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Lier Menighetsblad

En kirke i forandring.
«Denne våren skriver vi grunnlovs-
historie og kirkehistorie. Den
21.mai skal Stortinget gjøre endr-
inger i sju grunnlovsparagrafer som
handler om forholdet mellom stat
og kirke. Den norske kirke endrer
status fra å være ”statens religions-
vesen” til å bli et av flere trossam-
funn som understøttes av staten.
Dette er en grunnleggende forfat-
ningsreform. Den skaper en ny
plattform for utvikling av forholdet
mellom stat og kirke.»

Slik startet kirkestatsråd Rigmor
Aaserud sin tale til Kirkemøtet 17.
april i år. Og det var en vemodig
statsråd som konstaterte at de nære
bånd mellom stat og kirke nå er i
forandring.  På bakgrunn av kirke-
forliket fra 2008 mellom alle de
politiske partiene på Stortinget og
med støtte i demokratireformen i
Den norske kirke, vil Stortinget i
mai legge grunnlaget for en mer
selvstendig kirke. Kirken får selv
rett til å utnevne sine ledere.
Utnevnelsen av biskoper og proster

Lørdag 12. mai
Frogner kirke – se egen omtale
(Aktiviteter)
Tranby kirke kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester ved
Kvidaland, Flatland og Nowak.

Søndag 13. mai
Frogner kirke kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjon ved Kristiansen,
Bratsberg og Flaten. Forsangergruppe,
Bjørn Ervum, saxofon.
Lierskogen kirke kl. 11.00 og kl.
13.00 Konfirmasjonsgudstjenester ved

Kvidaland, Flatland og Nowak.

Torsdag 17. mai – Kristi himmel-
fartsdag
Frogner kirke kl. 11.30 ved Blaasvær
og Flaten
Lierskogen kirke kl. 09.45.
Festgudstjeneste ved Kvidaland og
Nowak.
Tranby kirke ved 17. mai-togets
ankomst.  Appell på kirkebakken ved
Berit Basmo Kvidaland.  Kafé på
Tranby menighetshus v/Lier Tensing.
Sjåstad kirke kl. 10.00 ved Stokstad

skal ikke lenger skje i statsråd, men
av kirken selv, nærmere bestemt
Kirkerådet. 

Statsråden fortsatte sin tale med å slå
fast at til tross for disse endringene
består folkekirka.  «Men det er noe
annet å være folkekirke i 2012 enn
det var i 1539. Grunnlovsendringene
legger et nytt og bedre fundament for
kirkens oppgave i dagens og morgen-
dagens norske samfunn.»

Statsråden takket og roste Den nor-
ske kirke for den måten kirken stilte
seg til tjeneste for folket i tiden etter
22. juli. 

«Jeg er glad og stolt over å være med-
lem i ei kirke som så raskt, og med så
høy kvalitet, klarte å takle så mange
utfordringer. Og som gjorde det med
varhet for menneskers ulike religiøse
ståsted. Dette var folkekirka på sitt
beste. (…) 22. juli viste oss at en av
vår tids største utfordringer til Den
norske kirke, er å finne fram til og
dyrke de verdiene som gjør kirka til
kirke, når det viktigste står på spill.»

Det som gjør oss til kirke er evangeli-

et og tjenesten for mennesker i
glede og sorg, hverdag og høytid,
på ethvert sted. Vi samles i felles-
skapet om Ord og sakrament i
troen på den treenige Gud. 

Endringene i Grunnloven og
kirkeloven innebærer ikke et brudd
mellom Den norske kirke og Staten.
Fortsatt vil kirken være regulert
gjennom en egen kirkelov og
finansiert over offentlige budsjetter.
Og prestene vil fortsatt være stats-
tjenestemenn.

Endringene bringer oss allikevel
mer i takt med vår tid. Det er jeg,
og mange med meg, glade for. Så
skal vi fortsette å gjøre det som gjør
oss til kirke! 

Ellen Martha
Blaasvær

Prost i Lier,
Røyken og
Hurum
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Søndag er kirkedag

Lier menighetsblad er også å finne på:  
http://lier.kirken.no

og Søbstad
Sylling kirke kl. 12.00 ved Stokstad
og Søbstad

Søndag 20. mai 
Tranby kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Sommerseth og
Søbstad. Dåp.
Frogner kirke kl. 13.00.
Gudstjeneste ved Sommerseth og
Søbstad. Dåp.
Sylling kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste ved Stokstad
og Søbstad. Dåp.

Fortsettes på neste side
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LIERSKOGEN KIRKE  
75 ÅR

Jubileumsgudstjenstene søndag 3.juni
kl.11.00.

Lierskogen kirkes 75 årsjubileum feires med 
jubileumsgudstjeneste søndag 3.juni kl.11.00. 
SFO-koret ved Heia skole deltar. Lierskogens eget
Blæseorkester vil spille.
Prost Ellen Martha Blaasvær holder dagens tale og
ordfører Helene Justad hilser fra Lier kommune. 
Seniorprest Rolf Sommerseth og sokneprest Berit
Basmo Kvidaland medvirker sammen med kantor
Waldemar Nowak og frivillige fra Lierskogen.
Ei ny lita Lierskogenjente skal døpes under denne
jubileumsgudstjenesten.
Etter gudstjenesten serveres det pølser og is. 
I forbindelse med jubileumsgudstjenesten

presenteres også jubileumsheftet for Lierskogen kirke
som John Willy Jacobsen har ført i pennen.

Vel møtt til en festdag for Lierskogen kirke!

Fortsettelse av Søndag er
kirkedag:

Søndag 27. mai –
Pinsedag
Frogner kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved
Kristiansen og Flaten.
Nattverd. Dåp.
Tranby kirke kl. 11.00.
Høytidsgudstjeneste ved
Kvidaland og Nowak.
Nattverd. Dåp.
Sjåstad kirke kl. 11.00
konfirmasjonsgudstjen-
este ved Stokstad og
Søbstad

Mandag 28. mai –
2. pinsedag
Amfiet ved
Rådhusplassen kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier.
Skaperverkets dag.

