelig. 
 Bedre tilpasninger og synkronisering til kalenderhendelser. 
 Bedre arkiveringsdelen. 
 Ting endrer seg raskt. Redaksjonen jobber tett opp mot utviklerne av nettsidene (Kirkepartner). 

LKF må orienteres om framdrift og være fleksible i fht endringer for måter å kommunisere på.  
 LKF har fortsatt hjemmesiden som satsingsområdet, samtidig må vi ha fokus på økt promotering, 

økt samarbeid med Lier menighetsblad, Lierposten og Lier kommune. 
 

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 

Babysang 

Noen torsdager 1100-13:00 på Frogner 

menighetshus  

Barnesamlinger – «Sprell levende» Ved 

gudstjenester i Frogner kirke 

Superonsdag/familiekor Familiemiddag 

annenhver onsdag, etterfulgt av sang fra kl 

17.00 

Baluba 

Mandager kl 14.00 – 16.00 for barn 1. – 4. 

klasse. 

Juletrefest Frogner menighetshus 

28.desember 17.00 

Ungdomsaktiviteter 

Konfirmanttiden 

Fra august til mai for 9.klasse. 

Temagudstjenester, turer, tjenesteoppgaver 

og undervisning. 

Kontaktperson: Helge Saltbones Rotevatn,  

tlf. 409 24 959 

Minilederkurs (MILK)  

lederkurs for fjorårskonfirmanter  
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Kontaktperson: Helge Saltbones Rotevatn,  

tlf. 409 24 959 

Ungdomsklubb step down  

19-22 hver onsdag.  

Kontaktperson: Stian Fossli, 40 41 35 89 

 

Voksenaktiviteter 

Stille time 

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

31.12. v/Per Egil Hovland 

Åpen lunsj 

Tredje torsdag i måneden kl 11.30, Frogner 

menighetshus. Kontaktperson: Solveig Thoen 

Bøen. 

 

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 

 

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: Lise Fredriksen, 32 84 08 26 
 
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. 

Kontaktperson var Ellen Martha Blaasvær,  

 

Tranby og Lierskogen menighet

Barneaktiviteter 

Babysang 
6 fredager i semesteret på Tranby 
menighetshus  
kl. 10.30 – 12.00 

Kontaktperson: Helge S. Rotevatn,  
tlf. 409 24 959 
 
Minitrall: 4 - 7 år 
Annenhver onsdag kl. 17.30 - 18.30 på Tranby 
menighetshus 
Kontaktperson: Helge S. Rotevatn,  
tlf. 409 24 959 
 
Tralbagos (alder: barneskolen) 
Annenhver onsdag kl. 17.30-18-30 på Tranby 
menighetshus 
Kontaktperson: Helge S. Rotevatn,  
tlf. 409 24 959 
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Familiemiddag 
En gang pr måned i forbindelse med 
barnekorene 
Kontaktperson: Helge S. Rotevatn  
tlf. 409 24 959  
 
Søndagsskole 
En søndag pr måned 
Tranby menighetshus kl.11:00 
Kontaktperson: Silje Saltbones Rotevatn  

tlf. 980 76 120 

Ungdomsaktiviteter 

KRIK Lier! 

Lek og moro, kafé og andakt 
En lørdagskveld pr måned på Lierbyen skole, 
kl. 18:00-22:00 
Kontaktperson: Anne Cathrine Hegge Larssen, 
tlf: 952 78 141 
 

Konfirmanttiden 

Fra august til mai for 9.klasse. 

Temagudstjenester, turer, tjenesteoppgaver 

og undervisning. 

Kontaktperson: Joar Morten Flatland,  

tlf. 991 52 920 

 

Lier Ten-Sing: fra 13 år 

Hver fredag kl. 18.00 – 21.00 

på Tranby menighetshus 

Kontaktperson: Joar Morten Flatland,  

tlf. 991 52 920 

 

MILK (minilederkurs for tidligere 
konfirmanter) 
9 kurskvelder i løpet av skoleåret. 
Kontaktperson: Helge S. Rotevatn  
tlf. 409 24 959 

Voksenaktiviteter 

Tranby kantori 

Hver torsdag kl. 19.30 - 22.00 på Tranby 

menighetshus 

Waldemar Nowak, tlf. 926 64 642 

 

"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 

 

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 

Et arrangement hver måned i Lierskogen kirke. 

Kontaktperson: Berit Basmo Kvidaland,  

tlf. 32 24 21 24 

Ord og toner 

3 ganger i året i Tranby kirke eller Tranby 

menighetshus.  

Kontaktperson Waldemar Nowak  

tlf. 926 64 642 

Sangtimen (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 

Brattromveien: en gang pr. måned 

Hallingstadtunet: en gang pr. måned 

Onsdager kl. 12.00 

Kontaktperson: Berit Basmo Kvidaland 

Lesestund 

En gang i måneden på Liertun 

v/frivillige.  

Kontaktperson: Berit Basmo Kvidaland  
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Sylling 

Barneaktiviteter 

Supersprell 

Annenhver torsdag 

kl. 17.00 – 19.00 i 

Sylling kirkestue 

Aldersgruppe: fra 4 

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. 95 11 16 02 

KRIK Lier! 

Lek og moro, kafé og andakt 
En lørdagskveld pr måned på Lierbyen skole, 
kl. 18:00-22:00 
Kontaktperson: Anne Cathrine Hegge Larssen, 
tlf: 952 78 141 
 

Voksenaktiviteter 

Bibelgrupper 

Bibel grupper i hjemmene 

Andakt på institusjoner 

Villa Skaar annen hver uke 

 

 

Sjåstad 

Barneaktiviteter

   

Sjåbagos og Lier 

Soul Children 

Hver mandag kl. 

