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UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 68. ÅRGANG

Leder: “Den gode samtalen”  side 2 ·       Vel blåst Solveig   side 3   ·
Ny sokneprest i Frogner side 4 ·    ”Lys Våken”   side 5 og side 6   ·
Kirkeopplevelse: Sten Stensen side 9 ·  Lier får ny kirkesjef  side 8  ·
Kat(t)astrofe i Sjåstad side 7  ·    Ny Kantor i Frogner   side 8  ·

I denne utgave:



Søndag 08.02.2015
Frogner kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Innsettelse av ny sokneprest Ragnar
Petersson og ny organist Tim Stern.
Spell levende – egen samling for barn.
Kirkekaffe.
Tranby kirke kl. 11.00.  Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00.  Gudstjeneste

Søndag 15.02.2015
Gullaug kirke kl. 11.00. Gudstjeneste
etter engelsk tradisjon. 
Sylling kirke kl. 11.00. Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00.
Familiegudstjeneste. Lys Våken.
Kirkekaffe.

Onsdag 22.02.2015
Tranby kirke kl. 11.00. Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. 
Frogner kirke kl. 18.00. Gudstjeneste

Søndag 01.03.2015
Lierskogen kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Felles for hele Lier.

Fredag 06.03.2015
Frogner menighetshus kl. 19.00.
Kvinnenes Internasjonale Bønnedag.
Gudstjeneste. Felles for hele Lier.

Søndag 08.03.2015
Gullaug kirke kl. 11.00. Gudstjeneste

Sylling kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Tranby kirke kl. 18.00.  Gudstjeneste.
TenSing deltar.

Søndag 15.03.2015
Frogner kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-års-
bøker. 
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Sjåstad kirke kl. 18:00.  Gudstjeneste.

Søndag 22.03.2015
Frogner kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Sprell levende – egen samling for barn.
Tranby kirke kl. 11.00.  Gudstjeneste. 
Sylling kirke kl. 11.00.  Gudstjeneste. 
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Lier Menighetsblad

Den gode samtalen

Den gode samtalen har vi sikkert alle
et forhold til. Kanskje den til og med
kan tid- og stedfestes. Den gode sam-
talen var kanskje ikke forberedt, men
skjedde der og da fordi omstendig-
hetene ble slik. Når jeg selv har opp-
levd slike samtaler, har jeg kjent på
takknemlighet, fornyelse og livsmot.
Samtalen trenger ikke å være lang,
noen ganger kan den falle som en
replikk som i øyeblikket treffer helt
blink. 

I gymnasdagene leste jeg den pop-
ulære  boka av Erich Fromm  «Om
kjærlighet» ( The art of loving). Der
beskriver forfatteren hva som kjenne-
tegner kjærligheten i hele sin bredde.
I teoridelen sier han at kjærligheten
inneholder: Omsorg, respekt, ansvar
og forståelse. Jeg tror den gode sam-
talen har flere av disse ordene i seg.
Det vokser fram et tillitsforhold som
gir grobunn for ny erkjennelse og
livsmot.

Jeg husker for flere år siden deltok
jeg på et seminar som skulle inspirere

til personlig vekst, være en veiviser for
dypere selverkjennelse og et tydeligere
møte med medmennesker. Seminaret
inspirerte meg til å prøve ut noe av det
jeg lærte. I den forbindelse valgte jeg å
ta en lang og krevende samtale med
min mor. Min mor lyttet til jeg var helt
ferdig. Et forhold som hadde mange
gode sider, ble enda bedre fordi jeg
med tydelighet hadde fått konkretisert
bl.a. ordene som respekt og forståelse.
Den gode samtalen med min mor har
siden fulgt meg som et vakkert minne.
Hun valgte å lytte og sammen skapte vi
en gjensidig trygghet.

I fjor hadde vi et kurs for alle ansatte
med psykolog Jan Atle Andersen. Han
la vekt på temaene: Kommunikasjon,
helse og arbeidsmiljø. Kommunikasjon
er ikke alltid like lett, men vi kan alle
øve oss i tydelighet og dermed redusere
muligheten for misforståelser. De van-
skelige temaene er i særlig grad
avhengig av den innstillingen vi velger.
Derfor husker jeg spesielt godt hvordan
Andersen formulerte seg: «Jeg velger
vennlighet som strategi».

I sin nyttårs tale i fjor viste kongen til

sitt møte med Kapellveien barnehage
i Oppegård kommune. I denne
barnehagen hadde de laget sin egn
grunnlov i en anledning årets grunn-
lovsjubileum. Ett av grunnlovspunkt-
ene var: Vi skal si snille ord. Dette
fulgte kongen opp med følgende
bemerkning: Når vi vet hvilken kraft
som ligger i gode ord kunne vi godt
benytte oss av det enda oftere.

Da vi hadde juleavslutningen for alle
kirkelige ansatte før jul valgte jeg å
fokusere på hvordan vi alle kan være
med på å gi rom for den gode samtal-
en -  gjerne over en kopp kaffe/te.
Det kan skje mellom ansatte, med fri-
villige og ikke minst i våre private liv.
I sammenheng med et nytt år ligger
det mange forventninger og drømm-
er, men også mange muligheter. Den
gode samtalen er en slik mulighet du
og jeg kan invitere til, eller skape der
og da fordi vi benytt-
er anledningen som
åpner seg. 

Alf Kristian Hol
kirkesjef         

Lederartikkel

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Mørk Sveaas, 
Mob: 95 17 02 59
Lier Menighetsblad v/Sveaas
Postboks 215, 3401 Lier
E-post: ksveaas@gmail.com
Layout: Kjetil Mørk Sveaas

Henvendelser vedr. distribusjon:
kirkens.servicekontor@lier.kommune.no
eller tlf. 32 22 02 70
Forsidebilde: Svein Edvardsen 

Gavekontonr. 2260 20 05058 

Annonseansvarlig: Kjetil M Sveaas

Trykk: LKT Digital AS

Lier Menighetsblad eies av
menighetsrådene i Lier kommune
og utgis gratis til alle husstander.