Søndag 3. juni
Gullaug kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Kristiansen og Bøe.
Nattverd. Mulighet for
dåp.
Lierskogen kirke kl.
11.00 75-års jubileums-
gudstjeneste ved
Sommerseth, Kvidaland,

Blaasvær og Nowak. Dåp.
Blæsen og SFO-koret del-
tar. Kirkekaffe/brus med
pølser og is.
Sylling kirke kl. 11.00 og
kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenest
e ved Stokstad og Søbstad.

Søndag 10. juni 
Frogner kirke kl. 11.00
Blomstergudstjeneste ved
Kristiansen og Flaten.
Dåp.
Tranby amfi kl. 11.00
Sommerfestgudstjeneste
ved Kvidaland.
Hennummusikken deltar.
Øverskogen samfunns-
hus kl. 11.00 ved
Sommerseth og Nowak

Søndag 17. juni
Frogner kirke kl. 11.00
ved Blaasvær og Flaten.
Nattverd. Dåp.
Barnesamling ”Sprell lev-
ende”.
Tranby kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Kvidaland og Nowak.
Dåp.
Sjåstad kirke kl. 11.00
ved Stokstad og Eli Nesse.
Dåp.

Konge i eget liv.

Ingvar Wilhelmsen i kulturkirka

Kirka var stapp full denne kvelden. Om grunn
var gratis entre, foredragsholderen eller kjenne
seg igjen som hypokonder er ikke godt å si. De
som var der fikk forlenga livet med to timer for

å bruke Wilhelmsen sine ord. Vi tror det mer er snakk om to uker.
Det var morsomt, lettforstått og inntresant. 

Ingvar Wilhelmsen
tok for seg de unød-
ige tanker og
bekymringer vi har
for sjukdommer,
familien og alt som
kan skje. Folk roter
mest med tenkte
ting, ikke virkelig-
heten. En mor
bekymra seg aller
mest for ungene
sine. Mannen kom
litt ned på lista.
Hvorfor det var
spørsmålet? Fordi
ungene er uerstate-
lige var svaret. 

Wilhelmsen kom til
slutt med noen råd.
Hvis det skjer noe i livet ditt, ikke kom helt på felgen inn i det.
Vær frisk til det motsatte er bevist, ikke omvendt. 

Foto: Alf Kr. Hol
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Døpte:
Frogner
Mikkel Bjertnes Moen, Ludvik
Leander Nylén Rey, Malin Aasen
Søhus, Fredrik August Englund
Syvertsen, Niklas Breivik
Eikheim, Guro Skatvedt Sannum,
Lilja Jóhannsdóttir, Sunniva
Vilming, Frida Halden Sørensen,
Maria Johanne Rosenberg
(Margaretakyrkan i Oslo), Alma
Heimark (Tuft kirke, Hvittingfoss)

Tranby
Andreas Wenger, Bertine Baugstø
Vonheim, Hedda Vilhelmshaugen
Dørre

Sylling
Jakob Flåhagen Opsal, Aron
Hermansen, Sebastian Settevik
Andrå

Sjåstad
Sine Rotbakken Bødker

Vigde:
Ingen

Døde:
Frogner
Liv Gilhuus, Finn Karl
Andreassen, Karluf Johannes
Knutsen, Solveig Laura Engum,
Sigrun Bergljot Evjen, Sigbjørn
Mathias Haraldsen, Jørgen
Rustan, Ragnhild Espedal, Erna
Cecilia Velle

Tranby
Nils Joel Tømmerås, Ragnhild
Kraft, Ragnhild Gulliksen, Rainer
Pettersen

Sylling
Øybjørg Bergljot Martinsen,
Helga Karlsen

Sjåstad
Einar Johansen

Slekters
gang Lørdag 12. mai:

Foredrag ved professor Gunnar
Danbolt  

«Norske helgener og pilegrimsmo-
tiver i kunsten»

Servering av varm suppe og brød,
smakebiter fra høstens «St.

Hallvardspill 2012»

Sted/tid: Frogner menighetshus lørdag
12. mai kl. 12.00 – 15.00

Billett kr. 100,-, forsalg Frogner 
menighetshus

Konserten «Det synger i stein – 
en pilegrimsreise fra Vestfold til

Orknøyene»
En musikalsk reise inspirert av mid-
delaldertoner og folkemusikk med: 

Tone Krohn, Elin Hoffart og 
Vilde Lavold

Sted/tid: Frogner kirke, lørdag 12. mai
kl. 16.00

Billett kr. 150,-, forsalg Frogner 
menighetshus 

St. Hallvarddagen 
tirsdag 15. mai:

Pilegrimsvandring i St. Hallvards 
fotspor 

Fra Frogner kirke til Huseby og videre
til Gullaug kapell. Avmarsj fra Frogner

kirke kl. 18.00, program ved St.
Hallvards brønn på Huseby kl. 19.00:
Forteller Grethe Bergersen og elever
ved St. Hallvard videregående skole.

Gratis å delta.

Arrangør: Frogner menighetsråd og
Pilegrimsgruppa, med støtte fra Lier

kommune, kulturkontoret.

St. Hallvardsdag i Lier 2012

Bokmarkedet på Frogner
menighetshus avvikles

I 12 år har Frogner menighetshus
arrangert bokmarked og formidlet et
stort antall brukte bøker til kjøpe-
lystne lesere av alle kategorier. Nå er
det slutt.

Initiativet til Bokmarkedet ble tatt av
norsklektor Lars Kolle, da huset var
nyrestaurert og utbygd i 2000. Siden
har det blitt arrangert ett eller to
utsalg i året og mange mennesker i
Lier og nabokommunene har forsynt
menighetshuset med bøker og andre
artikler som kunne selges på marked-
et.

– Vi har hatt mellom åtte og titusen
bøker til salgs på hvert marked, og
salget har gitt et godt økonomisk

bidrag til driften av Frogner menig-
hetshus, forteller menighetshusets
styreleder, Jan H. Heitmann. – De to
siste årene har omsetningen imidler-
tid vært lavere, og styret har evaluert
tiltaket og funnet ut at det blir for
mange tunge løft i forhold til omset-
ningen. Vi må derfor satse på andre
inntektsbringende tiltak, sier
Heitmann. Han peker på økt utleie av
huset og prosjektrettet givertjeneste
som to faktorer.

