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Hvorfor markere et kirkejubileum på Tranby? 

 
 fordi kirken formidler et budskap som angår mennesker til alle tider 

 fordi Tranby og kirken er viktige kulturbærere både lokalt og nasjonalt  

 fordi hver ny generasjon er med på å forme kirkens identitet og troverdighet  
 

Vår oppgave med jubileumsheftet er å gi en kort beskrivelse av hvordan kirken og 
bygdesamfunnet framstod for 150 år siden. I tillegg vil vi gi noen glimt fra dagens 
menighetsliv og restaureringsprosjekter av kirken og kirkegården. Det som 
selvfølgelig hadde vært interessant er menighetsrådets arkiv og dessuten artikler 
og annonser som er gjemt i Lier menighetsblad. På grunn av begrenset mandat og 
ikke minst tidsnød, har vi ikke hatt mulighet å gå noe dypere inn i materialet denne 
gangen. 
 
En naturlig arbeidsfordeling i utformingen av heftet har vært at Truls Hallingstad 
har konsentrert seg om lokalhistorien. Alf Kristian Hol har stått for de fleste bildene 
og tekstene knyttet mer til vår egen tid. 
 
Korveggen som den ambisiøse sokneprest Nissen lot reise bak altertavla tidlig på 
1950-tallet, har vi lyst til å stanse litt ved. Det er det største arkitektoniske inngrep 
som har vært gjort i kirkens historie.  
 
Et viktig tillegg i dette heftet er ”Den kulturelle skolesekken” som er skrevet av 
Audun Tveide. Den kulturelle skolesekken: www.kirken.lier.no/tema og tjenester, 
Den norske kirke 
 
I løpet av de siste ti årene har det vært flere store investeringer i Tranby kirke og 
på kirkegården. Det som er hovedbegivenheten i jubileumsåret er at vårt gamle 
autentiske August Nielsen-orgel fra 1891 er blitt restaurert. Kirken har dessuten fått 
lagt ny løper,  korgulvet er nyslipt og koret og altertavla har fått ny belysning. 

 
Redaksjonen håper at dette heftet kan gi noen refleksjoner om vår kirke i 
lokalmiljøet og hvorfor vi fortsatt hegner om det som våre forfedre lot bygge.  
Sterke kulturbærere er vi når vi sammen ivaretar uerstattelige verdier for 
etterslekten. Dette koster, men det er samtidig en viktig investering i framtiden. Det 
som allikevel koster minst og gir det beste resultatet er et jevnlig vedlikehold og et 
lokalt brukerengasjement. 

 
Lier, den 20.09.05 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

           

              Truls Hallingstad                   Alf Kristian Hol 

 

 

 

http://www.kirken.lier.no/
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Biskopens hilsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kjære Tranby menighet! 
 
Jeg hilser dere og gratulerer med jubiléet for Tranby kirke! I 150 år har kirken stått 
der, korsmerket bygda og minnet om at vi mennesker er mer enn støv. I alle disse 
årene har kirken pekt oppover mot vår skaper, og den har med sine klokker kalt til 
samling om evangeliet. Den har hatt og har sentral betydning ved viktige 
markeringer i menneskelivet. Jeg takker for alt det Tranby kirke har fått bety, og 
ønsker Guds signing over jubileumsfeiringen og de mange kommende år i 
evangeliets tjeneste. 
  
Laila Riksaasen Dahl  
         biskop 

 
                                               Tilsendt bilde  
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Ordførerens hilsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kjære Tranby menighet! 
 
Kirken har dype røtter i Lierbygda.  Vakre og særegne står kirkene spredt i dalen 
og beriker liungenes liv og levnet i hverdag og fest, glede og sorg. 
I de senere år har kirkene våre i tur og orden feiret ulike jubileer. Nå i år 2005 er 
det Tranby kirke som feires. 150 år har gått siden kirken ble reist på sin opphøyde 
plass, vestvendt og med praktfull utsikt over Lierdalen. 
Tranby kirke har en aktiv og engasjert menighet som ikke bare tar vare på de dype 
røttene, men som også fremelsker nye, sterke og lovende skudd. I Tranby 
menighet står barne- og ungdomsarbeidet særdeles sterkt. Ved hjelp av 
imponerende innsats både fra ansatte og frivillige har mange unge fått med seg 
gode minner og en verdifull ballast på livsveien. 
Jeg vil også med dyp respekt bemerke det beundringsverdige arbeid som 
menighet og ansatte har gjort for å skaffe kirken et nytt orgel. Gjennom mange år 
har kreativiteten blomstret med tanke på finansiering av orgelet. Endelig er målet 
nådd, og i jubileumsåret skal tonene fra et nytt orgel fylle kirkerommet i vakre 
Tranby kirke.  
 
Gratulerer med 150 års jubileet, og lykke til med jubileumsfeiringen!  
 
 
Ulla Nævestad 
   Ordfører 
 

 

 
                 Tilsendt bilde 
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Hva er Tranby menighet? 
 
 
           
 
 
 
 
Tranby menighet er i 2005:  
* Barn og ungdom. 
-    Bibler til 5. klassingene i samarbeid med Tranby skolekorps 
- Friluftsgudstjeneste i samarbeid med korpsene og elevene  
- Ballongkonserten med Minitrall og Trabagos 
- Nystartet aktivitetsklubb, søndagsskole m.m. 
- Ung messe: Ten Sing og konfirmanter fyller kirken 
 
Tranby menighet er  
* veldig mye sang og musikk.  
I mange år har det minst vært 5 kor som vi kan kalle menighetens egne. Men  
mange andre kor og orkestre deltar også i løpet av året. I jubileumsåret kan vi  
nevne Solidaritets-konsertene ”Rop om frihet” og ”Septembersang for slumbarn” og 
påskedagsgudstjenesten med ”stor” musikk. 
 
Tranby menighet er  
* solidaritet og misjon.  
Misjonsgruppene og misjonsinnsamlingene samler inn store beløp hvert eneste år. 
Sammen med kirkeoffer og solidaritetskonserter, globalløp m.m blir det 6-sifrede 
beløp årlig.  Midt i det hele er Arbeidsmøtet i gang med sin 25. sesong for 
julemesse og menighetshus. 
 