18.00 - 19.15 i 

Sjåstad kirke 

Tilbud for barn og 

ungdom fra hele 

Lier for alders-

gruppen 6 - 16 år. 

Kontaktpersoner:  

Anne Cathrine Hegge Larssen, tlf. 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. 95 11 16 02 

 

 

 

 

 

KRIK Lier! 

Lek og moro, kafé og andakt 
En lørdagskveld pr måned på Lierbyen skole, 
kl. 18:00-22:00 
Kontaktperson: Anne Cathrine Hegge Larssen, 
tlf: 952 78 141 
 

Voksenaktiviteter 

Sjåkk  
Kor for voksne i Sjåstad kirke 
 
Andakt på institusjoner 

Gifstad dagsenter annen hver uke
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Gravplassene i Lier  

 

Vi har fire gravplasser i Lier kommune: totalt 8560 plasser 

 Frogner kirkegård (4470 plasser) - utvidelsen er ikke inkludert 

 Tranby kirkegård   (2199 plasser) 

 Sylling kirkegård    (1038 plasser) 

 Sjåstad kirkegård   (853 plasser) 

Vårt inntrykk er at gravplassene blir 
besøkt mer enn før og vi får mange 
tilbakemeldinger på at det settes stor pris 
på at gravplassene stelles godt. 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.  Videre består oppgaven i å møte folk i kirkene og på 
kirkegårdene på en vennlig og god måte. 

Etterspørselen etter gravlegging på 
navnet minnelund er 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. I 2018 hadde vi 142 
stellavtaler. 

 
Det skal til enhver tid være ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning (jfr. 
Gravferdslovens § 2) Siden folketallet i kommunen er 26 278 er påkrevd antall ledige graver 788. 
Mao. vi rigger oss for fremtiden, med høyde for befolkningsvekst.  
 

Henrik Aasland, Paul Christian Justad, Hans Nordal, Eddie Osa 
og Ellen Marsøe 

Margrethe Elvsveen, Øyvind Mørk, Henrik Aasland, Ingar Bang 

Utsikt fra klokketårnet i Frogner kirke 
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Gravferdsforvaltningen 
Lier kirkelige fellesråd 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. Gravplassarbeiderne nedlegger et flott arbeid som kan bidra 

til at våre gravplasser kan være godt for øye og samtidig gi ro i sjelen. 

Den norske kirke 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. I takt med 

voksende mangfold i Lier bygda, vil behovet for mer kunnskap melde seg. Lier kirkelige fellesråd har 

sammen med andre fellesråd i nedre Buskerud årlige møter med DOTL (Drammen og omegn tros og 

livssyns- organisasjoner) i dialog om gravferdsforvaltningen jfr. Gravferdsloven 23. 

Gravferdsforvaltningen er den del av de kirkelige handlinger som omfatter størst del av befolkningen. 

Livssynsnøytralt seremonirom ble bygget på Fosshagen og tatt i bruk sommer 2016. Ellers kan 

Drammen krematorium benyttes ved behov. Det finnes ingen muslimske gravplasser i kommunen, 

men vi har en avtale med Drammen kirkelige fellesråd om kjøp av gravplass ved Skoger kirkegård. I 

2018 hadde Lier kirkelige fellesråd to muslimske gravferder.  

Sikring av gravminner er en viktig fokus. Fester har ansvar for sitt gravminne.  

Utvidelse av Frogner gravplass 

Prosjektet startet opp med signering av kontrakt med entreprenør Bekkevold Landskap 10. januar. 
Overtakelsen skjedde 7. september 2018. Prosjektet hadde følgende hovedelementer i seg: 

- Utvidet gravplass med nye 650 
kistegraver og 400 urnegraver (ca. 9 
dekar) 

- Ny parkeringsplass for 35 biler 

- Lager/ driftsplass for jord 

- Diverse oppgraderinger av eksisterende 

gravplass Marius Bjørk (Prodecon), Åse Skrøvset (gravplasskonsulent) 
Henrik Aasland og Geir Larsen 
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Prosjektet har blitt gjennomført med påholden hånd fra Geir Larsen, prosjektansvarlig i Lier 

eiendomsselskap. Dette har vært til uvurderlig hjelp for kirkevergen. Gjennomføringen av prosjektet 

har i hovedsak gått meget bra. Resultatet er vi godt fornøyd med. Det skal dog opplyses om at det er 

gjort feil vedr. masseberegningene, derfor er prosjektet ennå ikke avsluttet.  

Tidlig i gjennomføringsfasen ble det reist 

spørsmål om jordkvaliteten på 

utvidelsesområdet og håndteringen av 

jordmassene. Øyvind Hammer (som har 

jordkvalitet som sitt spesialfelt), kunne 

bekrefte at Lier kirkelige fellesråd har 

håndtert jordmassene i forhold til gjeldende 

lover og regler.  

Minnelunden ble tidlig (mars) tatt ut av prosjektet, da det manglet godkjenning fra bispedømmet. 

Minnelunden planlegges ferdigstilt 2019. 

Prosjektet har hatt en økonomisk ramme på 18 millioner kroner. 