Menighetshuset har 5-6 større inn-
tektsbringende arrangementer i året.
Disse har lange tradisjoner og bidrar
årvisst med ca 200 000 kroner. – Vi
opplever at mange andre organisa-
sjoner har tatt opp vår idé med et
bruktbokmarked, og dermed har kon-
kurransen på dette feltet økt, forklarer
Heitmann.

DameEtagen- Konsert
Frogner kirke fredag 1.juni kl.20.00

12 kvinnelige sangere med Siri Christensen
som dirigent og arrangør kommer. Alle sang-
erne har erfaring fra band, kor, studio og som
solister. De synger jazz, blues, pop og soul.
Her er det stort spenn mellom tempotrøkk
og myke ballader. Velkommen til spenstig
konsert første fredag i juni. Billett. 

Arrangør Frogner menighetsråd. 
Se også hjemmesidene www.dameetagen.no og www.lierkirken.no. 
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HYRDEN I KAMP

En av kirkebrannene for noen år
siden ga flg. opplevelse: På brann-
tomta var alt bare aske og forkullet
treverk. De som så det følte virkelig
at de så hva ondskap kunne føre til.
Men midt i alt det svarte og stygge
og skremmende, strålte altertavla i
fargerik steinmosaikk mot dem. Litt
forandret, litt merket, men allikevel
nesten uskadd. Det var meget inn-
trykksfullt. Og altertavla, det var et
bilde av Jesus, den gode hyrde. Ikke
fredelig ved et stille vann, med mildt
blikk og lammet over skulderen. Nei,
det var hyrden i kamp. Med den ene
armen holder han et kvelertak på et
grusomt villdyr. Med den andre
holder han et fast og beskyttende
grep rundt et lam. Dette bildet tålte
ildens herjinger og kunne nå lyse
mot dem midt i alt det svarte.
Som en hilsen fra hyrden selv var
dette: om all verdens ulykke og ond-
skap rammer, om enn kirken brenn-
er ned til grunnen, så vil jeg være
med deg. Jeg er deres hyrde, jeg
kjemper for dere. 

Disse ordene
er skrevet midt oppe i rettssaken mot
ondskapen fra 22.7.
Nok en gang møtes ondskap med
roser.
Mot i dette vi kan kalle dødsskyggens
landskap handler om viljen til å gå
videre så det onde ikke får det siste
ordet, og også om viljen til å gå vid-
ere med tro på at Gud er med, selv
om vi ikke alltid merker hans nær-
vær.
Davids 23. salme – om den gode
hyrde - forteller oss at når det røyner
på og vi rammes av døden, er det
ikke først og fremst ord og forklar-
inger vi trenger, men nærvær;
Hverandres nærvær - og Guds: «Selv
om jeg går i dødsskyggens dal frykter
jeg ikke for noe vondt. For Du er
med meg».

Rolf H.
Sommerseth

Andakt

Velkommen til “Ord og toner” søndag 10.juni kl.19.00 
Vårkonsert med “musikkeventyr “ fra Bach til Real
Group”

Sanggruppen “En God Tone” fra Oslo vil stå for sang-
innslag. Instrumental musikk vil presenteres av pian-
ister Håvard Ringsevjen og Sondre Ringsevjen (bild-
et), trompetister Vibeke Kohl og Henrik Falang, fio-
linist Bjørg Ødegård.

Vi får oppleve en vandring gjennom musikkens hist-
orie fra bl.a. vakre,uforglemmelige melodier av Bach,
gjennom viser, livlige, rytmiske ungarske danser av
Brahms og Liszt samt pop svisker i tolking bl.a. inspirert fra Real Group.

Arrangør :Tranby menighets Sang- og Musikkutvalg. Billettpris kr100,- voksne,
ungdom u. 15 år gratis.

DAGSTUR TIL HADELAND
Torsdag 14. juni reiser vi med buss
til historiske Hadeland! Avreise
Frogner menighetshus kl. 09.30
m/”opplukk” Bjørkesvingen, Tranby. 
Vi besøker Kistefos Træsliberi,
Søsterkirkene, Grinaker Vev og
Hadeland Glassverk hvor vi nyter en
2-retters middag, før vi setter kursen
hjemover igjen. Det blir omvisning
på de ulike stedene samt gode mulig-
heter for shopping! 
Pris pr. person ca. kr. 600.
Arr.: Diakoniutvalgene i Frogner og
Tranby menigheter.
Ønsker du mer informasjon, ring
Lisbeth Olsbye, diakon, 95729600,
32220737.

FRILUFTSGUDSTJENESTER
I TRANBY I JUNI

Søndag 10.juni kl.11.00 blir det
sommergudstjeneste i det flotte amfi-
et ved Tranby kirke med påfølgende
kirkekaffe. Prest er spr. Berit B.
Kvidaland. Hennummusikken deltar
ved gudstjenesten og holder en liten
konsert i etterkant. I tilfelle dårlig
vær flyttes gudstjenesten inn i kirken.

Søndag 17.juni kl.13.00 blir det
sportsandakt ved Asdøltjern ved
spr. Berit B. Kvidaland
De som vil gå opp Asdøldjuvet
møter ved parkeringsplass Asdøljuvet
kl.11.00 (ved Ringeriksveien). Anders
Opsahl er guide på turen. 
Kjørevei: Ringeriksveien til Sylling,
kjør noen hundre meter forbi avkjør-
ingen til Sylling, vei til høyre etter
klosteret – bomvei – kan kjøre helt
fram. Ta med mat, (gjerne grillmat),
drikke og sitteunderlag 
Arrangementet avlyses hvis det er
regnvær.

Samme søndag er det gudstjeneste
med dåp i Tranby kirke kl.11.00 for
de det passer best for.

Korkafè
Frogner menighetshus 

torsdag 31.mai kl.19.00-21.00
Frogner kirkekor arrangere korkafè. 
Korsang, allsang, god tid til kaffe/te,

kaker og prat ved bordene.
Velkommen til hyggelig forsommer-

kveld!
Hilsen Frogner kirkekor

Presentasjon av nye ligurgiske sanger
i forbindelse av gudstjeneste reform-
en tirsdag 15.mai kl.20.00 i Tranby
menighetshus.