Tranby menighet er  
* ett lem på Jesu legeme.  
Derfor er det viktig at vi også i jubileumsåret inviterer til et seminar, kalt gavekveld 
hvor tanken er at den enkelte finner fram til sine (nåde)gaver og får hjelp og 
utfordring til å kunne tjene Gud og medmennesker med det en har fått. 
 
Tranby menighet -  en tradisjonsbygger i lokalmiljøet 
Dåp, dåpsopplæring, konfirmasjon, vigsel og gravferd m.m. 
 
Tranby menighet er  
* en gudstjenestefeirende menighet.  
Derfor avslutter vi feiringen av Tranby kirke med en stor jubileumsgudstjeneste 
første søndag i advent. Vi kan da se tilbake på svært mange fine, glade og 
utfordrende gudstjenester og arrangementer i 2005 og er klar for et nytt arbeidsår i 
en levende menighet. 
 
 
Rolf H. Sommerseth 
      kapellan 
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Kirke og kirkevei 
 
Tranby kirke omkring 1850: 
 På midten av 1800-tallet var Tranby et jordbrukssamfunn som talte omkring tusen 
sjeler. Soknet var en delvis selvstyrt enhet med kirke- skole- og fattigsokn. I dag er 
ordet fattig byttet ut med omsorg. Det valgte soknestyret, som for Tranby bestod av 
8 menn, var ledet av Liers ordfører. Disse bestyrte fellesoppgavene som egentlig 
var et spleiselag for lokalsamfunnet. Kostnadene ble fordelt på soknets skatteytere. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkene på Tranby 
Tranby kirke har mest sannsynlig vært det samlende sentrum i bygda siden 
kristendommen ble innført i Lier. Den første kirken kan ha vært en stavkirke, men 
den gamle St..Mikaels kirke som ble revet i 1854, var bygd i stein med bordkledte 
loftsgavler. Den har trolig vært svært lik Skoger gamle kirke eller Hedenstad kirke 
ved Kongsberg. I katolsk tid hadde Tranby egen prest og var eget prestegjeld 
 
Reformasjonen kom med hardhendt omstilling og sentralisering. Kongen 
konfiskerte kirker og kirkegods. Innbyggerne i Tranby regnet kirken som sin. De 
hadde reist den og betalt med tiende, men det var ingen papir på eierskapet. Intet 
papir, - ingen rett. Kongen fant kirkene eierløse og solgte dem som sine. Dette 
gjaldt på landsbygda. Byens borgere hadde han mer respekt for. 
 
 
I Lier ble alle kirkene solgt under ett i 1823. Samme år ble prestegjeldet delt ved at 
Bragernes og Strømsø ble skilt ut. Enken etter oberstløytnant Erasmus Olsen 
Strømsøe på Overn kjøpte lierkirkene og la dem til gården sin slik at de gikk i arv til 
hennes døtre og svigersønner. Overn ble fra nå av den fornemste kirkestolen.  
 
 

 
                                   Foto: Lierposten 
Jubileumsgudstjenesten søndag 4. september – 05. Bygdas 
”kondisjonerte” ankom kirken slik det kanskje var vanlig for 150 år side 
Bjørg Kjos Nordal, Hans Nordal, Aagot Kjos Melum og Per Melum. 
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Etter innføringen av lokalt selvstyre i 1837 ble kirkene kjøpt tilbake til bygda. Da 
var de i dårlig forfatning, særlig Tranby og Sylling. De ble dessuten regnet som for 
små, og det ble bestemt at nye skulle bygges. I 1854 startet arbeidet med en ny 
kirke på Tranby etter tegninger fra tømmermester Chr. H. Malling.  
Siste gudstjeneste i den gamle kirken var 11. juni. Kirken ble revet ned til grunnen. 
Året etter, i adventstiden 1855, kunne den nye kirken tas i bruk. Kostnadene ble 
oppgitt til 4000 Spesiedaler i kontanter, og pliktarbeid anslått til verdi av 3000 
Spesiedaler. Dessuten ble mye stein fra den gamle kirken brukt i den nye. 
 
Vi tar med en liten historie som Lovise Trollerud har fortalt . Hennes mor, Marie 
Trollerud f. 1849, kunne huske at Tor Mehren gikk gjennom tunet på vei til 
pliktarbeid på kirken med grautspann til niste. Dette forteller om innkalling av 
menighetens menn og at Vestsiden soknet til Tranby før Sjästad fikk egen kirke 
1896. 
 
Innvielse 
Kirken ble innviet onsdag den 19. desember med stor festivitas. Hans 
Høyerværdighet biskop Arup deltok og alle prestene i Asker prosti som Lier 
tilhørte. Prost Alexander Lange var syk og kunne ikke være med. Militære i uniform 
deltok og residerende kapellan i Sylling, Mauritz Tønnesen, var med som prest og 
ordfører. 
 
Ved innvielsen var kirken ikke helt ferdig. Den var ikke  malt innvendig, og tårnet 
manglet spir. Kirken ble malt sommeren etter, og spiret kom på plass i 1857 med 
lynavleder. Dette var lenge før det kom  elektrisk lys, og kirken var uten varme. 
Først innunder jul i 1869 kom det to store koksovner ovner i kirkeskipet. Et orgel, 
bygd av snekker Sven Bakke fra Sylling ble installert i 1872.  Da begynte 17 år 
gamle Birgitte Holtsmark som organist. I 1891 ble orgelet erstattet med et nytt orgel 
som ble laget av den anerkjente orgelbyggeren August Nielsen. 
Fra konfirmantenes side var i 1894 et merkeår. Da ble det slutt med at alle måtte 
gå til konfirmantundervisning på Frogner prestegård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Foto: Lierposten 

To godjenter for ”150 år siden” 

Sunniva og Bettina Nordal 
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Kirkesti og kirkevei 
Kirken var det eneste samlende for soknet i 1855. Både verdslige og oppbyggelige 
møter kunne holdes i hjemme. Ellers kunne de to vertshusene på Gjellebekk 
skyssstasjon og Nordal brukes. Nordal vertshus ble også benyttet for formannskap 
og herredsstyre fra 1850 til 1902. 
 
