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Lier Menighetsblad

«DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN
EN HELHETLIG TROS - OG
LIVSSYNSPOLITIKK»

Stålsettutvalgets utredning var ferdig
i januar i år og vakte umiddelbart
debatt. Det fortjener ros at en
offentlig utredning bestilt av
Regjeringen med denne tematikken
klarer å skape så mye debatt! Det
viser at religion, tro og livssyn fort-
satt har betydning for mange og
engasjerer!

Norge har så avgjort blitt et mer
mangfoldig og sammensatt land de
siste tiårene. Flere religioner er repre-
sentert og vi ser det blant annet i
gatebildet gjennom bruk av religiøse
symboler - ikke minst ulike hode-
plagg for både menn og kvinner.
Kristne har i liten grad denne tradis-
jonen om vi ser bort fra munker og
nonner. Vi «gamle» nordmenn har
vel også alltid vært beskjedne på vår
egen tros vegne og vil i minst mulig
grad at den skal merkes. 
Samtidig har det for mange av oss
vært så naturlig at Statskirka var der
når vi trengte den og ellers holdt seg
unna, at når vi nå opplever at andre
vil på banen og erobrer plass tar det
litt tid å finne ut av hva vi selv ønsker
for egen del. Diskusjonene som har
vært, og som vil fortsette
om det kommer til konkrete lov-
forslag på bakgrunn av utredningen,
er viktige! 

Utredningen skal ha ros for at den tar
på alvor at vi mennesker er hele men-
nesker, med både kropp, sjel og ånd og
at dette også skal gjenspeiles i det
offentlige rom. Det er bra hvis vi èn
gang for alvor kan begrave det
«livssynsnøytrale samfunn»!
Nøytralitet er en vanskelig posisjon i de
fleste situasjoner. Det er bra hvis vi
oppdrar både oss selv og våre barn til å
stå for noe og samtidig lærer oss og
våre barn respekt for de som tilhører
en annen kirke, en annen religion, et
livssynssamfunn eller står utenfor
ethvert tros – eller livssynssamfunn.

Stålsettutvalget operer med åtte grunn-
prinsipper. En ledetråd gjennom disse
er at alle norske borgere skal sikres et
åpent, inkluderende, ikke-dis-
kriminerende åndelig liv.
Konsekvenser av dette er blant annet at
staten fortsatt skal føre en «aktivt støtt-
ende religionspolitikk», med økonom-
isk støtte til kirker, tros- og livssyns-
samfunn. Religiøse uttrykk, for
eksempel gjennom klesdrakt skal toler-
eres, både i det offentlige rom og i for-
bindelse med uniformer.
Skolegudstjenester skal kunne holdes,
forutsatt at skolen også kan invitere til
andre typer religiøse samlinger.

Et annet viktig prinsipp for
Stålsettutvalget er at ikke noe tros-
eller livssynssamfunn skal ta større
plass enn andre. Et viktig argument
her er hensynet til minoritetene.
For Den norske kirke vil det nødvend-

igvis innebære store forandringer om
flere av forslagene blir gjennomført.
Konkret mener utvalget for eksempel
at dagens ordning med feltprester og
sykehusprester bør opphøre, at
nasjonale markeringer av sorg og
glede ikke lenger skal «delegeres» til
Kirken og at man ikke lenger skal
inngå ekteskap i Kirken, for å nevne
noen områder i samfunnet hvor
religion i dag er synlig tilstede. I til-
legg kan nevnes at utvalget ønsker at
gravferdsforvaltningen ikke lenger
skal sortere under Kirken. 

Jeg ser fram til fortsatte drøftinger
og diskusjoner rundt troens og livs-
synets plass i det offentlige rom i
Norge! Ett av de spørsmålene jeg
gjerne vil drøfte i fortsettelsen er
dette: Kan det tenkes at utvalgets mål
om å fremme «det livssynsåpne sam-
funn» i realiteten gjør det motsatte
ved å være så redd for å favorisere
majoritetskirken at den kaster «barn-
et ut med badevannet». Blir det mer
rom og toleranse for ulike livssyns-,
religions- og trosuttrykk i det
offentlige rom på den måten utvalg-
et foreslår, eller overlates slike
uttrykk i realiteten i enda større
grad til det private rom, og blir til
slutt mer eller mindre fraværende?

Berit Basmo
Kvidaland
Sokneprest,
Tranby
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Søndag er kirkedag

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

Lørdag 4. mai
Frogner kirke kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjon ved Kristiansen,
Rotevatn og Flaten. Bjørn Ervum,
saxofon, kl. 11.00 Kari Tomine Isene
Bodnar, sang. Kl. 13.00 Hedda Wium
Karlsen, sang.

Søndag 5. mai
Frogner kirke kl. 12.00 Konfirmasjon
ved Kristiansen, Rotevatn og Flaten.
Bjørn Ervum, saxofon, kl. 11.00 Kari
Tomine Isene Bodnar, sang.
Tranby kirke kl. 12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved

Kvidaland, Flatland og Nowak
Sylling kirke kl. 11.00 Sprell levende
ved Stokstad, Halle og Nesse. Ingeborg
Soot og barnegruppe. Supersprell.
2.åringer spesielt invitert.