Velkommen alle dere som er glad i å
synge på gudstjenestene. Tranby
Kantori vil sammen med flere andre
sangere synge utvalgte liturgiske sanger
som planlegges å ta i bruk i forbindelse

med gudstjeneste reformen.

Kirkerådet har oppfordret mange
kjente norske komponister til å bidra
med nye melodier for å skape fornyelse
og variasjon i gudstjenesten. Hver
menighet har nå derfor anledning til å
prøve ut en ny gudstjeneste ordning og
nye liturgiske sanger.
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Helgen 13-15.april var årets konfirmanter i  Sylling og
Sjåstad på konfirmantleir på Gulsrud leirsted ved
Tyrifjorden. Det ble en opplevelsesrik helg med full fart fra
første stund. 

På Gulsrud var det denne helgen et yrende liv hvor kon-
firmantene var med på det meste; lek og, konkurranser,
gudstjenestesamling, underholdning med kampkveld,
undervisning i grupper, grilling  og aktivitetsløype ute på

lørdagen.  Og på lørdag ettermiddag sørget det fine været
for å ”lokke” flere konfirmanter til å ta et forfriskende bad
i Tyrifjorden! Da hadde allerede  sokneprest Ole Johan
Stokstad kastet
alle hemninger
og kastet seg uti
vannmassene i
Tyrifjorden , til
stor applaus fra
konfirmantene

Tekst: Helge
Bratsberg

Full fart på konfirmantleir!

Sylling og Sjåstad menigheter arrangerer friluftsgudstjeneste
søndag 24. juni, kl 11.30 ved minnesmerket i Maidalen.

Buss fra parkeringsplassen ved Sjåstad kirke kl 10.00/fra parkeringsplassen ved Sylling kirke kl 10.30.
Det er noen hundre meter å gå fra bussen frem til minnesmerket.

Krigshistorien om flystyrten i Maidalen 1940 presenteres.
Klær etter vær. Ta med mat og drikke og noe å sitte på.

Velkommen til gudstjeneste under åpen himmel!
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“7 i Kirka”
Menighetsbladet har stilt 3
spørsmål til noen av årets kon-
firmanter. 

Spørsmålene er som følger:

Navn + menighet

1. Hva er de beste minnene fra
konfirmanttiden?

2. Hva er det viktigste du har
lært i konfirmanttiden?

3. Hvorfor valgte du å konfirm-
ere deg i kirken?

Liv Stenbro Menne
-   Sjåstad menighet

1.  De minnene som
kommer til å bli
mine beste er saml-
ingene vi har. Vi er
en kjempefin
gruppe. Dessuten må jeg ta med leiren
vi hadde sammen med konfirmantene
fra Sylling på Gulsrud. Der hadde vi
det koselig.

2. Når det gjelder bibelhistorien, kunne
jeg nok det meste fra før. Men når
presten forklarer, lærer jeg å se ann-
erledes og forstå ting på en annen måte.

3. Siden jeg er leder i Sjåbagos og syng-
er i tensingkoret SjåTS var  valget ikke
vanskelig for meg. Det var helt naturlig
å velge og bli konfirmert i Sjåstad
Kirke. Selv om jeg også vurderte
Filadelfia i begynnelsen, er jeg nå over-
bevist om at det jeg har valgt er det
rette for meg. Jeg kjenner både presten
og gruppen godt fra før, og føler meg
hjemme. Jeg konfirmerer meg i alle fall
ikke på grunn av gavene, men fordi jeg
tror på Gud.

Kristina Stabu
Tørresvoll - Sylling
menighet

1. Leiren på Gulsrud,
svarer Kristina før
jeg har ferdigstilt

spørsmålet. Og hun følger opp med å
bedyre at aktiviteter er å foretrekke
fremfor ordinær undervisning. Det er
tydeligvis ikke stedet, men leiren som
er fokuset. For som denne konfirmant-
en påpeker er det kult å bade i
Holsfjorden i april – og når til og med
presten sjøl trekker i badebukse er det
duket for opplevelse av rang. – Men litt
kjipt at han ikke lot meg bade lenger,
sier Kristina. Hun er tydeligvis utstyrt
med et badegen som ikke vi andre er i
besittelse av.

2. Kristina trekker litt på det. Mamma
Elisabeth er også tilstedet under inter-
vjuet. – Hun er ekstremt flink til å slå
opp i Bibelen da, smiler hun. Og jeg får
høre om Twist-konkurransen. – Ole
Johan ber oss om å slå opp på et
bestemt bibelsted, og jeg er som regel
veldig kjapp, forteller Kristina. – Ja,
hun har vunnet mange Twist, følger
moderen opp. Så snakker vi litt om
Fasteaksjonen og innsamling av penger
til viktige formål. Og solidaritet blir
også en viktig del av konfirmasjons-
undervisningen.

3. Kristina ler. – For meg ble det kirken
eller ingen ting. Ja vel, tenker jeg og ber
henne utdype dette. Elisabeth begynner
å smile og jeg aner at dette er en
mor/dattergreie. – Du skjønner at jeg
fikk bare to valg jeg, enten ble det
kirkelig konfirmasjon eller ingen kon-
firmasjon, erklærer den vordende kon-
firmant. Og mor innrømmer at hun tok
grep om saken helt fra starten av. –
Men jeg vet ikke om jeg hadde valgt
annerledes om jeg hadde hatt flere valg
heller, avslutter Kristina.

Sol Lerstad
Dannemark, Frogner
menighet.

1. De beste minnene
er fra konfirmantleir-
en. Det var gøy , vi
lærte sanger og hadde
det bra.

2.  Du kan alltid stole på Gud. Han
svikter deg ikke. Jeg tenkte ikke slik før.
Jeg er blitt mer kristen.

3. Kristendommen er den mest vanlige
troen i  landet jeg er født i, og jeg er
døpt. Jeg ville lære mer om den. Og jeg

liker å høre historier fra Bibelen.