På prekensøndagene fant alle veien til kirken. Det var en pålagt plikt, men 
frammøtet var samtidig den sosiale samlingsplassen for fattig og rik. Det 
oppbyggelige inne i kirken falt på ulik grunn. Før og etter gudstjenesten 
ble det utvekslet nyheter og sladder. I tillegg hadde ekteskapslysningene og 
forhandlinger av ulike slag en sentral plass. Det var dette som holdt lokalsamfunnet 
oppdatert og levende. Lensmannens kunngjøringer på kirkebakken var et 
bindeledd mellom verdslige øvrighet og folket. 
 
Et nettverk av veier og stier snodde seg fram med det gamle kirkestedet som mål. 
Ikke langt fra kirken skal det ha vært en Olavsbrønn som folk kastet skillinger i.  
Innbyggerne på Lierskogen, Hennum og Kraft kunne gå ned forbi Hallingstad.  
Nordfra på den gamle Ringeriksveien, kom det folk fra Torsrud, Opsal, Sørsdal og 
Rød. Denne veien hadde tilførsel fra stier og veier nedenfra dalen. Fra Vestsida, 
over elva ved Nordalholmen, gikk veien forbi Fuglerud og Nordal. Folk fra 
Funnesdal og Klemetsdal kom opp forbi Tallaksrud. Fra Egge kunne man gå over 
elva nedenfor Grøtte og videre på Moreneryggen forbi Lyngås og til Kimerud. 
 
En annen kirkesti gikk fra plassen Hønen syd for Grøtte, forbi Nord-Hellum og rett 
opp til kirken. Der kom folk fra Overn- og Tranbyutenga og Hellum. Det er sagt at 
da stien var gått ut av bruk og ny eier av Tranby gård hadde pløyd den opp, så gikk 
Amund Hellum opp stien fra Hellum over jordene på Tranby med korte skritt på 
nysådd åker for å holde retten i hevd. 
 
Nettopp på den tiden Tranby fikk ny kirke, kom de nye hovedveiene. 
Ringeriksveien ble ferdig først i 1857, deretter Osloveien som avløste 
paradisbakkene i 1860. Kirkelinna ble anlagt som bygdevei mellom de to nye 
veiene og med den fikk kirken også moderne vei. 
 
Det var den gangen ingen butikk. Dagligvarer kunne ikke kjøpes lovlig innen 
soknets grenser før Tranby Meieri og landhandel kom i gang i 1869. 
 

 
                Foto: Lierposten 

Bygdas lensmann ivaretok samfunnsforpliktelsene på 

kirkebakken. Lensmann Lauvålien gikk inn i den gamle rollen 

søndag 4. september – 05. 
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Kirke- og menighetsliv 
Vi vet lite om menighetslivet i soknet de første tiårene etter at vi fikk ny kirke. 
Egenandeler var vanlig  for kirkelige tjenester, men prisene var beregnet etter 
stand og evne. Ingen kunne utelukkes.  
Tranby Missionsforening ble stiftet i 1870 i haugianernes kjølvann. Foreningen ble 
en kraft for kristelig legmannsvirke i tiårene framover. Den ble ført videre ved 
Tranby Kvinneforening fra 1914. En annen forening var Tranby Indremisjons-
forening som kom 1885 og fikk eget forsamlingshus på Opsal. De to foreningene 
gikk sammen og bygget Tranby Bedehus som ble innviet i 1936. Dette ble et 
samlingssted for foreningene og menigheten helt fram til 1981. Da ble det solgt til 
Lier Røde kors, etter at det tidligere Samvirkelaget like ved kirken var overtatt og 
ombygget til menighetshus. Foregangsmannen for et nytt menighetshus var  
Olav Ausland som var mangeårige menighetsrådsleder og lokalpolitiker.  
Formann i byggekomiteen var Anders Jørgen Fuglerud og leder for dugnads-
gjengen Per Auen Sveaas. 
  
Kirkens 50-års jubileum falt sammen med unionsoppløsningen og kongevalget i 
1905. Vi vet ikke hvordan jubileet ble markert. 75 års markeringen ble i alle fall 
feiret i Wilhelm Korens tid som sogneprest i 1930. Feiringen av kirkens hundreårs- 
jubileum måtte henlegges til andre steder enn kirken. Nettopp da det virkelige 
runde året skulle markeres, ble den stengt for restaurering. Siste gudstjeneste var 
søndag 14. august 1955. Kirkelige handlinger måtte henlegges til Frogner eller 
andre steder. Konfirmasjonen i Tranby måtte flyttes til Frogner både 1955 og 1956. 
Gudstjenester ble holdt i bedehusene og ved minst en anledning i gymnastikksalen 
på Nordal skole. Kirken ble gjenåpnet 28. oktober 1956. 
De gamle stallene mot nord mellom kirken og kapellet var nå ved denne 
restaureringen blitt revet. Utedoen nord for kapellet, ble stående til 1980-tallet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     Tranby kapell ble bygget i 1913 
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Lier prestegjeld 1844 
Dette er et utsnitt av et gammelt kart over Lier prestegjeld fra 1844. Store forandringer 

har skjedd i løpet av disse årene. Mange plasser og setrer er borte, og veier og stier er 

lagt om eller forsvunnet. Kartet i sin helhet viser Bragernes som en del av preste-

gjeldet, men Bragernes og Strømsø ble utskilt fra Lier prestegjeld allerede i 1723. 

Kartet er trykt av Statens kartverk som har originalen i sitt arkiv. 
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Sokneprest Nissen 
 
Nils Kristian Nissen var født i Kristiania i 1879, sønn av generalmajor Per 
Schelderup Nissen.  I 1904 ble han sokneprest i Karasjokk. Der var han også 
ordfører i en periode. I 1925 ble han domprost i Tromsø. 
 