Kristi himmelfartsdag 9. mai
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
ved Kristiansen og Nesse. Dåp.

Fortsettelse neste side
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Årsmøtet for Frogner kirkeforen-
ing 7. april drøftet å legge ned
kirkeforeningen i sin nåværende
form. Styret la fram et forskal om
dette. Begrunnelsen var at det er
vanskelig å rekruttere nye til styre-
ansvar, og at oppgaven til kirkefor-
eningen i økende grad ivaretas av
andre arbeidslag i egen og omligg-
ende menigheter. 

Frogner kirkeforening har som sær-
lig formål å tilrettelegge for tiltak
knyttet til kunst og kultur og kirkens
utsmykning. Det er ikke lite de har
bidratt med opp gjennom årene.
Kirkeskipet som henger under taket
i Frogner kirke er kostet av  foren-
ingen. Det samme er restaurering av
knefall og alterring i koret.
Utstillingsmonteren i kirken med de
gamle alterfigurene er bekostet av
dem. De har vært med å betale for
bordene i kirkestuen, og i alle år har

de gitt tilskudd til blomster på alteret
og brudebibler til alle som gifter seg i
kirken. 

Gjennom årene har de forsøkt å ha i
det minste et kulturarrangement i
kvartalet som et lavterskeltilbud for
Liers befolkning. Mønsteret har
vært– Vårfest med årsmøte, dugnads-
arrangement for kirkegården, kirke-
kaffe i prestegårdshagen på Olsok, ett
kulturarrangement om høsten. 

Årsmeldingen legger ikke skjul på at
aktiviteten til foreningen har vært
synkende. Foreningens karakter av
medlemsforening har blitt svekket.
Det har lenge vært nedgang i betal-
ende støttemedlemmer. 

Både i egen og andre menigheter har
det vært økende tall på kulturar-
rangementer og det har ikke vært det
samme behov for tilbud fra kirkefor-
eningen. 

Om kirkeforeningen skulle oppløses,
var årsmøtet opptatt av at forening-
ens midler blir forvaltet i tråd med
de forutsetninger de har blitt gitt til.
De var særlig opptatt av at forening-
ens midler ikke ble spist opp av
drift- De som har bidratt med peng-
er har forutsatt at midlene skulle
brukes til kunst, kultur og Frogner
kirkes utsmykning.

Årsmøtet fattet til slutt et enstemmig
vedtak.: 

Frogner kirkeforenings blir ikke
avviklet på dette årsmøtet. Men det
innkalles til et ekstraordinært års-
møte i løpet av 2013. Der skal det
fattes vedtak enten å legge ned
Frogner kirkeforening eller videre-
føre den i en annen form enn i dag.
Det nåværende styret fungerer som
styre for foreningen inntil videre.

Skal Frogner kirkeforening legges ned? 

Fortsettelse av Søndag er kirkedag

Øverskogen samfunnshus kl. 11.00
Gudstjeneste ved Stokstad og Søbstad.
Nattverd.

Lørdag 11. mai
Tranby kirke kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester ved
Kvidaland, Flatland og Nowak.

Søndag 12. mai
Frogner kirke kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester ved
Kristiansen, Rotevatn og Flaten. Kari
Tomine Isene Bodnar, sang
Lierskogen kirke kl.12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved
Kvidaland, Flatland og Nowak
Sjåstad kirke kl. 18.00 Gudstjeneste
ved Stokstad og Nowak. SjåKK synger.

Fredag 17. mai 
Frogner kirke kl. 11.30
Familiegudstjeneste ved Blaasvær og
Flaten. Frogner minigospel synger
Lierskogen kirke kl. 09.45
Familiegudstjeneste ved Kvidaland og
Nowak
Tranby kirkebakke ved togets
ankomst. Apell ved Kvidaland
Sjåstad kirke kl. 10.00
Familiegudstjeneste ved Stokstad og

Nesse. Nattverd. Sjåbagos synger
Sylling kirke kl. 12.00
Familiegudstjeneste ved Stokstad og
Nesse. Tone Irene Røssum, saxofon.

Søndag 19. mai – Pinsedag
Frogner kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Blaasvær og
Flaten. Nattverd. Dåp.
Tranby kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Kvidaland og
Nowak. Nattverd. Dåp. Kirkeskyss
Sylling kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Sommerseth
og Nesse. Nattverd. Dåp. Joran Stiansen
sang.

Mandag 20. mai – 2. pinsedag
Tranby amfi kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Lier ved Kvidaland.
Hennummusikken deltar.

Søndag 26. mai
Gullaug kirke kl. 18.00 Gudstjeneste
ved Blaasvær og Nesse
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
ved Sommerseth og Ringsevjen. Dåp.
Sjåstad kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved
Stokstad og Nesse.