Tore Ruth, Frogner
menighet

1. Konfirmantleiren
og alt som skjedde
der. Og nattcupen. 

2. Jeg har lært å
kjenne litt mer til Gud; hva han er;
hvem han er.

3. For å finne ut noe mer om  hva jeg
vil tro på i livet. Og konfirmanttiden
har hjulpet meg med det.

Marius Fossum,
Tranby menighet

1. Konfirmantleiren
er det viktigste minn-
et. Det var veldig gøy.
Ble kjent med mange
på en ny måte

2. Etikk.

3. Har alltid sett på meg selv som krist-
en så det falt naturlig.

Madelaine Øvensen
Seniveratne, Tranby
menighet

1. Konfirmantleiren.
Den var skikkelig
koselig

2. Alt er egentlig ganske viktig

3. Har alltid vært kristen og tror på
Gud

Ingrid Ljøsne
Tollefsen Tranby
menighet

1. Konfirmantleiren.
Den var skikkelig
koselig

2. Alt er egentlig like viktig

3. Mamma sa jeg måtte

Foto av Frogner konfirmantene:
Lierfotografen. Hanne Mossefinn.
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”Annen etage”
Tekst v/Elisabeth Thomte Edvardsen

Fosskvartalet –
andre etasje – der
befinner
Kirkesjefen seg!
Sammen med sin
stab legger han
forholdene til
rette for at menighetene og kirkens
fotfolk kan utøve sitt virke. Agendaen
er heseblesende! 

- Jeg er utrolig glad for å ha så flotte og
oppegående kollegaer rundt meg,
bedyrer kirkesjef Alf Kristian Hol. Han
henviser til kvalitetsbevisste medar-
beidere og uvurderlig innsats i alle
ledd. Og med full ”ordrebok” trengs det
full trøkk – fra alle!

Kontordrift
Alf Kristian er opptatt av
å ta vare på sine ansatte.
18 personer har til daglig

sitt virke i Lier Kirkelige Fellesråd (=
14 årsverk).  – Det er viktig for meg å
vedlikeholde og videreutvikle hele
organisasjonen selvfølgelig, men fokus-
et må også være de ansattes mulighet
til videre utvikling. – Samtidig er vi
opptatt av å legge til rette for at menig-
hetene skal ha best mulig vilkår, nikker
kirkesjefen.
Akkurat nå er administrasjonen i full
sving med digitalisering av kirkegård-
ene. – Det er et stort arbeid som krever
mye ressurser, forklarer Alf Kristian.
Frogner kirkegård er ferdig digitalisert
nå, bare små justeringer gjenstår. Nå er
det Tranby sin tur, og etterpå tas
Sjåstad og Sylling. – Vi regner med å
være helt ferdige innen 2013, resonerer
kirkesjefen. - Det vil si at snart kan vi
sitte hjemme på egen PC og finne frem
til graver på kirkegårdene i Lier, for-
klarer han.

Kirkedrift
Det er med ydmykhet
jeg lar meg bevege inn i
alle de prosjektene som

kirkesjefen beskriver videre.
- Når det gjelder Frogner kirke, forsett-
er Alf Kristian, så er vi i ferd med å
pusse opp kapellet nå. Det trenger sårt
vedlikehold og det er mye som må
gjøres. I tillegg bør det vakre stein-
gjerdet restaureres. Han forklarer vid-
ere at det er planer om utvidelse av

kirkegården på Frogner også. – Vi
fungerer jo som gravferdsetat i Lier, og
må ta høyde for andre livssyn enn vår
egen. Kirkegården må gjøres tilgjenge-
lig bl.a. for muslimer, forteller han.

Det skinner litt ekstra engasjement av
kirkesjefen da han beretter om gamle
gravminner utenfor hovedkirken i Lier.
De stammer tilbake fra den gang
Gjellebekkmarmoren ble utvunnet.
Den eldgamle skriften er tydet og det
pågår et arbeid for å sikre noe av dette
for ettertiden. 
Og det fortsetter å skinne. Alf Kristian
er tydelig stolt over kirketjenerne sine
som har bidratt til å pusse opp båre-
rommet i kapellet på Frogner. – Og til
høsten skal de flekkmale benker og
søyler inne i kirken, smiler han.

Når det gjelder katedralen på vestsiden,
Sjåstad kirke, er det en omfattende
oppussingsplan som er under utarbeid-
else. – Dette blir kostnadskrevende,
sier Alf Kristian alvorlig. – Både tak og
vegger utvendig trenger fornyelse. Men
det første på programmet er ny løper
som tåler både SjåTS’ere og
Sjåbagos’ere. Jeg tar meg i å juble over
en kirkeløper som blir slitt av barn og
ungdom. I denne kirken er det mye
Halleluja! Samtidig skal gulvet få nye
malingsstrøk og nye benkevarmere skal
på plass.
Når det gjelder oppvarming i kirkene

våre er det verdt å merke
seg at det planlegges et
datastyrt fyringspro-
gram. Når det er på plass
kan varmestyringen skje
via en PC – det synes
som en effektiv måte å
møte fremtiden på.

Benkevarmere blir det også i Tranby
kirke. I denne menigheten er det
forresten et viktig jubileum på gang.
Lierskogen kulturkirke fyller 75 år og
det skal selvsagt feires. 3. juni står en
egen festkomité klar og ønsker vel-
kommen. Ellers er det viktig å nevne at
kirketjenerne i Lier har pusset opp
kapellet på Tranby denne vinteren. Ja,
også dåpsrommet i Tranby kirke har
fått en ansiktsløftning av denne gjeng-
en i løpet av den avtroppende årstiden.

I Sylling kirke er hovedfokuset – nytt
orgel til menigheten! En egen komité
har pr i dag samlet inn i underkant av

250 000 kroner – her ligger det et hav
av respekt! Alf Kristian jobber med
Riksantikvaren for å få til spiselige løs-
ninger både for dem og oss. Det er ikke
bare å bygge nytt orgel i en listeført
kirke! 
Ellers kan kirkesjefen fortelle at ny
driftsbygning/garasje snart er i gang i
Sylling. – I tillegg er det planer om å
bedre belysningen i kirkestuen her og
taket skal hvittes. Det er også planlagt
at vi skal bygge nytt gjerde rundt kirke-
gården i snarlig fremtid, forklarer
kirkesjefen.