 

 

Øyvind Hammer Ole Kristian Borge, Stig Aslaksen, Geir Larsen, Marius 
Bjørk, Henrik Aasland 

Sedum beplantet mur 
ved driftsplass 

Vannpost foran driftsplass Tørrmur med beplantning 

Vi gjennomførte styrt borring langs 
alleen, for å ivareta trærne 

Beplantningen mot prestegården ble fjernet 
og plantet nytt 

Tørrmuren i front av gravlunden er blitt 
et smykke 

Frogner gravplass 
fotografert fra nytt gravfelt  
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Verneplan  
Kirken i Lier er blitt mer bevisst sitt ansvar for å bevare kulturmiljø, kulturminner og 
kulturminneverdier. Juridisk status på verneplanen er i likhet med gravplassvedtektene på lokalt nivå. 
Lier kirkelige fellesråd laget i 2017 en verneplan med oversikt over gravplassenes kulturhistoriske 
verdier og bestemmelser som sikrer at disse i varetas for ettertiden. Det ble den gang besluttet at 
gravplassene i Lier hadde totalt 151 verneverdige gravminner. Gravminnene fordeler seg slik på de 
ulike gravplassene: 
 

Frogner gravplass 75 gravminner 
Tranby gravplass 21 gravminner 
Sjåstad gravplass 9 gravminner 
Sylling gravplass 46 gravminner 

 

Trepleie  
Forvaltning av gravplassene innebærer også sikring av trær, sjekke at de er friske og ikke står i fare 

for å «brekke av» i en storm. I dette arbeidet har vi kvalifiserte bistand fra Pinsli trepleie som 

kvalitets sikrer dette arbeidet.  

 

Snøbrøyting og strøing. 
Vinterstid er det godt å ha gode lokale hjelpere til å håndtere både snømåking og strøing. Mange av 

våre besøkende er eldre, derfor stilles det ekstra store krav til sikkerhet når det gjelder 

fremkommelighet på vinterstid. 

 
 

  

Ole Jørn Horn har ansvar for snømåking og strøing ved Sylling kirke 
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Hvordan tar Lier kirkelige fellesråd vare på kirkene sine? 

Nytt HC/WC i Tranby kirke  
WC har lenge vært etterlengtet i Tranby kirke. Nå er prosjektet ferdigstilt og 

fremstår som særdeles godt tilpasset eksisterende bygning. Vi kan tilskrive mye av 

æren for dette til arkitekt Enger. Prosjektet ble gjennomført i perioden august til 

november, med full bruk av kirken i byggeperioden. Prosjektleder var Per Otto 

Olsen. Tømmermesterne Kristiansen og Stensrud AS utførte oppdraget.  

Noen utfordringer var det underveis som f. eks. ønske om gjenbruk av trapp. 

Dette lyktes vi ikke med. Samspillet mellom alle aktører har løst dette på smidig 

måte og ny trapp, nytt rekkverk og delvis nytt galleri er på plass. Videre kan 

nevnes at eksisterende vannledning ikke kunne benyttes, noe om resultert i at ny 

vannledning fra kum ved garasje og ned til 

 

 

Til slutt vil vi berømme entreprenørenes positive innsats og løsningskreativitet underveis. Nedenfor 

er stjernelaget avbildet.  

  

Rune Kristiansen, Hans Nordal, Per Otto 
Olsen og Kjell Brurberg 

 

Ytterveggen vi måtte hugge igjennom var på 
over 1 meter. 

Tranby kirke med WC tilbygg 

Ny vannledning ble anlagt ned til 
pumpekum og nytt WC 

Arne Enger, Henrik Aasland, Kjell Brurberg, Eddie Osa, Per Otto Olsen, Anders Opsahl, Ingar Sørum, Anders Tranheim, 
Franz Menne, Rune Kristiansen, Berit Basmo Kvidaland, Søren Falch Zapffe, Hans Nordal 
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Ny løper i Tranby kirke  

Ledaal teppeveveri leverte i desember ny ull løper til Tranby kirke. Den har en dempet rødfarge og 

bredden er litt smalere enn midtgangen som bildet nedenfor viser. Løperen vil etter biskopens 

vurdering visuelt lede til alteret uten å ta «egen» oppmerksomhet.  

 

.  

Nytt kjøkken i Lierskogen kirke 
I januar 2018 ble kjøkkenet i Lierskogen kirke oppgradert. Det kom på plass nytt gulv, ny 

kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin og nytt kjøl/fryseskap. Kjøkkenet fremstår nå operativt og klar for 

å betjene ulike typer arrangementer. 

 

 

 

 

  

Andre Bianco (medhjelper) viser stolt frem nytt kjøkken. 

Sokneprest Berit Basmo Kvidaland og teppelegger fra Ledaal teppeveveri. 
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Sjåstad kirke – sakristivinduene utbedres 
Sakristi vinduene i Sjåstad kirke har fått et ny «look». Glassene er skiftet ut og rammene har fått 

sparkling og maling. Nå håper vi de holder i ca 30 nye år.  

Bakke har også reparert glass ved andre kirkebygg i Lier, slik at de fremstår hele og sikre.  

 

Skadedyr 
Lier kirkelige fellesråd har fokus på skadedyr. Avtale er tegnet med Rentokil for Sjåstad kirke. Rentokil 

kan gi oss datagrunnlag på hva som beveger seg rundt kirkeveggene. Hovedsakelig er det mus og 

smågnagere vi har sett spor av. Bevisstheten rundt skadedyr er økende. Det stilles økt krav til å tenke 

ny metodikk hvor nye giftfrie løsninger kommer inn. Ansatte kurses i dette. 

 

Mur og puss 
Vi har utfordring med avskalling av puss på Sylling kirke. Dette arbeidet er fortsatt under utredning 

og vi håper at vi i 2019 vil komme frem til en løsning som løser utfordringen med avskalling. Vi har i 

den forbindelse hatt befaring for å se hva som gjøres mtp avhjelpe fuktinnslag på veggene på kirken. 