Søndag 2. juni
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
ved Kristiansen og Flaten. Nattverd.
Dåp. Barnesamling «Sprell levende».
Forsangergruppe. Kirkekaffe.
Lierskogen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Kvidaland og Nowak.
Nattverd. Dåp. Kirkeskyss
Sylling kirke kl. 11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester ved
Stokstad og Nesse. Ingeborg Soot, sang

Søndag 9. juni
Rådhus amfi kl. 11.00 Lierdagene.
Skaperverketsdag. Gudstjeneste felles i
Lier ved Kristiansen, Blaasvær m.fl.
Trabagos synger.

Søndag 16. juni
Frogner kirke kl. 11.00
Blomstergudstjeneste ved Blaasvær og
Flaten. Nattverd.
Tranby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
ved Sommerseth og Nowak
Sjåstad/Sylling kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste ved Stokstad. Sted:
Kalkovnen i Mehrenmarka

Søndag 23. juni
Furuhall (Aaslands hytte) kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste ved Kristiansen
Sjåstad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
ved Stokstad og Nesse. Nattverd. Dåp.
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Døpte:
Frogner
Matheo Skaarnes Tveten, Arian Ask Fossum,
Vilja Valberg (Frostad kirke),
Martin Utengen Ruud, Malin Moen
Rasmussen, Martine Bang, Jonathan
Viholmen, Elida Knatterud Sandli, Hanna
Hovde Danielsen, Anton Tøftemo Solvang,
Nikolai Victor Englund Syvertsen, Hedvig
Opsahl Vidal, Edvard Nyheim Slettenes,
Linnea Kløvtveit Amlien, Tobias Dahlin
Kolle, Fredrik Olsen Frostad (Røyken)

Tranby
Hermine Amalie Hauger Sedal, Simona May
Holm-Jacobsen, Andreas Vinda, Brage Selbyg
Myren, Oliver Schanche Nicholson, Andrea
Holtebu Løff, Ida Sofie Eriksen, Sander Aas
Elseth (Nanset kirke), Tobias Alexander
Siebert, Frida Løvåsdal

Sylling
Natalya Hylen, Bernt Roald Prestkvern,
Tobias Bakke Galaasen

Sjåstad
Emilie Wamstad Bagroen

Vigde:
Frogner
Lill Hallingskog og Christer Bjørkman

Tranby
Linn Renate Langeland og Finn Hoff Nilsen

Døde:
Frogner
Helge Kristoffer Brenna, Mona Pedersen,
Gudrun Margit Tøftemo, Borgar Syvertsen, 
Hans Gjellebæk, Svend Åge Gerhard Kruse, 
Birger Andreas Kristiansen, Melvin Martinsen
Bjørn Kroghrud, John Kristoffer Larsen

Tranby
Svein Andersson, Jørgen Johansen, Odd
Arvid Klausen

Sylling
Olaug Helene Høghaug, Åge Johan Bjørnstad, 
Ragnar Hanstein Kimerud

Sjåstad
Odd Ingebretsen, Jonny Helge Berget

Slekters
gang (tekst v/Elisabeth Thomte

Edvardsen, foto v/Alf Kristian
Hol)

Tunge investeringer krever
vektige forberedelser! Nytt
orgel i Sylling kirke er i ferd
med å materialiseres og planlegg-
ingen er i full gang.

Lørdag 13. april inviterte kirkesjef
Alf Kristian Hol Sylling menighets-
råd og orgelkomiteen på orgelsafari.

Vi jaktet på den riktige klangen og
det estetiske uttrykket – og fikk i
rikelig monn av begge deler. Og
heldigvis for utrente musiske ører,
hadde safarien involvert både orgel-
konsulent Abram Bezuijen, kirke-
musiker Eli Nesse, kantor Anne Ma
Flaten og leder i orgelkomiteen og
pianist Lise Gran. Det ble en spenn-
ende reise med mye faglig innhold,
men ikke minst et oppsving i
motivasjon og glede over det som
skal vederfares Sylling kirke de
kommende år.

Med orgelkomiteens Juel Fuglerud
bak bussrattet, gikk turen fra Lier

med første stopp Strømsgodset
kirke. Videre besøkte vi Fjell kirke i
Drammen, Sande kirke, Andebu
kirke, Sandar kirke i Sandefjord og
til slutt Stridsklev kirke i
Porsgrunn. Alle orglene ble vakkert

og kyndig traktert av
Abrams profesjonelle tang-
entfingre. Orgelbrus fikk
ny mening denne lørdagen
og vi lærte om stemmer og
manualer, oktaver og prin-
sipaler - og 8 fot og cross
over. Sakte - sakte trente vi
ørene til å finne romant-
iske klanger – klarere futt
– varme. «Deg være ære»

blåste gåsehud på både menighets-
rådsmedlemmer og nevnte musik-
ere flere ganger og da Abram til
slutt tryllet Bach’s Taccata inn i
hjerterøttene på oss, er det godt å
vite at orgelvalget skal avgjøres av
profesjonelle ører og hoder – så kan
vi lege mene noe om det estetiske!