Videre kan Alf Kristian bekrefte at det
arbeides med en ny beplantningsplan
for kirkegårdene i Sylling og Sjåstad. –
Det er viktig at det er nye vekster på
plass før gammel beplantning må vike,
forklarer han.

Navnet minnelund
Ønsker om navnede
minnelunner har også
kommet til Lier. Flere
og flere etterspør grav-
plasser i felles grav –
uten egen gravstøtte,
men med navneplate. Dette er en
økende tendens og Lier tar nå høyde
for fenomenet. Frogner var først ute. Så
følger Tranby, Sjåstad og til slutt
Sylling. Kirkesjefen anslår at alle
minnelundene er ferdigstilt innen et
par år.

Han presiserer for øvrig at det kun er
snakk om urnegraver på en navnet
minnelund. – De som ønsker seg et
gravsted for flere generasjon må vurd-
ere noe annet, sier han. Alf Kristian
forklarer videre at disse gravene er gra-
tis og de ikke blir festet i vanlig for-
stand. Etter fredningstiden på 20 år blir
navneplatene imidlertid fjernet. 

Til slutt oppfordrer kirkesjefen oss til å
benytte hjemmesiden til Lier Kirkelige
Fellesråd. På http://www.lier.kirken.no/
finner du både informasjon og sakspa-
pirer. 

Litt støl i høyrehånden og en anelse
andpusten takker jeg kirkesjefen både
for kaffekoppen og at han tok seg til
menighetsbladet. Med en sånn agenda
på skrivebordet sitt er jeg glad vi har
en kirkesjef som har evne både til å
puste og til å se fremover. Ser vi oss
rundt – tenker i perspektiv - er nok
Lier velsignet!
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Noen kommer – noen går
tekst v/Elisabeth Thomte Edvardsen

Kirkemusiker 
I en årrekke har Reidun Søbstad
traktert tangentene i Sylling og Sjåstad.
Snart 70 år ung trer hun inn i pen-
sjonsalderen og menighetene nord i
bygda må takke farvel til sin kjære
fargeklatt og innstille seg på nye tider
og nye orgeltoner. Dette skjer fra høst-
en 2012.

Organiststillingen til Reidun har vært
utlyst og nå er ansettelsen formelt i
orden. Den nye organisten heter Eli
Nesse. Damen er 46 år og bor i
Mjøndalen. Hun har arbeidet som
frilans kirkemusiker i Holmestrand,
Kongsberg og Efteløt. Opprinnelig er
hun utdannet klaverpedagog og mus-
ikkbarnehagelærer fra Barratt Dues
Musikkinstitutt. Det er først i voksen

alder at Eli tok etterutdanning innen
kirkemusikk ved Norges
Musikkhøgskole. Hun kan fortelle at
hun gleder seg veldig til å tiltre en fast
stilling her hos oss – og vi gleder oss til
å bli kjent med henne. Det kommer for
øvrig et fyldigere portrett av Eli senere.

Kateket
Helge Bratsberg har vært ansatt som
kateket i Frogner, Sylling og Sjåstad et
par års tid. Han har valgt å slutte hos
oss til fordel for Sande. I den forbind-
else ble stillingen hans utlyst. Det er
foreløpig ansatt kateket i 50 % stilling i
Frogner menighet.
Trosopplærerstillingen i Sylling og
Sjåstad er i disse dager utlyst på nytt.
Det er vår interne Helge S Rotevatn
som tiltrer stillingen i Frogner. Han
har en noe tilsvarende stilling på
Tranby i dag så han er ikke ukjent med
verken bygda eller arbeidsoppgavene.
Det er alltid hyggelig med kjente søk-

ere og vi ønsker Helge hjertelig vel-
kommen – nå også til Frogner.

Den avtroppede Helge forteller til
menighetsbladet at han har hatt flotte
år i de menighetene han har hatt
ansvar for. – Jeg trivdes fra dag én, sier
han, og det har vært en stor glede å bli
kjent med barn, unge og voksne. –
Folk i Lier er rett og slett koselige. Han
ønsker å takke hver enkelt av dem han
har møtt.

De beste minnene Helge har fra Lier er
de flotte konfirmantleirene med
Frogner menighet. Så trekker han frem
alle de livlige og morsomme samling-
ene med Tårnagentklubben i Sylling. –
Og ikke minst turene og alle korøvels-
ene med SjåTS, mimrer kateketen som
synes det har vært både gøy og givende
å være kateket i Lier. – Takk for meg,
avslutter han. Og vi ønsker Helge lykke
til med nye utfordringer.

EN ILDSKJEL I FROGNER
MINIGOSPEL GIR STAFETT-
PINNEN VIDERE
Ingjerd Wium Karlsen slutter som leder
av Frogner minigospel til sommeren
etter åtte år som leder og dirigent. Før
det var hun aktivt med som mamma
og støttespiller fra eldste datteren var
fire år. Det står det respekt av, men hva
er det som har motivert og drevet
henne. 

Jeg har alltid sunget i kor, ler hun. Jeg
vokste opp med kor i Tangen og fort-
satte i Gol mens jeg utdannet meg. Når
ungene vokste til, var det naturlig å gi
dem del i de samme gledene som jeg
hadde fått med meg fra barndommen. 

Jeg hadde kirken som lekeplass! Det ga
en god og trygg tilknytning til kirka
som er viktig for barn. En slik nærhet
gir fortrolighet til kirke og menighet
som varer ved inn i voksenlivet. 

Men den viktigste motivasjonen er
korvirksomheten i seg selv. Det er så
allsidig og det har så mange gleder i
seg. Et barnekor er så mye mer enn
bare sangen. Det trekker hele familien
inn i arbeidet. Julevandringen til Øvre
Val gård er et sted hvor barnekoret er
med. Øvelsene er også voksensamling-
er for foreldre som følger. I de senere
år har koret vært aktivt med på barne-
korfestivaler sammen med andre kor i
Sandefjord og i Drøbak. Det har gitt

mye igjen både for voksne og unger. 