Dette vil det arbeides videre med i 2019.  

  

Bård Arthur Bakke 

Sylling kirke - korbuen Frogner kirkestue ved hovedinngang Lierskogen kirke - kjøkkentrapp 
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Fuktighet og temperatur  
Fuktighet og temperatur i våre kirker er en vitenskap. Her strides de lærde. Det er sterke grupper 

som påpeker viktigheten av ha det varmt i kirkene, mens andre sier at disse murkirkene ikke er 

bygget får å stå varme hele tiden. Som gode bygg forvaltere trenger vi hjelp til å ta vare på 

kirkebyggene våre. Riksantikvaren inviterer regionledere til nasjonal konferanse om ivaretakelse av 

kirkebygg i 2019. Kirkevergen vil delta på dette.  

Tiltak vi har iverksatt er fuktighetsmåling i alle våre kirker som leses av kvartalsvis. Orgelkonsulent 

Abram Bezuijen, har bistått Lier kirkelige fellesråd i å analysere målingene og gitt oss en pekepinn på 

grunntemperatur og temperatursvingninger. Pr i dag har vi en grunntemperatur på 11 grader i våre 

kirker, med unntak av Frogner som har 15 grader. 

Ulike tilsyn  
Det gjennomføres årlig ulike tilsyn med kirkene våre. El-tilsyn fra Glitre energi og branntilsyn m.fl. er 
gjennomført uten merknader. 
 
 

HMS 
Gjennom 2018 har vi hatt fokus på HMS – Helse, Miljø & Sikkerhet – med blant annet; 

 Førstehjelpskurs 

 Medarbeiderundersøkelser 

 IA-oppfølging i samarbeid med vår IA-rådgiver fra NAV 

 ROS-analyser 

 Handlingsplan 
 
Under er noen inntrykk fra førstehjelpskurset som ble gjennomført i oktober med Fredrik Lindelien 
fra Drammen Røde Kors som instruktør. 
 

       
  

Abram Bezuijen og Helge Rotevatn Abram forteller og forklarer Paul Christian Justad, Bina Karpisova og Waldemar 
Nowak følger nøye med. 
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Energibruk 
Alle våre kirker er tilknyttet et sentralt enøk system, som gjør at vi har mulighet for å senke 

temperaturen i kirkene når det ikke er aktiviteter der.  

Lier kirkelige fellesråd har avtale med Kinect energy group. Totalt forbruk 2018 var 477 074 kWh til 

en gjennomsnittlig kraftpris i 2018 på 27,50 øre/kWh. Snittprisen i 2018 lå 14 øre /kWh lavere enn 

spottprisen.  

Strømforbruket generelt har gått opp fra 2017 til 2018 med 76 898 kWh. Vi har i 2018 hatt 11 grader 

som grunnvarme i kirkene, mens den i 2017 var på 3 og 6 grader. Dette er gjort for å gjøre forholdene 

mer gunstig for orglene våre, da for lav temperatur og for høy fuktighet øker risikoen for soppangrep. 

Piano/flygel påvirkes også av varmen og luftfuktigheten som overvåkes og vurderes kontinuerlig.  

Tabellen på neste side viser totalt strømforbruk 2018 for kirkene med kapeller og garasjer, sett i 

forhold til tidligere års forbruk.  

 

Ansvar Målepunktnavn 2011 kWh 2012 kWh 2013 kWh 2014 kWh 2015 kWh 2016 kWh 2017 kWh 2018 kWh

LKF

Sylling kirke og 

kirkestue 61 440 60 960 61 140 62 940 75 780 75 444 69 182 113 194

LKF

Sjåstad kirke og 

kirkestue 43 200 54 450 59 900 52 600 52 700 57 483 66 580 77 628

LKF Lierskogen kirke 38 652 45 045 32 049 28 332 30 247 30 741 45 566 35 885

LKF Gullaug kirke 18 637 17 737 19 824 15 773 17 675 20 324 24 330 22 320

LKF Frogner kirke 94 365 84 429 77 440 66 789 38 610 43 003 43 177 57 150

LKF

Frogner kirke, 

benkevarmere 44 779 43 912 44 948

LKF

Frogner kapell og 

garasje 39 820 43 480 46 898 46 465 50 211 52 287 52 626 53 244

LKF

Tranby kirke og 

kapell 60 000 50 770 45 350 41 900 46 150 47 286 54 803 72 705

LKF SUM 356 114 356 871 342 601 314 799 311 373 371 347 400 176 477 074  
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Tall og tale  
Tabellene nedenfor viser oversikt over antall gudstjenester og seremonier fordelt pr menighet og til 
slutt en tabell som viser sum for hele Lier kirkelige fellesråd. 
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. 