Takk til kirkesjef for en svært vel-
lykket safari med full uttelling og
for hyggelig lunch på Halvorsens
konditori i Sandefjord.

(Foto øverst til høyre: Orgelet i
Andebu kirke).

Orgelsafari

STOL PÅ LIER-
SKOGEN
300 tusen takk for gav-
ene og bevilgningene til
Lierskogen kulturkirkes
nye stoler. Nå er vi straks
i mål! (Ett par søknader
om støtte håper vi inn-
fris!) Gaver fra enkelt-
personer, fra kollekt på
arrangement, støtte fra
Eckboes legat, Lychefonet, Lierskogen vel, jubileumsgaver fra Lier kom-
mune og fellesråd og menighetsråd har gitt oss 150 flotte nye stoler i bøk
og norsk ullstoff. Så flott tilpasset kirkens interiør og så gode å sitte på!
Vær så god: Kom og se og prøv. 600 personer har allerede gjort det. Neste
sjanse er vårkonserten med Anita Skorgan 3. mai!
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Inspirasjonskveld med
Egil Svartdahl

Varme hjerter og villige hender var
tema på inspirasjonskvelden for fri-
villig arbeid på
Tranby der TV
pastoren Egil
Svartdahl var
henta inn. Svartdal
har lang erfaring
fra
Pinsemenigheten
og TV. Han gikk
grundig inn i vårt
forhold til frihet,
forbehold og for-
pliktelse. Frivillig
arbeid er at du
kommer hvis du vil
og gir hvis du har løst. Jobben kan
være vanskelig eller en skitt jobb men
ikke la deg tenke «har vi blitt straffa
med frivillig arbeid». Tenk stort om
det du gjør. Om forbehold sa
Svartdahl, av frykt for å miste vår fri-

het tar vi forbehold.  Videre sa han at
vi går frivillig inn i en forpliktelse, eks.
ekteskap. Der kan vi ikke ta forbehold.
Til slutt konkluderte Svartdahl med
«fordi jeg tilhører Gud ønsker jeg å stå

til tjeneste for andre».  Hvis arbeids-
mengde og tid tillater det burde også
frivillige ha en medarbeidersamtale
med sin tjenesteleder en gang i året?

Tekst/Foto: Bjørn Tovsrud

Papparekord på
babysang

Tranby menighet arrangerer
babysangkurs hvert semester.
Da inviteres babyer som er
født semesteret før, til å delta
på samlinger over åtte fre-
dagsfor-
middag-
er. I vår
er det det
sjuende
semester-
et på rad
at baby-
sangen er
i drift, og
nå er det
15 baby-
er som deltar. Men som regel
er en tredjedel syke eller bort-
reist, så vi er ca. 10 på hver
samling, ler menighetspeda-
gog Helge Saltbones Rotevatn.
I løpet av samlingen er det
gitarspill, velkomstsang, sang-
er med «rasleegg», bevegelses-
sanger, dansesanger og sanger
om havet (se bildet), før det
avsluttes med «Jeg folder mine
hender små». Det er en

økende trend at også fedre
drister seg til å komme på
babysang, og dette semesteret
er det satt ny rekord, med fire
deltagende fedre. Kanskje det
hjelper på rekrutteringa at de
kan kjøpe vafler på fre-
dagskafeen når samlinga er
ferdig..? - Det er gøy å se at

folk trives, og ikke minst at
mødre som gikk her for noen
år siden, nå kommer tilbake
med neste barn, sier Rotevatn.
– Mange gir uttrykk for at
dette er en fin aktivitet for seg
og barnet, og at det er en god
plass å treffe andre i samme
situasjon, avslutter han, før
han går og henter seg en vaffel
til.

KNØTTESANG – SJÅSTAD OG
SYLLING

Vi er stolte av å ønske velkommen til knøttesang !

Har du barn mellom 1 og 4 år og er bosatt i Sjåstad eller
Sylling, er dere velkomne til Sylling kirkestue annen-
hver torsdag ettermiddag (tilbudet alternerer med
Supersprell som også er annenhver torsdag ).

Dette er et foreldre/barn –tilbud hvor vi synger og leker
med lyd og bevegelse . Målet er å øke sanggleden hos
store og små og skape et trivelig miljø !

Vi starter opp etter skolens sommerferie!

Vil du vite mer? Ta kontakt med Eli på tlf. 94179877
eller send en mail til eli.nesse@lier.kommune.no

Sokneprest Berit Basmo Kvidaland og Egil Svartdahl

Mediatek åpnet i Sylling

Sylling Supersprell fikk i 2012 støtte
fra Jordbæreventyret til å åpne et
mediatek for barn. Vi vil gjerne takke
Jordbæreventyret for støtten vi fikk til
oppstarten! Nå er mediateket vårt
ferdig, og vi har mange bøker, cd ’er og
dvd ’er med kristent innhold til utlån
for alle som er interessert. Tilbudet er
åpent for alle som ønsker å benytte seg
av det, man trenger ikke å være med i
Supersprell. Vi er fast til stede i
kirkestua og låner ut mellom klokka
16.30 og 17.30 de dagene det er
Supersprell (følg med i menighetsblad-
et, på hjemmesidene eller Sylling kirk-
es Facebook-side). Det går også an å
låne i forbindelse med gudstjenester i
Sylling kirke eller å ta kontakt med
Kristin (tlf. 411 44 194) eller Hilde
(tlf. 91 36 45 91) om du har lyst til å
låne noe til ditt barn!