Av større ting som koret har gjort, er
kanskje musikalen ”Å, så vakkert”
sammen med Hans Inge Fagervik, noe
av det mest spennende i senere tid.
Den tar opp klima og miljøansvar og
hvordan vi skal ta vare på Guds skaper-
verk. Den er passe rocka og røff til
også å slå an hos gutta. Kostymene var
laget i samarbeid med voksne og barn.
Barna tegnet mønstre som så ble sydd
og innarbeidet i kostymene. 

Koret heter barnegospel, men vi er alt-
spisende når det gjelder sangstiler. Vi
prøver vel å blande nytt og gammelt,
noe som foreldrene kan og noe av det
nye som ungene er fortrolig med. Et
eksempel fra noen år siden: Sammen
med den daværende organisten i
Frogner, Vigdis Simonsen, markerte vi
Wergelandsjubileet med en forestilling
i kirka som ble meget vellykket, og i
vinter var det nyskreven musikal av
Fagervik. 

Ny leder og dirigent av koret blir Ellen
Kathrine Trelease Eriksen, som er
mamma i koret og profesjonell musik-
er. Med solid musikkfaglig utdanning
fra Norges Musikkhøyskole og lang
erfaring, gleder vi oss over nye som
overtar og takker Ingjerd for trofasthet,
ståpåvilje og flott korarbeid. 

Tekst: Asle Kristiansen

SJÅSTAD KIRKE STARTER 
VOKSENKORET SJÅKK !!!!     

(Sjåstad Kirke Kor)

Etter mange hendvendelser om kor
for voksne, starter vi nå opp ett
blandet kor til høsten.
Det kommer til å være ett sjanger-
messig bredt repertoar - altså noe for
enhver smak! Men vi ønsker også å
fortsette tradisjonene etter våre barne
og ungdomskor.

ØVINGSTIDSPUNKT: 
Tirsdager kl 19-21

Sted: Sjåstad Kirke.

ORIENTERINGSMØTE: 
Tirsdag 29 mai kl 19.00 i kirkestua.
VELKOMMEN !!!!!

Mvh Katrine Simonsen og Monica
Bless
For mer info, ring: 90773452



AKTIVITETER I
MENIGHETENE

FROGNER
Tirsdag 8. mai kl. 10.30 –
kl. 11.30 i Frogner menig-
hetshus
Bibelgruppe ved Audun
Tveide

Torsdag 10. mai kl. 11.00 –
kl. 13.00 i Frogner menig-
hetshus

Formiddagstreff. Kantor
Anne Ma Flaten byr på
sanger og musikk fra
Vestlandet.

Lørdag 12.mai kl.12.00 i
Frogner menighetshus 
Kunstprofessor Gunnar
Danbolt: ”Norske helgener
og pilegrimsmotiver i kunst-
en”
kl.16.00 Konsert i Frogner
kirke. Folkemusiker Tone
Krohn m.fl. 

Torsdag 31. mai kl. 19.00 i
Frogner menighetshus
Frogner kirkekor arrangerer
Korkafè.  Arrangør: Frogner
kirkekor ved Anne Ma
Flaten

Tirsdag 5. juni kl. 10.30 –
kl. 11.30 i Frogner menig-
hetshus
Bibelgruppe ved Audun
Tveide

Gravstener
Stor utstilling, 

omsliping, navne-

tilføyelser og bolting.

Fire generasjoners erfaring.

3400 Lier 
Tlf. 32 84 00 48 - 32 84 07 95

Advokat
Liv V. Urdahl MNA

Alminnelig praksis
i Meierigården

LIERBYEN

Tlf.: 32 84 88 10
E-mail: liv@advokat-urdahl.no

A/S Børresen

tronstad
3410 Sylling

SkogBruk

utmArk - krAft

Amtmannssvingen 
Tlf. 03000
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Bildeler, bilgummi, vrakpant
www.lierbil.no

Blomster til begravelse
Vi leverer alt av sorgbinderi 
og kondolansebuketter.

Se vårt utvalg på 
www.mestergronn.no 
eller ring vårt kundesenter på 
grønt nummer 800 80 111 
for profesjonell veiledning.

Tollbugata 21, Strømsø
Haugesgate 24, Bragernes

Solbergsenteret, Nedre Eiker
Vestsidevegen 5B, Lier

24t: 32 80 75 80

www.jolstad.no 

Avd. Drammen, 32 84 05 05
Avd. Hokksund, 32 75 63 27

Gi deg tid til å
sørge.

Vi kan alt om
gravstein.

 

www.lierbegravelse.no      24t: 32 84 00 32

BUSKERUD BEGRAVELSESBYRÅ AS - KOLLEN

Hegsbroveien 38, Lierbyen
3400 Lier

Døgntelefon
32 85 25 00

www.akasien.no

akasien
BEGRAVELSESBYRÅ

Tranby menighetshus
har til leie hvite duker.

Ferdig vasket og rullet,
kr.35,00 pr meter i leie. 

Henv.til:Bjørg Kjos
Nordal tlf.32 85 16 22.
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Kirkesjef Alf Kristian Hol
mobil: 913 83 678 

Prost Ellen Martha
Blaasvær 
mobil: 922 84 822

Sokneprest Solveig Aass
Kristiansen (Frogner)
mobil: 977 35 867

Sokneprest Berit Basmo
Kvidaland (Tranby)
mobil: 917 73 490

Sokneprest Ole Johan
Stokstad (Sylling og
Sjåstad)
mobil: 951 11 602 

Seniorprest Rolf
Sommerseth
mobil: 995 11 520

Kateket Joar Morten
Flatland (Tranby)
mobil: 941 34 884

Soknediakon Lisbeth
Olsbye (Frogner)
mobil: 957 29 600

Kateket Helge Bratsberg
(Frogner, Sylling og
Sjåstad)
mobil: 993 54 449

Den norske Kirke i Lier 

Buskerud Olje AS
I SAMARBEID MED

Juels Petroleumsservice
Vi leverer petroleum, fyringsoljer, 
autodiesel, farget diesel og bensin 
i Lier, Drammen, N. Eiker, Røyken 
og Hurum.

Benytt Deres lokale varmeleverandør siden 1963!