I 1936 ble han utnevnt til sokneprest i Lier. Prestene som fikk Lier prestegjeld 
hadde alltid lang tjenestetid bak seg, for Lier var et ettertraktet kall.  
Han har fortalt at etter å ha gjort seg kjent i prestegjeldet, satte han seg som mål å 
modernisere kirkene i Frogner og Tranby i sin tjenestetid. For Frogner fikk han 
fullført sine forsetter. Han hadde også ombyggingsplanene klare i detalj for Tranby 
kirke. Men så kom krigen med sine vanskeligheter. 
    Nissen kom i sterk konflikt med myndighetene under krigen. Han ble regelrett 
avsatt den 26 mars 1942 med beskjed om å flytte fra prestegården innen 20. april. 
Bakgrunnen for dette var at alle biskopene og de fleste prestene i landet nedla sine 
embeter i protest mot nasjonalsosialistenes idéer. Nissen flyttet med sin familie 
først til Guttorm Gilhuus, derfra til Søren Falch i Vivelstaddalen. I den tiden klarte 
han litt improvisert å undervise konfirmantene i Frogner på kjøkkenet på Trudvang. 
Kullet var riktignok delt med den nye presten Gjerdi. Selve konfirmasjonen var i 
Bragernes kirke. Nissen selv deltok som hjelper i sjakett, mens de kirkelige 
handlinger ble utført av hans tidligere hjelpeprest i Lier, Bjarne Eriksen, som da var 
prest i Bragernes. 
    Etter dette ble han forkynt forbud mot å virke eller vise seg i Lier, Asker, 
Buskerud og Vestfold. Nissens familie flyttet deretter til Oslo. I fredsdagene våren 
1945 tok han atter plass på prekestolen i Frogner. Materialmangel og andre 
vanskeligheter kom noe i veien for de planlagte arbeidene i Tranby kirke, men 
sommeren 1949 ble første trinn iverksatt. Det ble murt opp en vegg som delte 
koret, slik at det ble et venterom for dåpsfolk. Om muren var det lenge sterkt delte 
meninger i menigheten. Koret var ikke som før og mange savnet vinduene mot øst. 
Konfirmantkullet 1949 måtte konfirmeres i Frogner. Ved utgangen av samme år tok 
Nissen avskjed for aldersgrensen. 
    Nissen var en mann med stor kapasitet og mange interesser. Han var 
kommandør av Vasaordenen, Nordstjerneordenen, Danebrogsordenen, og ridder 
av Finlands Vita Ros. Han døde i1968. 
 
 
 

 
Soknprest Nissen med sitt konfirmantkull foran Bragernes kirke i 
1942.Utlånt bilde fra Kirsten Uhnger (f.Holmen) i bunad. 
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Kirke-og kirkegårdsprosjekter siden 1987 
 

 Ny parkeringsplass i 1987 

 Utvidelse av kirkegården(urnelund): 1990 

 Ny driftsbygning med wc: 1991 

 Restaurering av hovedtaket på Tranby kirke: 1995/96 

 Rullestolinngang og ny hovedtrapp: 1996/97 

 Ny murpuss på tårnfoten og maling av tårnhjelmen: 2000 

 Montering av brannalarm: 2005 

 Montering av lyskastere mot altertavla og mot koret: 2005 

 Utvidelse av kirkegården: 2005 

 Ny løper og nyslipt korparti: 2005 

 Restaurering av orgelet: 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
     1998:Tidligere kirkeverge Åge Hagen og kirketjener Hans Nordal. 

      Åge Hagen var teknisk rådgiver da støttemuren ble anlagt. 

 
Ellen B. Nilsen 
stabssekretær, korleder og solist 

 
   Parkeringsplassen ble utvidet i 1987 
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Restaurering og utbygging av orgelet i Tranby kirke 
 

Den største nye begivenheten som skjer i Tranby kirke i forbindelse med jubileet er 
restaureringen av det gamle August Nielsen - orgelet fra 1891. Det er orgelbygger 
Torkildsen som sammen med orgelkonsulent Bjørn F. Boysen og Riksantikvaren 
har kommet fram til en løsning der orgelet blir mest mulig bevart i sin autentiske 
form og allikevel kan tåle en liten utbygging. Initiativet til å restaurere det gamle 
kirkeorgelet ble tatt av kantor Kristin Vold Nese. 
 
 

 

Ved restaureringen ivaretas det gamle orgelet med materialer, konstruksjoner og 
pipeverk.  
De rekonstruerte stemmer bygges og intoneres så nære August Nielsens tradisjon 
som mulig. De nye stemmene vil bli tilpasset på beste måte. 
 
Orgelkomiteen ble startet mens kantor Kristin Vold Nese arbeidet i menigheten.  
Formålet med komiteen var å arbeide for å restaurere det gamle orgelet slik at det ble 
tatt vare på. Komiteen har arrangert flere arrangementer både i kirken og på 
menighetshuset til inntekt for orgelet. Ord & toner i Tranby kirke har i den forbindelse 
blitt et kjent innslag i menigheten. For å samle inn penger har komiteen også hatt salg 
av cd-er, pins, orgelbrev og kakelotteri 
 
Orgelkomiteen består i dag av: 
Kerstin Sørhus, Laila Deltchev, Ingrid Amlien, Gretel Hunstad og  
kantor Waldemar Nowak. De har til nå samlet inn kr 200 000.- 
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Hvordan gjenskape den gamle kirken i en ny tid ? 
 

Nytt hc/wc rom ?  Nytt dåpsventerom ? 

 
       Tranby kirke slik den så ut på 1800-tallet 

 

 
Leder i Tranby menighetsråd  

Egil Haukås, tenker nytt og 

spennende om Tranby kirke i 

jubileumsåret. 

 

 

 

 

 

 

Kirkekonsulent Arne Sæter har utarbeidet flere utkast for hvordan Tranby kirke kan innredes på 

nytt hvis den gamle veggen bak altertavla blir revet. Det var daværende sokneprest Nissen som 

fikk den bygget, sikkert for å få et gruppe- og dåpsventerom i kirken. Det som ligger i kirkek-

onsulentens utkast er samtidig to påbygninger i front jfr. Sylling kirke. Disse to utbygningene 

skal inneholde dåpsventerom og Hc/wc. De totale omkostningene er på ca 1.5 millioner, og 

saken er til vurdering i Lier kirkelige fellesråd. 
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        Jubileumsstart 

 
 
 
 

 
Lokalhistorikeren  
Truls Hallingstad  

 

 

 
2. juledag 2004  skjedde den utfattelig 
flomkatestrofen i sørøst-Asia. Lys til ettertanke og 
bønn ble tent i alle landets kirker. 