Hilsen Sylling Supersprell v/Kristin og
Hilde
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“5 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?

Tine Ødelien Børresen og Berit
Stunes Isene begge Frogner
Hva er de beste minnene fra konfirm-
anttiden?

Kanskje konfirmantleiren sier Tine og
Berit nikker bekreftende. Det var gøy
og vi har fått flere nye venner og da ble
vi kjent med alle gruppene, ikke bare
den gruppen vi deltok i til daglig.
Aktiviteten i gruppene gjennom året
har også vært OK- Det har vært kose-
lig å være konfirmant. Konsertene er
også gode minner   - Road Service var
bra. 

Hva er det viktigste du har lært i kon-
firmanttiden?

Vi har lært mye om kristendom. Vi
kunne mye fra før også, men nå synes
vi at vi har fått større forståelse og en
dypere innsikt i hva det dreier seg om. 

Hvorfor valgte du å konfirmere deg i
kirken?

Fordi vi synes det var naturlig.
Familien har gjort det før så det føltes
naturlig for meg også, sier Tine. Det
føles mer riktig med kirke og kon-
firmasjon, sier Berit. 

Tom
Kristian
Møller
Settevik, Ten
Sing-kon-
firmant i
Tranby men-
ighet

Spørsmål 1: Hva er de beste minnene
fra konfirmanttiden?
Tror kanskje det blir Prahaturen m/
Lier Ten Sing, men det beste hittil var
Nattcupen til Buskerud KFUK/KFUM

Spørsmål 2: Hva er det viktigste du har
lært i konfirmanttiden?
At man må være seg sjøl og være stolt
av den man er!

Spørsmål 3: Hvorfor valgte du å kon-
firmere deg i kirken?
Jeg synes ikke det er noe vits i å kon-
firmere seg utenom kirka, for da blir
det bare en vanlig bursdag. 

Elida Sofie
Gurandsrud
konfirmant
Sylling kirke 2.
juni klokken 13

Fotograf og report-
er inviteres inn på
kjøkkenet på den
majestetiske gården innerst i Iledalen.
Vi er på Gurandsrud, midt i lamminga
– men kaffe og boller har de tid til – og
konfirmasjonsforberedelser. Det er
yngstejenta på gården, Elida Sofie som
er hovedpersonen denne våren.
Ringeriksbunad i blått er snart klar og
alt sølvet. – Jeg mangler den største
sølja da, smiler Elida Sofie. Hun viser
oss bordkortene til de 37 gjestene som
skal bespises i nyoppusset finstue. Blåe
kjoler er nennsomt designet og klippet
og limt. – Hun har laget dem selv, for-
teller Ingeborg Bye. Moren til Elida
Sofie er opptatt av at forberedelsene får
litt dugnadspreg. – Fint at ungdommen
er med og bidrar også, smiler hun. Mat
er viktig, og på en gård som driver
med sauehold, er det kanskje
lammestek på menyen? – Nei, jeg skal
ha tapas, betror konfirmanten oss, men
lammeboller skal vi jo ha.  Også blir
det ringerikskringle og hvert fall

oreokake. Og her kommer
dugnadsånden inn igjen. Det er nok
noen tanter med bidrag til kakebordet
skjønner vi.

Konfirmasjonstiden da Elida Sofie, kan
du fortelle om den? –
Konfirmantleiren var veldig fin og
absolutt best av alt, konstaterer hun. Ja,
og undervisningen var kjedelig noen
ganger selvom vi har lært mye. Det er
sannelig godt å observere at konfirm-
anter ikke har endret seg vesentlig
siden forrige år tusen. Det er liksom
sånn det skal være – ungdom er sann-
ferdigheten selv. Kirkelig konfirmasjon,
hvem sitt valg var det Elida Sofie? Både
Ingeborg og far Øivind Gurandsrud
bekrefter at det valget måtte datteren ta
selv. – Jeg tenkte meg litt om, reflekter-
er yngstejenta, men jeg ville helt klart
konfirmere meg i Sylling kirke.

Amund Treffen
Sjåstad menig-
het

På dette spørsmålet
er ikke Amund i tvil:
Det er konf.leiern på
Gulsrud det, sier
han. Når jeg spør
han om hvorfor,
svarer han at der var
vi mange unge
sammen og hadde
det gøy. Vi hadde konf.OL, bygget
pyramide av hverandre, hadde leker,
danset og så på film.

Amund synes det er vanskelig å svare
på dette spørsmålet, men sier etter en
tenkepause at han lærer å se mange
sider av Gud. Han synes ikke all und-
ervisning er like gøy, men at det er sos-
ialt, bra å bli kjent med presten og de
andre konfirmantene.