Service på
brenner og

fyringsanlegg
Konkurranse-
dyktige priser
Topp service

Rask levering

Telefon 32 78 77 99

Juels Petroleumsservice 3410 Sylling
Juel Fuglerud, tlf. 32 85 60 83 · 928 00 500
Kjell Fuglerud. tlf. 957 57 442
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Vakttelefon: 32 89 05 45
telefonvakt hele døgnet

treffes i Lier, røyken, Hurum og Drammen 
kommer om ønskes til konferanse hos dere

Avd. røyken

røyken

menighetshus

Avd. Hurum

Sætre Blomst

32 79 16 80

Lier, Røyken og Hurum

Begravelsesbyrå

Ring din lokale forhandler:

Waal Drammen Olje AS
Jan Hasse Utengen

Fyringsolje, diesel,
parafin eller
smøremidler?

KIRKENS SERVICEKONTOR

Fosskvartalet, Lierbyen
Mandag - fredag kl. 9 - 15
Tlf: 32 22 02 70
Kirkens.servicekontor@lier.kommune.no

FROGNER MENIGHETSHUS
Klokkersvingen 1, Lierbyen
Tirsdag og torsdag kl. 10 - 14
Onsdag 10 - 13
Tlf: 32 22 07 33

TRANBY MENIGHETSHUS
Kirkesvingen 7, Tranby
Tir-fre kl. 10 – 14
Tlf: 32 24 21 21

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 32 22 02 70

Alt i elektrisk anlegg, tyverivarsling 
og brannvarsling

YIT  AS
Kjellstad Næringssenter, 3400 Lier

Tlf. 32 84 26 00

Organister:
Frogner: Anne Ma Flaten: 90 08 01 03
Tranby: Waldemar Nowak: 92 66 46 42
Sylling/Sjåstad: Reidun Søbstad:  97 68 87 32

Kirketjenere:
Frogner: Henrik Aasland: 93 28 87 88
Tranby: Hans Nordal: 99 61 87 11
Sylling: Ingrid Myrene:  99 27 72 19
Sjåstad: Paul Chr. Justad: 98 62 86 44

Givertjenesten til nytt
orgel i Sylling (nytt):
1503.20.17360



Hypokonderlege Ingvard
Wilhelmsen ga som annonsert en
overfylt Lierskogen kirke en
uforglemmelig kveld. Og hvis en
god latter forlenger livet så er det
ganske mange liv forlenget denne
våren. Wilhelmsen sa for øvrig at
han håpet joggerne likte aktiviteten.
For om livet ble forlenget med den
tida du bruker på joggingen, så får
du disse åra lagt til på slutten. Når
du sitter på gamlehjemmet. 

Jeg er glad i å
jogge – bare så det
er sagt. Men jeg
husker godt
Karsetn Isachsens:
«Har du sett en
jogger smile?
Deretter fortsatte
han: «Så ser du de
jogge 5 km bortover en vei. Og så
snur de!» 

På prestenes generalforsamling i
Bergen avslørte Unioleder Anders
Folkestad at de geistlige medlemm-
ene ikke er som de andre i hoved-
sammenslutningen: «Dere tjener
minst, arbeider mest og lever
lengst». Nå ser det ut til at prestene
vil ha slutt på dette. De vil tjene mer
og arbeide mindre. Livslengden blir
vel deretter.

Det arbeides med nye liturgier i
kirkene våre. Så en og annen
forglemmelse må påregnes. F.eks.
slik med presten som vendt mot
menigheten, høyt messet; «La oss
alle be», men kom på at han hadde
glemt noe og fortsatte uanfektet:
«nei, la oss vente litt med det…»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 5. juni
I din postkasse: 18. juni

!

Prestens 
beste...

 
 
 
 
 
 

 

LOPPER 
Frogner menighetshus. 

Vi tar imot lopper  
1. mandag i hver 

måned  
kl. 17.00 - 19.00. 

Møbler o. lign. etter 
avtale med  

Bjørg N. Hellem 
32 84 56 05   
480 73 269  

Ikke hvitevarer og TV 

TAKK

Sylling Menighetsråd og Orgelkomiteen
takker varmt for gaven vi fikk i anledning

Liv Riis sin bortgang.

Sylling Menighetsråd og
Orgelkomiteen takker Karl Bellen
for et sjenerøst økonomisk bidrag

til nytt orgel i kirken.
I anledning markeringen av sine 67 år
og 45 år i arbeidslivet anmodet han sine

gjester om bidrag til orgelet istedenfor gaver.
TAKK

LOPPER
Tranby menighetshus og St.Georgs
Gilde.
Vi skal ha bokmesse i september og
loppemarked i november. 
Vi tar gjerne imot bøker og lopper.
Kan settes inn på menighetshuset når
som helst. 
Møbler kun etter avtale. Ikke TV. 
Kontakttelefon for evt. henting 
909 92 935.

Sikring av gravminner

Fester er ansvarlig for at gravminnet 
er forskriftsmessig sikret mot velting.
Årlig ettersyn nødvendig p.g.a. telehiv og nedbør selv om gravminnet

er boltet. Gravminner som står ustøtt blir lagt ned for å unngå eventuelle per-
sonskader.  Har du spørsmål, ta kontakt med Lier kirkelige fellesråd tlf. 32 22 02 72

Kirkesjefen

Gaveprosjekt til Frogner menighetshus  
Frogner menighetshus starter nå opp et gave
prosjekt for å få nok midler til oppgradering av kokemu-
ligheter på kjøkkenet. Dersom du ønsker å støtte oss med

dette,  kan du sette inn penger på vår konto i DNB:
2260.1116085. Takk for hjelpen!

http://frogner.menighetshus.no/

AKTIVITETER I
MENIGHETENE

TRANBY
«Fredagsvafler»
hver fredag fra kl.
11.00 til kl. 12.30
i Tranby menig-
hetshus.

SORGGRUPPE/SELVHJELPSGRUPPE - 
et tilbud til deg som har mistet din livsledsager.
Vi planlegger oppstart av ny gruppe i sommer/høst med regelmessige samlinger i
peisestua på Tranby menighetshus.
Hvis du er usikker på om dette er noe for deg, ta gjerne kontakt for en uforplikt-
ende prat med Lisbeth Olsbye, diakon, 95729600, 32220737.