 
Barnehagene på Tranby dekorerer hver jul 
kirken. 

 
Presten og forfatteren Per Arne Dahl .Tema:Tro, 
håp og kjærliget. Sammen med Hennums-
musikken og en fullsatt kirke ble dette en 
uforglemmelig kveld torsdag den 17. februar – 05. 

 
Laila og George Deltchev deltok i 

jubileumsmarkeringen på menighetshuset. 

Søndag den 2. januar startet markeringen av Tranby 

kirkes150 års jubileum. 

Lokalhistorikeren Truls Hallingstad innledet kvelden 

med å trekke opp de historiske linjene om 

bygdesamfunnet for 150 år siden. 

 

 I løpet av året vil det bli holdt en rekke arrangementer 

 i forbindelse med jubileet. 
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             K-dagen 
 

 K- dagen: Samling av alle konfirmantene i Lier til gudstjeneste i  
Tranby kirke og med påfølgende aktiviteter i Tranbyhallen. Lier Ten Sing på Tranby 
er en meget viktig aktør i forbindelse med K-dagen, ungdomsgudstjenester, 
Påskemessa og misjonsoppdrag nasjonalt og internasjonalt. 

 
                 Lier Ten Sing m/band  

               En fullsatt Tranby kirke 

 
            Bønnelys 

 
                Lier Ten Sing 

 
      Vannunder 

 
    Unge talenter 
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                                                       Advent, ord & toner 

 
                    Hennumsmusikken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Dirigent Georgi Deltchev 

 
Leder i Hennumsmusikken 
Svein Rognlien var 
konferansier. 

 
           Barn og jul  

            Tralbagos og Minitrall 

 
              Tranby kantori 

 
Kantor Waldemar Nowak og Jørgen Trømborg 

 
”Finn Kalvik kveld” til inntekt for orgelet under 
musikalsk ledelse av Sigmund Brenna. 
 
 
 
 
 

Ord & toner har vært et kjent program i Tranby kirke de siste årene til inntekt for ”nytt” orgel 
Unge musikere deltar under ledelse av kantor Waldemar Nowak. 
Leder i orgelkomitéen Kjerstin Thorbjørsen på bildet nederst til høyre. 
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                                                    Kirken med barna i sentrum 
 

 
                Tralbagos og Minitrall 

 
                Kordans 

 
       Lovende musikere 

 
                     Påskegudstjeneste 

 
        Utdeling av min kirkebok 

 
                Kirkesaft  
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Kateket Tore Ørjasæter ble viglset av biskopen   
søndag den 29. mai -05. 

 
        Nattverd under vigslingssøndagen 

 
 
Fjordingen og 17. mai hører sammen 
 
 
 
 
 
17. mai og Fjordingen hører sammen 

 
 
17. mai: En av dagene da Tranby kirke blir for liten 

 
1. mai gudstjenesten Tranby kirke er  
en fast tradisjon. 

 
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp  

Atle Sommerfelt (medl. av kristne arb.forb.) 

1. mai 2005. 

                                     Festdager 
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Menighetens organisasjonsliv i jubileumsåret 
 

Barneaktiviteter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libagos: 1. – 7. klasse 
Hver onsdag kl. 18.00 - kl. 19.00 i Lierskogen 
kirke 
Leder: Eli Trine Svorstøl  32 85 27 29 
  

Minitrall: 4 - 7 år 
Hver tirsdag kl. 17.30 - kl. 18.30 i Tranby 
menighetshus 
Kontaktperson: Eileen Trelease - 32 85 32 34 
  
Trabagos: 4. – 7. klasse 

Hver tirsdag kl. 18.30 - kl. 19.45 i Tranby 
menighetshus 
Kontaktperson: Ellen Berger-Nilsen - 32 85 28 16 
  

Søndagsskolen 
Søndag, under gudstjeneste i Tranby 
menighetshus 
Kontaktperson: Gry Runningen - 32 85 01 35 
 
Aktivitetsklubb: 5. – 7. klasse 
Annenhver torsdag kl. 18.00 i Tranby 
menighetshus 
Kontaktperson: Inge Runningen – 32 85 01 35 
 
Søndagsmøte  
for hele familien 
Kontaktperson: Katharine Gile Kolbjørnsen 
- 975 84 053 

Ungdomsaktiviteter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Konfirmanttiden 
Fra august til mai for 9.klasse. 
Temagudstjenester, turer, tjenesteoppgaver og 
undervisning. 
Kontaktperson kateket Tore Ørjasæter  
32 24 21 23 
 

Ten - Sing: fra 13 år. 
Hver fredag kl. 18.00 - kl. 20.30 
på Tranby menighetshus 
Kontaktperson: Turid Werrum - 32 89 32 21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speider: fra 8 år. 
Noen møter på Tranby menighetshus, men mye 
ute i marka. 
Kontaktperson: Kari Mørk - 32 85 1 8 83 

 

 

 
                    Libagos   

En misjonsgudstjeneste vi aldri glemmer 
søndag 18. september –05: Lier Ten Sing 
m/mange av årets konfirmanter 

 
Turid en visjonær leder: 
Fra kateket til kretssekr. i 
KFUK/KFUM 
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Voksenaktiviteter 
   

Tranby kantori 
Øver hver tirsdag kl. 20.00 - kl. 22.00 
Kontaktperson: Thorild Fuglerud  
32 85 07 31 

Misjonsforeningen "Vårbud" 
Siste mandag i måneden kl. 18.30 
Kontaktperson: Ruth Ørjasæter   
32 85 01 74  

Samtalegrupper 
Avtalte dager kl. 19.30 
Kontaktperson: Ragne Sommerseth   
32 85 13 77 