FROGNER MENIGHET 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antall gudstjenester 57 64 65

Gjennomsnitt tilstede gudstj. 102 103 106 96 97 89 104 107 102 103

Dåp 74 78 77 79 84 65 75 71 71 67

Konfirmerte 65 96 97 95 79 82 91 75 86 69

Vigsler 19 24 15 15 9 15 15 8 17 16

Begravelser*)
79 81 69 78 82 78 87 76 82 16

Bisettelser 58 60 48 62 51 46 50 67 60 57

Innmeldinger 7 1 7 1 1 2 4 8 10 4

Utmeldinger 23 7 22 13 17 19 24 85 33 35

TRANBY MENIGHET 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antall gudstjenester 52 49 45

Gjennomsnitt tilstede gudstj. 116 118 119 106 125 128 127 123 106 99

Dåp 59 50 48 43 54 54 58 49 35 50

Konfirmerte 102 98 87 71 65 76 85 76 58 63

Vigsler 11 11 3 11 10 5 13 13 9 6

Begravelser*)
57 47 49 43 51 54 44 46 39 10

Bisettelser 29 36 28 33 21 41 22 39 26 27

Innmeldinger 2 1 0 0 1 1 6 5 1 1

Utmeldinger 14 15 8 7 10 23 19 48 19 15

SYLLING MENIGHET 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antall gudstjenester 26 33 23

Gjennomsnitt tilstede gudstj. 68 90 75 87 102 67 65 82 71 78

Dåp 10 17 12 19 15 19 14 7 11 9

Konfirmerte 18 20 15 23 24 10 12 23 13 25

Vigsler 2 7 6 2 3 6 5 2 1 4

Begravelser*)
18 17 13 18 15 19 18 9 17 7

Bisettelser 18 17 13 18 15 19 18 7 4 11

Innmeldinger 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0

Utmeldinger 3 2 2 2 1 4 3 10 8 5

SJÅSTAD MENIGHET 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antall gudstjenester 16 17 15

Gjennomsnitt tilstede gudstj. 86 86 83 84 91 68 75 73 104 90

Dåp 16 18 17 16 15 3 12 8 4 9

Konfirmerte 23 15 12 14 20 14 12 7 14 13

Vigsler 3 3 6 3 1 4 2 3 2 4

Begravelser*)
7 16 16 11 15 14 12 16 11 9

Bisettelser 7 16 16 11 15 14 12 8 5 3

Innmeldinger 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Utmeldinger 3 2 3 1 1 5 7 7 3 0

Kirke og menighetsstatistikk for Frogner, Tranby, Sylling og Sjåstad
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Totalt alle menighetene i Lier

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antall gudstjenester 0 0 0 0 0 0 0 151 163 148

Dåp 159 163 154 157 168 141 159 135 121 135

Konfirmerte 208 229 211 203 188 182 200 181 171 170

Vigsler 35 45 30 31 23 30 35 26 29 30

Begravelser*) 161 161 147 150 163 165 161 147 149 42

Bisettelser 112 129 105 124 102 120 102 121 95 98

Innmeldinger 9 2 7 1 2 3 11 14 16 5

Utmeldinger 43 26 35 23 29 51 53 150 63 55
*)Fom 2017 endret vi spesifisering fra antall gravferder totalt og bisettelser til antall begravelser og antall bisettelser

 

 

Andre generelle og interessante tall fra kirkestatistikken 
Lier kommunes hadde ifølge SSB 26 278 innbyggere pr 3. kvartal 2018. Av disse er 18 679 
medlemmer av Den norske kirke. (Dvs. ca. 71 % av innbyggerne). Våre medlemmer fordeler seg som 
følger på våre menigheter: Frogner 9 851 medlemmer, Tranby og Lierskogen: 6 255 medlemmer, 
Sylling: 1 504 medlemmer og Sjåstad: 1 099 medlemmer.  
 
I følge biskop Per Arne Dahl viser tallene at andelen døpte barn i befolkningen går ned. Samtidig 
erfarer vi at dåpshandlingen og de andre kirkelige handlingene betyr mye for dem som benytter seg 
av dem. Flere deltar ved hver enkelt anledning og mange støtter opp om dåp og konfirmasjon. Det er 
tallene knyttet til søndagskirken som går nedover. Hverdags-kirken har vi ikke i samme grad noen 
samlet oversikt over, men mange kirker og menighetshus har høy aktivitet med mye liv og røre uka 
gjennom.    
   
Som det fremgår av tabellen på forrige side, registrerte Lier kirkelige fellesråd 59 utmeldelser og 5 
innmeldelser i 2018.  

Konsolidering og nye utfordringer 
Kirken står overfor store utfordringer i årene som kommer organisasjonsmessig, økonomisk, i forhold 

til indre og ytre meningsbrytninger og i forhold til en samfunnsutvikling hvor vi skal inkludere og 

utvikle dialog med mennesker med annen kulturell og religiøs bakgrunn. 
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1. Ny tros- og livssynspolitikk – var på høring i høsten 2018. Hensikten med høringsutkastet er å 

ha et klart fokus på målet om en helthetlig rammelov som kan favne alle tros- og 

livssynssamfunn. Det er forslag om et eget kapittel vedr Den norske kirke i loven, hvor det 

bl.a. foreslås endring i lovfestede organer, endringer i finansieringsordningen mv. Fellesråd 

og kirkeverge har gitt høringsuttalelser.  

2. Kommunereform – Lier prosti består av fellesrådene i Røyken, Hurum og Lier. Det er bestemt 

at Røyken og Hurum fra 1.1.2020 skal gå inn i Nye-Asker. Pr 2018 har ikke dette medført 

noen endringer for Lier kirkelige fellesråd, men det er bestemt at Lier prosti ikke vil bestå 

med bare Lier kirkelige fellesråd som fellesråd fra 1.1.2020. Det er forventet en avklaring på 

dette i mars 2019.  

3. Ny kirkeordning – Kirken fikk fra 1.1.2017 overført arbeidsgiveransvaret for prestene. 

Diskusjonen går på hvor mye staten skal bestemme og hvor mye Kirkemøte skal organisere 

den fremtidige kirken. Det som alle parter enes om er å opprettholde målsettingen om en 

felles arbeidsgiverlinje. Prestene har pr i dag en annen arbeidsgiverlinje enn øvrige ansatte i 

fellesrådet. Denne utfordringen arbeides det fortsatt med i 2018 og vil nok pågå i tiden 

fremover. 