Jeg så vel ingen andre alternativ, svarer
Amund. Det måtte på en måte bli kirk-
en eller ingenting. Dessuten er det
tradisjon i min familie for å konfirm-
ere seg i kirken, og det veier tungt for
meg.
Når jeg prøver å antyde at siden pappa-
en er formann i menighetsrådet osv.
får jeg klar beskjed: «Neihei, det har i
alle fall ikke no`å si!»

Takk til Amund og lykke til med resten
av konfirmanttiden!
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Samtalegudstjeneste

I mai og juni er det til sammen 11
konfirmasjonsgudstjenester i Lier.
Og før det, har konfirmantene hatt
samtalegudstjenester som en
avslutning på undervisningsdelen.
I konfirmantenes oldeforeldres tid
var det ”overhøring” og i riktig
gamle dager var det som en eksam-
en. Men nå er det skolen som har eksamen,
og samtalegudstjenesten legges opp på ulike

måter
fra år
til år og
fra sted
til sted.

En målsetting er at konfirmant-
ene selv skal delta så mye som
mulig, og gjerne presentere det

de har arbeidet med i konfirmantåret.
Frognerkonfirmantene hadde samtaleguds-
tjeneste søndag 21. april med foreldre, søsk-
en, besteforeldre og andre tilstede, Alle kon-
firmantene var med enten i kor, band (gitar,
trommer) drama, tekstlesning eller praktiske
oppgaver. Det ble en humørfylt og frisk

gudstjeneste
med
konfirmantene.      

Tekst: Solveig
Aass
Kristiansen,
Foto: Alf
Kristian Hol

KORKAFE  I VÅRENS
TEGN

En torsdag-
kveld i april
inviterte
Frogner
kirkekor   til
en uformell
musikk- og
sangkveld
kombinert
med  kaffe
og  hjemme-
bakst  på
Frogner menighetshus.   Kantor Anne
Ma  fikk først forsamlingen til å være

med på allsang  med ”Å vesle lerka,” ”
Kom mai du skjønne, milde og andre

vårsanger
Senere på
kvelden var
det allsang
med  kjente
og ukjente
sanger som
kunne synges
som kanon.
Det var også
invitert gjest-
er til å mus-
isere som
imponerte

stort.  Det var  to unge musikere,
Albert Vingen Askim på fiolin og  Jon

Martin Høie på piano.  Og Frogner
kirkekor hadde en minikonsert og pre-
senterte sanger og salmer de har øvd
på  i vårhalvåret.  Koret har tidligere i
år sammen med Uvdal kirkekor hatt
”kurs i korkunst” med Tone Bianca
Dahl   og noe av reportoaret  var
innøvd der.  Ved siden  av det musikal-
ske og kakene, var det også  vårdikt,
kveldstanker og vakre foto med vår-
blomster og natur på skjermen. Det var
god anledning til å slå av en prat  og de
om lag femti fremmøtte hygget seg og
dro inspirerte hjem.  Det var korkafe
ifjor vår også og  vi håper det gjentas. 

Foto: Albert Vingen Askim og Anne
Ma Flaten.

Underveis  til Guds
evige sommerdag.

Var det tittelen på foredraget
eller personen Karsten
Isachsen som trakk folk til
Lierskogen kirke denne ons-
dagskvelden skal være usagt
men mange kom for å høre.
Vi fikk historier, fortellinger,
sitater og som han kalte sin
beste hobby, samle på lys-

punkter,  fortalt i 1½ t. Isachsen viste
stadig til sine 35 bøker og dermed
gjorde mange unna julegavekjøpa.  På
slutten av foredraget ble presten og for-
fatteren mer seriøs med forklaring av
tittelen på foredraget. Vi sier det med
to ord, tilpasning og forsoning. 

Lokale innslag var vakker sang  ved
Marlene Wilhelmine Jensen og på
piano Håvard Ringsevjen.

Tekst/Foto: Bjørn Tovsrud

Sikring av
gravmin-
ner

Fester er ansvarlig for
at gravminnet er
forskriftsmessig sikret
mot velting.
Årlig ettersyn nød-
vendig 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
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St. Hallvardsdag i Lier 2013
Onsdag 15. mai kl. 18.00 – 20.30

Markering på Huseby ved St. Hallvards kilde, van-
dring til Gilhusodden (Gullaug kirke ved regn),
musikk, foredrag og servering

Arrangør: Frogner menighetsråd og
Pilegrimsgruppa, i samarbeid med  Lier kommune, kulturkontoret.

Kl. 18.00: Markering på Huseby

Kvinnestemmer – a capella
sang ved Lier
Vokalensemble, dirigent
Vibeke Feness Berger

Appell på St. Hallvards dag ved prost 
Ellen Martha Blaasvær:

«Arven fra Hallvard – en kamp for likeverd 
og likestilling»

Kl. 18.20 Vandring til Gilhusodden/ Gullaug kirke

Hvis fint vær, går vi rett til Gilhusodden. Hvis dårlig vær, til Gullaug kirke
med resten av programmet der.