Fredagsvafler 
Hver fredag på Tranby menighetshus kl. 
11.00 – 12.00 
Kontaktperson Kåre Lohne: 32 85 14 31 

Tranby kvinneforening 
Første mandag i måneden kl. 18.30 
Kontaktperson: Grethe M. Fuglerud   
32 85 12 70 

Søndagsmøte 
En søndag i måneden kl. 17.30 
Kontaktperson: Jon Erik Vigren 
32 84 52 25 

Tranbyhøgda Misjonsforening 
Første mandag i måneden kl. 19.00 
Kontaktperson: Fredny Salomonsen   
32 85 02 70 

Et herremåltid 
Tredje torsdag i måneden 
Kontaktperson: Toril Rusås 
32 85 06 79 

Ungdomsmisjon (KFUK/KFUM) 
Andre onsdagen i måneden kl. 19.00. 
Sted: I hjemmene 
Kontaktperson: Marta Tveide  
32 84 60 53 

"Arbeidsmøte" til Menighetshusets 
julemesse 
Annenhver torsdag kl. 10.00 – kl. 13.00 
Kontaktperson: Ingeborg Haverstad  
32 85 11 58 

 
Medlemmer av menighetsrådet   2002 – 
Egil Haukås (leder) 
Gerd Tove Olsen 
Gry Ravnås Runningen 
Aud Stine Andreassen 
Laila Deltchev 

 
2005 
John Erik Ehrenbruch 
Toril Omdal 
Ruth Karin Bø 
Rolf H. Sommerseth 
Vara: 
Inger E. Lyngås Leer 

                 

 

Arbeidsmøtet planlegger årets julemesse. Thorild Rusaas og Astrid Lohne (ikke med her) var 
initiativtakerne. På bildet sees Ragnhild Kraft og Johanne Gundersen som også var med fra starten 
I dag ledes arbeidsmøtet av Ingeborg Haverstad og Astrid Lohne. Det er gjennomført til sammen 25 
julemesser. Nærmere 2 millioner kroner er samlet inn til menighetshuset i disse årene. 
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                                    DEN  KULTURELLLE  SKOLESEKKEN 
                                                              (redigert utgave) 

                                      Tekst Audun Tveide. Foto: Alf Kristian Hol 

 
Ordet kirke kommer av det greske ordet ”kyriakos” som betyr ”Det som hører 
Herren til.” Kirken er Herrens hus, og har derfor en spesiell status.  
 
Den nåværende Tranby kirke er bygget av naturstein og teglstein. Murene er 
pusset både utvendig og innvendig. Kirkens grunnplan er langstrakt som hos de 
fleste kirker i vesten. Vi kaller denne kirketype for langkirke. Kirkeformen har 
sammenheng med at man i kirken ser på kristenlivet som vandring, eller en reise 
mot et mål. Dette synet ligger til grunn for mye kirkearkitektur. Kirkebygningen 
består av selve kirkerommet som vi kaller SKIPET. Mot øst går skipet over i 
KORET. TÅRN-delen av bygningen er i skipets vestre ende, der er også 
hovedinngangen. I de aller fleste kirker her til lands vender kor-delen av bygningen 
mot øst, mot den himmelretningen hvor man ventet Jesu gjenkomst. 

 
Altertavlen viser da Jesus ble døpt av Johannes i elva Jordan. (Du kan lese om 
dette i Matteus evangelium kapittel 3 fra vers 13).  
Altertavlen i Tranby kirke er en kopi etter  maleren Adolf Tidemann, og han som 
laget kopien heter S. Aanonsen. Altertavlen har stått i kirken siden 1901. Tidligere 
hadde Tranby kirke en altertavle som forestilte Jesu korsfestelse som nå finnes på 
museet i Drammen. 

 
Alteret er det sentrale punktet i en kirke. Det symboliserer Guds nærvær og er 
sentrum for nattverdsmåltidet. Her mottar menigheten nattverden i form av brød 
(oblat) og vin. I den kristne tankegangen er alteret rasteplassen på veien til 
himmelen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Midt i koråpningen står døpefonten (font kommer fra latin og betyr kilde). Den er 
laget av Gjellebekk-marmor og er fra 1800-årene. Dåpsfatet er laget av messing, 
og ekspertene mener det er håndlaget i syd-Tyskland en gang i sen-
mellomalderen. I bunnen av dåpsfatet er syndefallet illustrert omgitt av  
en rekke bokstaver, kroner og bladornamenter. Videre er det gravert inn  
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bokstavene MID samt C med krone. Det siste er Christianias byvåpen. Antagelig 
har dette dåpsfatet vært i Tranby kirke siden en gang på 16oo- tallet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På kalken nedenfor står det inngravert to navn og årstallet 1688.  
Oblat-esken er antagelig fra 1700-tallet.  Videre er der to messing lysestaker fra 
1741. En gravert tekst forteller bl.a. at de ble gitt som gave til Tranby kirke av 
Christopher Svendsen  Giefstad og Hustrue Ragne Marcus Daatter.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
På alteret ligger også en gammel bibel. Tittelbladet mangler. Vi kan lese at den er 
gitt av Johannes Alfsen Kirkerud i 1764.  
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De liturgiske draktene er utviklet fra klær som var vanlige på Jesu tid, men har 
naturligvis forandret seg noe gjennom tidene. I dag bruker presten en sid, hvit 
kappe som kalles alba. Den kan knyttes rundt livet med en snor. Over skuldrene 
brukes et langt, smalt klede som heter en stola. Stolaen har sin opprinnelse i en 
håndduk som de første diakoner brukte ved servering.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Når det er nattverd, har presten en kappe over albaen og stolaen. Denne kappen 
kalles messehagl og er utsmykket med Kristussymboler. Både messehagl og stola 
finnes i kirkeårets forskjellige farger: Grønn, hvit, lilla og rød.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Helt framme til venstre i kirkeskipet står det en lysglobe. Ordet globe kjenner vi 
igjen fra ordet globus. Under gudstjenestene brenner det et stort lys i sentrum av 

På alteret står også en hvit porselensmugge med 
gullkors. Den har nok vært brukt til å bære dåpsvannet i.  
Fagfolk kaller en slik mugge for Rebekka-krukke. 
I Bibelen fortelles det i første mosebok kapittel 24, at da 
tjeneren Elieser på Abrahams befaling kom til byen Ur 
for å finne en kone til Isak, møtte han Rebekka som kom 
til brønnen for å hente vann i en krukke. Kan navnet ha 
med denne fortellingen å gjøre? 
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globen som symboliserer Jesus Kristus. Rundt Jesus-lyset kan det plasseres 
mange små lys som kirkegjengere kan tenne og sette i globen som et minne- eller 
bønnesymbol. Lysene rundt kan også symbolisere alle kristne over hele verden. 
Skikken med lysglobe i våre kirker er forholdsvis ny. 
 