Lokale utfordringer i Lier kirkelige fellesråd 
Utviklingen med synkende oppslutning på dåp og medlemstall er utfordrende og må løftes opp. Lier 

kirkelige fellesråd vil i 2019 arbeide med hvordan kirkens visjon «Mer himmel på jorda» kan 

konkretiseres og detaljeres og virke styrende på hver enkelt ansattes arbeid og gjøremål i hverdagen. 

Mer lokalt har vi i 2018 arbeidet med prosess arbeidsfellesskap. Målsettingen er på sikt å samle Kirka 

i Lier under ett tak. Første trinn er å samlokalisere Kirkens servicekontor som pr i dag sitter i 

Fosskvartalet med stabene som sitter på Frogner menighetshus. Stiftelsen Frogner menighetshus er 

positive til prosessen og ønsker samarbeid med Lier kirkelige fellesråd om hvordan vi kan få til både 

gode arbeidslokaler og samtidig lokaler som vil lokke innbyggerne inn til samtaler og samvær. Dette 

arbeidet fortsetter i 2019.  
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Oppsummering 
Oppsummert kan vi si at situasjonen kirken i Lier befinner oss i er tøff. Vi må være bevisst på hva vi 

faktisk gjør. Innblikk, innsyn og engasjement er ønsket. Det er mange spørsmål. Hvilke utfordringer 

ser vi? 

- Identitet – hva er kirken i Lier? Hvorfor er vi til? Kirkeloven gir oss et særlig ansvar for lokal 

samfunnet. Vi har en historie å fortelle. Utfordringen er å finne balansen mellom å bevare 

identitet, samtidig som verden endrer seg. Hvordan klarer vi å beholde det som er viktig. 

- Kulturen i kirken er god. Den skal være profesjonell og inneha kompetansen som kreves. Vi 

leverer spesielt godt på gravferdsforvaltningen. 

- Vi arbeider for å vitalisere virksomheten. Dette gjør vi gjennom å fornye instrukser og 

reglement.  

- Brukeradferden endres. Hva gjør vi for å få innbyggerne til å bruke kirken? Kirken er ikke bare 

gudstjenesten. Hva annet ønsker innbyggerne og hvor flinke er vil til å tilpasse oss? 

- Mye av vårt arbeid utføres ved hjelp av frivillige. Vi ser vi har behov for flere frivillige og 

håper og ønsker at mulige frivillige tar kontakt med oss for å tilby sine tjenester. Tenk gjerne 

utenfor boksen!  

Sikkerhet og beredskap 
Hva menes med sikkerhet og beredskap? Hva skal vi utvikle? Hvordan skal vi samarbeide? Hvilken 

kompetanse skal ivaretas? Hva er kirken gode på? Hvilke behov kan kirken ivareta i kriseberedskap? 

Disse og flere spørsmål dukker stadig oftere opp. I verden skjer det endringer og det er viktig at 

sikkerheten og beredskapen står i stilling til megatrender i morgendagens samfunn. Her kan nevnes 

klimaendringer, en eldre befolkning, innbyggernes verdivurdering, urbanisering, digitalisering, økt 

globalisering og en økning av konflikter. Endringene kan oppsummeres på følgende nivåer: 

- Ny tidsalder  - olje og råvaresvikt, økt krav til ansvar for miljøet 

- Nye innbyggere - Redusert respekt for autoriteter 

- Nye samfunn - Intensiverte stridigheter om sannheter, større regioner, økt krav til   

   effektivisering av offentlig tjenesteyting. 

- Ny teknologi - Informasjonsflytting, nye energikilder  

Disse endringene har medført at vi har fått et endret beskyttelsesbehov: 

- Verne våre verdier i stedet for å verne geografiske områder 

- Vi må styrke vår evne til situasjonsforståelse 

- Ledelse og respons evne på alle nivå 

- Hybride hendelser er sammensatte og er en økende dimensjonerende trussel (info, cyber 

angrep) 

Hvordan kan kirken lokalt bistå vårt kommunale psykososiale team ved kriser og katastrofer? Kirken 

kan åpne kirkerommet, vi har kunnskap om møte med sorg og traumer, vi kjenner lokalsamfunnet, vi 

kan være et bindeledd til andre trossamfunn, ved siden av gjennomføring av seremonier (begravelser 

og gudstjenester).  

Kirken i Lier ønsker å fremstå som en viktig samfunnsaktør og tenker et samarbeid med kommune, 

fylkeskommune m. fl. på følgende prosesser kan være aktuelt: Gjennomføring av risiko og 

sårbarhetsanalyse, utvikling av beredskapsplanverk, gjennomføring av øvelser og evaluering av 

øvelser, evaluering av informasjonshåndtering osv. 
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Satsingsområder 
Kompetanseheving 
Kontinuerlige endringer krever påfyll av kompetanse og kunnskap. Behovet blir ikke mindre. Vi 
arbeider kontinuerlig for å gjøre de riktige tingene én gang. Det er utfordringer med å rekruttere 
kvalifiserte søkere til kirkelige stillinger. Kirkerådet tilbyr stadig nye tilskuddsordninger mtp å 
rekruttere, men også for å beholde gode medarbeidere i kirken. Nytt i 2019 blir utlysning av 50 /50 
stillinger innen diakoni. Dette er stillinger hvor 50 % dekkes av bispedømmet og 50 % fra kommunen. 
Kirken i Lier ser behov for styrket diakonitjeneste i kommunen. En stillingsressurs er ikke nok til å 
fylle de mange oppgaver en slik stilling kan ivareta. Vi tror vi har kompetansen som kan 
komplementere det ellers gode tilbudet i Lier kommune. Lier kirkelige fellesråd vil være proaktiv til å 
søke på disse midlene.  
 