Kl. 19.00: Program på Gilhusodden (eller i Gullaug kirke ved regn)

Samling ved bålplassen, salg av pølser. Ta med drikke.
Musikk ved Bente Storbakken (fele) og Anders Folgen (citter). Liv Bjørg
Eritsland forteller om St. Hallvard

VELKOMMEN TIL ST. HALLVARDMARKERING I LIER!



Påskesang-
gudstjeneste i
Tranby kirke
søndag 7. april
kl. 18.00

Påskesanggudstjen-
esten i Tranby kirke én
uke etter selve påske-
høytidligheten har blitt
en fast tradisjon i
Tranby menighet.

Dette er en fin måte å få med seg hel-
heten i påskefortellingene som er mett-
et på innhold og dramatikk.

Denne kvelden står sangen og gleden i
sentrum og ingen er bedre til å for-
midle dette enn barna.

Og når Berit skaper en
samtalepreken med
barna og Waldemar
spiller til Minitrall,
Tralbagos, Kantoriet
og alle oss andre

da har vi god-følelsen i
oss når vi går hjem
den kvelden.

Dirigent for felles
koret: Silje Brurberg

Dirigent for Minitrall:
Laila Detlchev

Tekst og foto: Alf
Kristian Hol
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Jeg spurte noen ungdommer i en
klasse hvor mye en femtilapp var verdt.
Jo, var det en som svarte litt forsiktig at
den var verdt 50 kroner. Men sa jeg så,
hvor mye er denne her verdt da? Og
der hadde jeg også en 50 lapp. En ord-
entlig slitt seddel var det. En av de
andre ungdommene svarte så at jo,
denne var også verdt 50 kroner. Mener
dere, sa jeg, at begge disse er verdt like
mye, selv om de ser så forskjellige ut?
At denne her som er så slitt er like mye
verdt som den helt nye og fine seddel-
en? Jo, var svaret fra ungdommene, de
var helt sikre på det!

Jeg vet om noe annet som er like mye
verdt uansett hvordan det ser ut. Om
det er slitt eller nytt. Se deg rundt på
alle de menneskene du møter. Noen
kan virke litt slitt i kanten, andre er så
nypolerte at du nesten ikke tør å være i

nærheten av
dem. Men uan-
sett hvordan vi er på utsiden så er vi
alle skapt i Guds bilde. Et lite avtrykk
av ham på jorda. Og vi er alle like mye
verdt. «Og Gud skapte mennesket i sitt
bilde, i Guds bilde skapte han det, som
mann og kvinne skapte han dem.» står
det i 1.mos. 1.27.

«Du vet vel om at du er verdifull, at du
er elsket her og nå. At du er elsket for
din egen skyld, for ingen annen er som
du» heter det i en sang, syng den for
deg selv og tenk at dette er sant. Du er
skapt av Gud, og du
er verdifull.

Irene Wiik Halle,
Menighetspedagog
Sylling og Sjåstad

Andakt

Musikkpedagog  Audun
Myskja i Lierskogen
kirke.

Også denne søndagen ble det fult hus
på Lierskogen. Musikk som medisin
fenget mange. Audun Myskja har
brukt musikk som hjelp mot demens
for som han sa, musikk er språk

under språket. Flere ganger har han
opplevd at pasienter har fått igjen
taleevnen men den må trenes for å
være der. Sang er en effektiv måte å
lære på, tenk barn med læringsvansk-
er? Sang og musikk er ikke noe som
oppfattes av helsevesenet som
behandlingsform. Dette er noe vi som
medmenneske må bidra med. Til slutt
kom Myskja med, vi trenger ikke kurs
i forfall, det er selvlært, men trening
og repetisjon av det vi har lært må
være til stede hele livet.

Vice Versa startet og avsluttet kvelden
på sin fine måte.

Tekst/Foto: Bjørn Tovsrud

Sommertur til Kongsberg
Avreise Frogner menighetshus tors-
dag 13. juni kl. 10.15, m/opplukk
Bjørkesvingen kl. 10.30.
Vi besøker Kongsberg kirke. Her får
vi omvisning og ”mini” orgelkonsert.
Videre besøker vi Norsk
Bergverksmuseum – fem forskjellige
museer beliggende under samme tak.
Vi avslutter turen med 2-retters mid-
dag på ”Glade Kongsberg”.
For mer informasjon og påmelding
ring Lisbeth Olsbye, 32220737,
95729600



Advokat
Liv V. Urdahl MNA
Alminnelig praksis
i Meierigården
LIERBYEN

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

Amtmannssvingen 
Tlf. 03000

10 Lier Menighetsblad - nr. 3 2013

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.