Framme i kirkeskipet, nær lysgloben står en fin , gammel lenestol. Den er laget på 
1700-tallet. Treverket har  utskåret bladverk og skjellmotiv og har skinntrekk i setet 
og gyllenlær i ryggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I kirken lagres noe utstyr som ikke står framme til ”daglig” bruk. Det gjelder bl.a. to 
alterstaker  i stilarten sen-empire. De er antagelig fra midten av 18oo-årene. Øverst 
har de et profilert kapitel (hode) med messingholk for lys og foten er omgitt av tre 
engler. Foten er omgitt av tre engler i  stukk,  pluss blad- og blomster-ornamentikk. 
(Stukk er en blanding av bl.a. gips, sand og lim). 
Det finnes også en døpefont som ikke er i bruk. Den er laget av tre og er antagelig fra 
1600-tallet .  
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På kirkens nordvegg henger en såkalt pasjontavle ( pasjon= lidelse). I sentrum 
av tavlen ser vi Jesus på korset, og fra korsarmene henger bånd med romertall fra 
I til XII. Tallet VI er tatt med to ganger. Ved hvert tall ser vi et lite bilde som viser en 
scene fra lidelseshistorien samt en liten forklarende tekst. Pasjonstavlen er malt av 
Erik Gustaf Tunmark i 1764.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orgelet er bygget av August Nielsen i 1891 og er et meget fint instrument Dette 
orgelet blir restaurert og uvidet noe i 2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Kantor Waldemar Nowak spiller her på det gamle orgelet  
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De fire vinduene med glassmalerier ble anskaffet 1999 takket være en 
pengegave fra Åse Hennum. Det er kunstneren Rigmor Boye som har laget 
glassmaleriene. Hun er utdannet ved Statens håndverk- og kunstindustriskole i 
1974, og hun har stått for en rekke utsmykkingsoppgaver.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
To av de fire glassmaleriene i Tranby kirke har motiver fra Det gamle testamente:  
Jakobs drøm (1. Mos. kap. 28 fra v. 10) og profetens spådom om Kristi komme 
gjennom bildet av en stubbe som skyter nye, friske skudd (Jesaja kap. 11 v. 1). På 
de andre to finner vi motiver fra Det nye testamente: Maria med Jesusbarnet og 
Jesus som 12-åring i Tempelet (Luk. kap. 2 fra v. 41). Hovedlinjene i de fire bildene 
går diagonalt. Kunstneren tenker med dette å trekke  forbindelse til alteret, kirkens 
sentrale sted.  
  
I tårnet har Tranby kirke 2 klokker. Den største har denne innskriften: ”Dominus 
Olaus Pharaonis pastor Trone Opsal Kirkevere Anno Domini 1599.” 
På klokkens underkant er det flere tydelige file-merker. Det var vanlig tro at 
filespon fra en kirkeklokke hadde helbredende virkning. Hvis ingen ting annet hjalp, 
hendte det at man gikk opp i kirketårnet med en fil og skaffet seg litt spon fra 
kirkeklokken. 
 
Den minste klokken er fra 1855 og har fine ornamenter og et ”bilde” som viser en 
prest som står mellom alteret og døpefonten. På denne klokken kan man lese: 
”Anskaffet af Liers Menigheder støbt af O.Olsen paa Nauen vde Tønsberg Aar 
1855. ” Over dalen jeg ringer og kalder til gravens fred og til kirkens haller hvor 
naaden tilbydes i ord og daab og nadvær er dækket og hører mit raab.”    
 

 

 

 

 

 
Ansatte 
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Ansatte 
Jubileumsheftet ved kirkens 125 års jubileum har med alle prestene som har 
tjenestegjort i Lier fra 1377. Denne gangen har vi valgt å begrense oversikten til å 
gjelde omtrent de siste 150 årene.  
En kuriosistet er verdt å nevne at p.g.a. de store prestekullene på 1930-tallet ble 
det forsøkt opprettet enkelte nye prestestillinger. I den forbindelse må vi trekke 
fram at Bjarne Eriksen og Sigmund Lystrup var klokkerprester i Lier. De var 
klokkere på Gullaug og fungerte for øvrig som prester i bygda. 
 
Prestene var tilsatt i hele Lier fram til 1956. Da ble Sylling utskilt som eget 
prestegjeld. Etter 1956 er de nevnte prester tilsatt i Lier prestegjeld med ansvar for 
både Tranby og Frogner sokn. 
Vi har i tillegg valgt å ta med andre kirkelige ansatte så langt det har vært mulig å 
innhente opplysninger om dem.  
Da katekettjenesten i Lier ble opprettet i 1971 var det med utgangspunktet hele 
Lier prestegjeld. 
Med diakon i prestegjeldet ble dette noe endret slik at kateketen fikk først og fremst 
Tranby som tjenesteområdet og diakonen Frogner. Ved innføring av ny kirkelov i 
1997 har alle ansatte i Lier kirkelige fellesråd hele kommunen som sitt arbeids-
område,  men enkelte av de ansatte har basistilknytning til en menighet. 
 
Faste klokkere ble det etter hvert slutt på da vi fikk ansatte sekretærer på 
menighetskontorene. Det ble da ikke lenger økonomisk mulig å opprettholde disse 
stillingene, og vi fikk organisert frivillige klokkere til gudstjenestene. 
De tre siste klokkerne var: Rolf Foss (1928-1973), Martin A. Hennum (1974-1976)  
og Ole Karl Sørli (1976 –1982). 
 