IKT satsing  
I 2018 var det mye fokus på GDPR (General Data Protection Regulation). Datasikkerheten er ivaretatt 

gjennom vår data behandleravtale med Kirkepartner og ivaretar de nye lovkravene i GDPR. Vi 

arbeider målbevisst med å tenke GDPR mtp fildeling, utskrifter osv. Det vil være et kontinuerlig 

arbeid.  

Vi har fått på plass egne datalinjer og trådløse aksesspunkt til våre menighetshus og i Fosskvartelet. I 

våre kirkebygg er det ikke internett tilgang p.t.  

I løpet av høsten 2018 har vi hatt en gradvis utfasing av sentralbordet og telefontjenesten vi har hatt 
via Lier kommune. Vi har tatt i bruk ny telefoniløsning fra TDC og har fjernet kontortelefonene. Dette 
gjør at vi har forbedret sentralbordtjenesten, bl. a. gjennom at vi kan overføre inngående 
telefonsamtaler som ringes til sentralbordet til alle våre ansatte. Vi håper med dette å gi en bedre 
service og tilgjengelighet for befolkningen i Lier. 
 
Prosjekt arbeidsfellesskap 
Prosjekt arbeidsfellesskap ble startet 2017. I 2018 har vi hatt et 
samarbeid med Mellomrom Arkitekturpsykologi og Stiftelsen 
Frogner menighetshus for å se på mulighetene som kan ligge i 
Frogner menighetshus. Prosessen har i 2018 medført samtaler 
med alle ansatte og flere frivillige for å kartlegge behov og 
ønsker. Konseptet vi er omforent om er følgende:  

 Arbeidsfellesskap på Frogner, men vi holder Tranby som 
lokalisasjon.  

 Skape kontorløsninger som er funksjonelle og attraktive, i 
tillegg til at løsningene skal være innbydende og åpne for 
både frivillige og andre Liunger.  

Målet er å skape dynamiske miljø, som igjen bidrar til å bygge 
menigheter. Dette tenkes gjennomført ved bl.a. vitalisering av 
miljøene gjennom å jobbe ut mot nærmiljøene. Videre vil et slikt 
arbeidsfellesskap få bedre bunnlinje både når det gjelder det 
økonomiske og driftsmessige. 
 
Ifølge undersøkelse og intervjuer Mellomrom har utført ønsker de ansatte å være 
samarbeidsorienterte, endringsorienterte og nytenkende (i prioritert rekkefølge). Dette vil bli fulgt 
opp videre i 2019.  
 
Samhandling med kommunen 
Samhandling med Lier kommune er viktig. Vi har kontinuerlig fokus på å legge til rette for at kirken i 
Lier skal ha handlingsrom og utviklingsmuligheter, samtidig som vi ønsker å være en viktig 
samfunnsaktør som kan bidra til at Lier kommune opprettholder sin gode kundetilfredshet. Kirken i 

Verneombud Joar Flatland 
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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.  
 
Beredskap - Vi ønsker å vise at vi er en viktig beredskapsaktør og hører med i den kommunale 
beredskapen. Vi har en unik kompetanse (åpning og lukking av graver, frysekapasitet, urner) Vi har 
unike fasiliteter (kirkebyggene våre), vi har unike ansatte (har nettverk og stor kompetanse). Det er 
mange typer beredskap (seksuelle overgrep, sammenbrudd i infrastruktur, epidemier, katastrofer, 
krig). På disse områdene ønsker vi å jobbe etter samvirkeprinsippet. Spille hverandre gode med klar 
ansvarsplassering og rolleforståelse. 

Diakoni - Med en felles forståelse av hvor viktig diakontjenesten er og den muligheten den også har 
til å forløse en større grad av frivillig arbeid, drømmer vi om muligheten for en ytterligere satsing på 
diakonen.  Samhandlingen med helsesøstertjenesten, psykisk helse, institusjonene, kulturavdelingen 
er bra, men håper på enda et sterkere bånd mellom helse og kirke om vi får en ny stillingshjemmel på 
plass.  

Kirke og / kultur – Vi må fortsette å samarbeide og bygge broer mellom ulike uttrykksformer som 

kan gi oss det vakre og sanne og skape mening og innhold i livet.  

Lønn og regnskap og ikke minst eiendomsavdelingen har vært og vil være viktige 
samarbeidspartnere også for kirken i fremtiden.  
 
Kirken i Lier deltar gjerne på fellesarrangement slik som Lierdagene, Eplefestivalen, St. Hallvarddagen 
og andre kulturarrangement. 
 
Årlig «kirketoppmøte» med ordfører/kommunalsjef gjennomføres med tanke på å snakke sammen 
om hvordan vi kan komplementere hverandre, se på hvordan kirken kan ta en aktiv rolle for utvikling 
av bygda gjennom å jobbe aktivt med samspillet med de ulike aktørene (skole, helse, kultur m.fl.). 