Alt i elektrisk anlegg, tyverivarsling 
og brannvarsling
YIT  AS

Kjellstad Næringssenter, 3400 Lier
Tlf. 32 84 26 00

Givertjenesten til nytt
orgel i Sylling:
1503.20.17360

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

Svein H. Sveinsson:
Tlf: 32 84 74 70
Truls Moen:
Tlf:32 84 60 52

Sjåstad og Sylling
menighetsråd inviterer
til friluftsgudstjeneste 
søn. 16. juni klokka 11.
I år tar vi turen inn i
Merenmarka til «kalkovnen».
Felles avreise fra Sylling krk
10.30 og fra Sjåstad krk 10.45.
Parkering langs Finnemarks-
veien.
Ta med utehumør, sitteunder-
lag og spise/drikke.
Spørsmål/skyss:  928 01 381.
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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

Menighetspedagog Irene Wiik
Halle (Sylling og Sjåstad)
mobil: 480 74 058

Kateket Helge S Rotevatn
(Frogner)
telefon: 32 24 21 23

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

Tollbugata 21, Strømsø
Haugesgate 24, Bragernes

Solbergsenteret, Nedre Eiker
Vestsidevegen 5B, Lier

24t: 32 80 75 80

www.jolstad.no 

Organister:
Frogner: Anne Ma Flaten: 90 08 01 03
Tranby: Waldemar Nowak: 92 66 46 42
Sylling/Sjåstad: Eli Nesse: 94 17 98 77
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



 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

 

     
  

 
  

 

 
  

 

 

Audun Myskja sprengfylte
Lierskogen kulturkirke forleden
med sitt kåseri. Musikk i medisin.
Sang forlenger livet, motvirker
demens m.m. Det var så mye flott å
høre om hva musikk og sang kan
gjøre med oss. Men ikke bare sang
forlenger livet. Karsten Isachsen
fortalte i kulturkirka noen dager
etter Myskja: Det gjelder å holde
seg i form, sa mannen. Min sviger-
mor begynte å gå turer når hun var
60 år. Nå er hun 82 og vi har ikke
peiling på hvor
hun er. 

Og sånn apropos
å leve lenge;
Karsten fortsatte:
Du vet at du har
levd lenge når
bikkja di kysser
deg om morgenen og din kone
bjeffer. 
Og videre: På min forrige bursdag
kostet lysene mer enn kaken.

Under ett bryllup den dagen 5-mila
gikk i Kollen hadde både kirketjen-
er og jeg satt i gang opptak
hjemme. Da det var en svenske
som giftet seg med en nordmann
brukte jeg dette med Sverige-Norge
litt i talen. Og nevnte at siden
Sverige tok gull på 5-mila i VM,
regna jeg med at Norge tok det i
Kollen. Full forbrødring i idrett og
ekteskap. I det vi skal gå, kommer
en svensk bryllupsgjest i sakristiet
og sier: Det var en russer som vant!
Det var det TV-opptaket. Og jeg får
slutte med å være så dagsaktuell når
folk følger slik med!

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 4. juni
I din postkasse: 17. juni

!

Prestens 
beste...

Sommerkonsert
Frogner kirke torsdag 30.mai
kl.19.00
Musikere fra menigheten spiller.
Knut Hansen, tuba. John Martin Høie,
orgel.
Frogner kirkekor. Bjørg Ødegaard m.fl
Se mer informasjon på kirkens hjemme-
side.
Kollekt. Arrangør Frogner menighetsråd.
www.lierkirken.no 

•  17. MAI ER DET KAFÉ PÅ
TRANBY MENIGHETSHUS V/
LIER TEN SING ( (i forlengelsen av
togets avslutning)

•  9. JUNI HAR LIER TEN SING
SOMMERKONSERT I DRAMM-
ENS TEATER KL. 18:00

Vårkonsert med Sjåbagos

Tradisjonen tro slår Sjåbagos også
i år til med stor vårkonsert.

Mandag 13.mai kl. 18.00 i
Sjåstad Kirke

Det vil bli sang, dans og drama
fremført av barna.

Etter konserten vil det bli    servert
kirkekaffe.

Det er gratis inngangen, men det
vil være mulig å gi et bidrag til

Sjåbagos ved utgangen

Ta med familie, venner, naboer og
kom – dette blir en flott opplev-

else!

VELKOMMEN PÅ
BABYSANG I SJÅSTAD !

På våren blir det babysang i Sjåstad
kirke  13. mai og 27.mai,  kl 13.  Alle
med barn under 1 år er hjertelig vel-
komne !

Vi har fokus på sosialt samvær og fell-
esskap. Vi frisker opp kjente og kjære
barnesanger og lærer noen nye.  Etter
sangstunden er det skravlestund , vi
koker kaffe og te og dere tar gjerne
med litt niste !

Etter sommerferien flytter vi over i
Sjåstad kirkestue. Det vil da bli
babysang hver mandag kl. 13.
Nærmere beskjed om oppstartdato
etter sommeren vil bli gitt.
Tilbudet er gratis. 

Lurer du på noe ?

Ta kontakt med Angelica Bjørnstad,
tlf. 97722945, e-post angi-bjorn@hot-
mail.com, eller Eli Nesse, tlf. 94179877
e-post eli.nesse@lier.kommune.no.