Lier ble eget prosti i 1999 og omfatter kommunene Lier, Røyken og Hurum. 
Steinar Solbakken er prostiets første prost. 
 
For å avhjelpe presteoppgavene fikk Lier sin første prostiprest i 2002 da  
Torfinn Skarpaas ble ansatt. 
 
 
Forkortelser: 
prost=p, sokneprest=s, klokkerprest=kl,  
kapellan=ka, hjelpeprest=h, prostiprest=pp 
kateket=k, diakon=d. 
 
Prestene i Lier fra 1855: 
Jens Mathias Pram Kaurin s 
1853 – 1858 
Fredrik Rode s 
1859 – 1875 
Fredrik Waldemar Hvorslef s 
1875 – 1881 
Peder Valentin Winsnes s 
1881 – 1991 
Nils Johan Julius Aars s 
1892 – 1909 

 

 
                   Prost Steinar Solbakken 
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Prester Kirketjenere Organister Kateketer/diakoner 

Johan L. Arnesen s 
1910 – 1921 
Vilhelm J. Koren s 
1922 – 1936 

Svend Høgda 
1903 –1940 
 
 

Birgitte Holtsmark 
1872 – 1912 
Anna Holtsmark 
1913 – 1937 

 

Nils Kristian Nissen s 
1936-42.1945-49 
Bjarne Eriksen kl 
1932-1940 

Bjarne Muggerud 
1940 – 1941 

OleaTallaksrud 
1938 – 1970 

 

Andreas Gjerdi s 
1942 – 1945 
Sigmund Lystrup h/kl 
1940 – 1947 
Rolf Aune Arntsen kl 
1948 

   

Olav Flæten s 
1950 –1954 
Steinar Sande kl 
1949 – 1955 

Erling Knutsen 
1941 - 1950 

  

Lars Tjeldflaat s 
1955 –1958 

Torolf Ringstad 
1950 – 1974 

  

Nils Rosef s 
1959 –1965 
Rolv Beisvåg ka 
1956-1966 

 
 

  

Sverre Brekke s 
1966-1975 
Arne Sørby 
1966-1972 
Svein Helland k 
1972-1980 
Jakob Hillestad s 
1975 –1980 

 
 
 
 
 
 
Anstein Overn 
1975-1986 

 
 
Olav Soltun  
1970 –1994 
 

 
 
Anne Marie Dahl k  
1971- 1974  
Lars Berge k 
1974 
Alf Kristian Hol k 
1975 – 1980 

Svein Helland s 
1980 – 1981 
Per A. Sveaas ka 
1981-1992 

 
 
Hans Nordal 
1986- 

 Svein B. Brantsgård k 
1980 – 1985 
Turid Werrum k 
1985  - 1999 

Jørgen Nørstelien s 
1982-1996 
Einar Salvesen ka 
1986-1998 
Rolf Sommerseth ka 
1993- 
Solveig Kristiansen ka 
1998- 
Steinar Solbakken s/p 
1996- 
Torfinn Skarpaas pp 
2002- 

  
 
 
 
 
 
Kristin Vold Nese 
1994-1997 
 
Waldemar Nowak 
1997- 
 

Maranne Kraft d 
1988-1996 
Grethe Framgarden d 
1996 – 1999 
Tore Ørjasæter(vik) k 
1998- 1999 
John Erik Vigren k 
1999 – 2001 
Deane Østerhus d 
1999- 
Tore Ørjasæter k 
2002- 
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Sekretærer i Tranby menighet: 
Erna Skinnemoen 
1978-1982 (Frogner 1994) 
Astrid Lohne 
1982-2001 
Ellen B. Nilsen 

2001- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnehageansatte  
Styrere/førskolelærere fra 1977                  Assistenter 
Fra 1977 
Hanne Thorset f. 
Randi Sørensen f. 
Randi K. Lund f. 

Evy Bjelkarøya. 
 
Vikarer: 
Ingvild Borch Due, Katharina Utengen. 

Målfrid Skinnemoen f. 
1992- 

Grethe Mehren Pedersen  
Turid Synstelien  

 
Fra ombud til ”kirkens rådmann”: 
Menighetsrådene oppnevnte hver sin kirkeverge (ombud) 
Kommunalt ansatt kommunegartner (1964) og kirkegårdsforstander: 
Martin Hindrum: 1972 - 1974 
Kommunalt ansatte kommunegartnere og kirkeverger: 
Martin Hindrum:1974-1985  
Ingeborg Dahl:1985-1988 
Åge Hagen:1988-1994 
Kommunalt ansatte kirkeverger: 
Anders Jørgen Fuglerund:1994-1995 
Alf Kristian Hol 1995-1996 
Kirkesjef i Lier, ansatt av Lier kirkelige fellesråd 
Alf Kristian Hol 1997- 

 

Kilder: 
Norges kirker, Buskerud 
Lier menighetsblad 
Lier kirkeblad (under krigen) 
Den kulturelle skolesekken 
Drammens Tidende 

Bilder/tegninger: 
Kirkekonsulentens interiørskisse av Tranby kirke. 
Hilde Diesens tegning -97 av orgelet i Tranby kirke 
Kirkesjefens arkivbilder 
Gammelt bilde av Tranby kirke innvendig 
Bilde utlånt av Kirsten Uhnger 
Bilder utlånt fra Lierposten 
Statens kartverk: Lier præstegjeld fra 1844 

 
                Turid og Målfrid 

 
Menighetens barnehage på ”Aktivum”. 
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Takk for støtten til jubileumsheftet ! 
 

Byggmester Arvid Knutsen 

 

Lier maskin 

 

Sigvartsen S Steinhuggeri 

 

Tranbysenteret fysioterapi 

 

Jølstad begravelsesbyrå 

 

Floberg begravelsesbyrå 

 

Buskerud begravelsesbureau 

 

Lier, Røyken og Hurum begravelesbyrå 

 

Sparebanken Dnb/NOR 

 

YIT 