Veien videre 
Hva ser vi av muligheter fremover? Vi er mer enn en kirke. Kirken lever i spennet mellom tradisjon og 

fornyelse. Nasjonalt er kirken opptatt av tverrpolitisk forankring av ny troslov, forbedring av 

tilhørighetsordningen, bevaring av kirkelige kulturminner, særskilt lovgivning for Den norske kirke, 

tariffoppgjør, kirkelig ledelseskultur, GDPR, og forberedelser til kirkevalget m.m. Alle disse 

spørsmålene berører kirken i Lier. Hvordan møter vi utfordringene som ligger i denne usikkerheten?  

Konkurranse skjerper oss og gjør oss bedre. Det er mange oppgaver som skal løses, men de har ofte 
andre former enn de hadde for noen år siden. Utfordringen ligger i å få til samspillet både internt og 
eksternt. Dette krever god organisering og evne og vilje til å få med seg folk. Som kirkeverge har jeg 
ansvar for å sette sammen orkesteret, finne de riktige folkene, bemanne team, velge ledere og sette 
sammen styrer og strukturer. 
 
Kirken i Lier har gjennom tidene vært med på å påvirke Liersamfunnet, dette ønsker vi å fortsette 
med. Målet vårt er å være synlig og tilgjengelig for folk i bygda. Et nytt tilbud fra kirkens side kan 
være å tilrettelegge for «kirke TV» - streeming av kirkelige handlinger slik at folk kan gå inn å se 
gudstjenesten eller begravelsen når det passer den enkelte. Dette er nye tanker vi er åpne for å se 
nærmere på. 
 
Vi er stolt over at vi har klart å mobiliserer økt oppslutning om kor og andre aktiviteter i kirken.  
Et «Kirkens hus» i Frogner menighetshus, tror vi vil bidra til å effektivisere, fornye og forbedre kirken 

i Lier. Forberedelser og gjennomføring av et slikt arbeidsfellesskap, vil ha stort fokus i 2019.  
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Kirken i Lier ønsker vi skal være fremoverlent og innovativ. Innovative løsninger gis ikke i nasjonale 
strategier, men gjennom hard jobbing. Vi må holde fast ved budskapet vårt, og holde fast ved det dag 
etter dag, år etter år og aldri gi opp. Det er beinhard jobb, som i all annen virksomhet. Det sies ofte at 
ting som er lettvint, ikke har verdi. Det kreves stor innsats for å få resultater. Vi har tro på at vi skal få 
det til sammen. Vi samarbeider godt, vi har tillit til hverandre. Jeg er stolte av det vi får til sammen. 
Tillit, fellesskap og raushet må heies frem. Vi skal bygge menighet. Vi skal arbeide sammen for at 
kirka i Lier blir en viktig premisslegger, en aktør som samler, som skaper trygghet, dialog og 
tilhørighet. La oss dyrke mangfoldet, det gir bærekraft!  

Mål og resultater er viktig tenkning 
Lier kirkelige fellesråd holder stø kurs. Vår visjon og strategi står fast, og er lik som fjoråret. Vi må 

opptre visjonært, ekte og troverdig. 

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  
Opplevelsen av mening og tilhørighet blir essensiell. Kirken skal være et godt sted å være. Derfor vil 

kontinuerlig jobbing med kulturstyring i Lier kirkelige fellesråd ha fokus som i tidligere år. 

Viktige verdier for Lier kirkelige fellesråd 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 
 Nær og personlig, men også digital og fremtidsrettet. 

Økonomi 
Statlig og kommunale bevilgninger utgjør størstedelen av 

inntektene til Lier kirkelige fellesråd. Rammetilskuddet fra 

Lier kommune utgjorde for 2018 kr 12 300 000 for drift og 

kr 4 312 000 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. 

Lier kirkelige fellesråd opplever god dialog, hyggelige møtepunkter og tillit fra kommunens side. 

Dette setter vi stor pris på og vi 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 392 903 og et netto driftsresultat på kr 

760 384. Totalt viser driftsregnskapet et mindreforbruk målt mot budsjettet på kr 922 235.  

Ingvild Vatsøy (teamleder) og Egil Brandbu 
(regnskapsfører) 
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Mindreforbruket skyldes i hovedsak følgende poster:  

- Merinntekt på brukerbetalinger på ca kr 130 000, herunder utleie og festeavgifter.  
- Merinntekt på lønnstilskudd og sykelønn på ca kr 430 000. Av dette er kr 333 000 knyttet til 

sykelønnsrefusjoner som vi ikke har anledning til å budsjettere med inntekter. 
- Mindrekostnad på refusjoner og overføringer budsjettposten «Lønnsoppgjør, reserverte 

bevilgninger» på i underkant av kr 300 000. Dette er kun en budsjettpost. 
 
De resterende ca kr 60 000 som gjenstår som «ikke forklart» mindreforbruk, er mindre avvik spredd 

på de øvrige regnskapspostene. 

Regnskapet viser merinntekter på stellavtaler og festeavgift. Det virker å være en tendens at det er 

flere som kjøper stell på gravplassene våre. Vi har også i 2018 vært gode på å få inn restansene og 

utestående fordringer knyttet til dette er pr 31.12.2018 lave. 

Investeringsregnskapet viser avsetninger på kr 1 242 296. Detter mindreforbruk på 
investeringsregnskapet for 2017. Midlene er bruk til utvidelsen av Frogner gravplass og HC/WC på 
Tranby kirke. Prosjektet med utvidelsen av Frogner gravlund er, pga uenighet rundt masseleveranser, 
ikke avsluttet i 2018 slik det var forventet. Prosjektet HC/WC på Tranby kirke viser en besparelse i 
forhold til budsjett. 
 
LKF tar forbehold om revisors godkjennelse av regnskapet. 
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