Søndag er kirkedag

Lier menighetsblad er også å finne på:  
http://lier.kirken.no
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(tekst Elisabeth T
Edvardsen/foto Alf Kristian
Hol)

Etter 16 år til sammen, først
som kapellan og senere sokne-
prest, har Solveig Aass
Kristiansen takket av som fast
ansatt i Den norske kirke. –
Men jeg er åpen for å være
vikar altså, smiler den nybakte
pensjonisten da menighetsblad-
et møter henne på Frogner
menighetshus en snøtung dag i
januar.

Som forholdsvis nyinnflyttet i
Frognerlia, forklarer Solveig fordel-
en med så nær avstand til kirken
sin. – Rullatoravstand kaller hun de
få meterne mellom bolig og Guds
Hus. Men det er på ingen måte en
aldrende dame vi samtaler med. Det
er livsglede og engasjement som står
sentralt etter hvert som praten går. –
Barne- og ungdomsarbeidet i kirken
er aller viktigst, insisterer den pen-
sjonerte soknepresten. Det er et van-
skelig arbeid, forklarer hun videre.
Og hun maler et bilde av vekslende
oppslutning på aktiviteter, og tenker
at trosopplærere i dag må stå på –
og jeg ønsker dem hell og lykke,
kommer det kraftfullt fra Solveig.
Selv minnes hun dager som kapellan
da hun hadde oppgaver knyttet til
barne- og ungdomsarbeidet.

Det er formidlingen av bibelordet
som har vært Solveigs største glede i
hennes arbeid i kirken. – Det å gå i
dybden, få lov til å vise en vei i sam-
spill med medmennesker har gitt
meg gode og steke impulser, reflekt-
erer hun. – Jeg har fått så mye igjen
for det selv. Så har jeg kjent at jeg har
blitt så sterkt berørt i sorg, sier hun
stille. – Det er utfordringene i dette
som har vært så spennende. Så for-
teller Solveig videre om hva hun
kommer til å savne som pensjonist. –
De gode samtalene er vanskelig å gi
slipp på, sier hun, og alle dem jeg har
arbeidet sammen med i staben, som
har skapt et rikt miljø, de kommer jeg
til å savne veldig.

Avskjedsgudstjenesten i Frogner
kirke i januar kalte på følelser hos

pensjonisten. – Det er vemodig og det er
skummelt å tre inn i pensjonistenes rekker,
beretter Solveig videre. – Men jeg føler også
en takknemmelighet over å ha fått vært
mannskap for kirken. – Den avskjeden i
kirken, den søndagen kommer til å sitte
lenge i, smiler hun og forteller om blomster-
duft, om gode ord, om gaver og et minne for
resten av livet.

Solveig og mannen Asle liker å reise. – Det
skal vi fortsatt gjøre, sier Solveig bestemt.
Men hun gleder seg til å få lest mer, både
skjønnlitterært og fag forstår vi. – Så lærte
jeg å spille piano som liten jente, forteller
hun, og det har jeg lyst til å ta opp igjen,
men skriv til husbruk da Elisabeth. Hun
betror oss at hun har sett frem til tiden som
pensjonist også. - Disponere tiden selv, blir

godt, mener hun.  Så er den tidligere sokne-
presten klar på at hun skal fortsette å leve «det
enkle livet».

En god samtale med et engasjert menneske går
mot slutten. Som mannskap i den Den norske
kirke har hun virket – og som pensjonist synes
hun barne- og ungdomsarbeidet i kirken er
viktigst. Noe av det siste Solveig gjorde som fast
ansatt, var en dåpssamtale og en samtale med et
vordende brudepar. – Det er to flotte minner
som kommer til å sitte igjen, smiler hun. Og jeg
går ut i vinterdagen og tenker at en pensjonist
med hjerte for unger og ungdom og unge
mennesker, kommer til å bevare et ungdomme-
lig sinn og en fresk sjel. Lykke til Solveig i ditt
videre virke som mannskap i verden – og måtte
det bli lenge til du trenger rullatoren over til
kirken din. Og vi har fått med oss tilbudet om
vikartjeneste, da er det ikke adjø, men på gjen-
syn.

Vel blåst Solveig!

MILK tur
9-11. januar var tre ungdommer fra Tranby på MILK- tur
til Blestølen sammen med mange andre deltagere fra
Buskerud. MILK står for Minilederkurs og er et opplegg i

samar-
beid
med
KFUK-
KFUM.
I løpet av
helgen
hadde vi
seminar-
er om
det å
være 

ungdomsleder, og hva man som ungdomsleder kunne
bidra med i menigheten. Det var en fin tur med mange
gode opplevelser, og minner. 



Ragnar
Ringen
Petersson, ny
sokneprest i
Frogner sogn,
Lier

Tunsberg bispe-
dømmeråd har
tilsatt Ragnar
Ringen Petersson som sokneprest i
Frogner menighet. Han er 58 år
gammel, har lang erfaring som
menighetsprest. I forrige menig-
hetsblad ble han kort presentert
som ny sokneprest i Frogner kirke
etter Solveig Aass Kristiansen. Han
er allerede i tjeneste, og blir for-
meldt innsatt 8. februar i gudstje-
nesten sammen med den nye kan-
toren Tim Stern. 

Sokneprest Ragnar Ringen
Petersson er vokst opp i Gjøvik og
har utdannelse fra Kristendom og
menighetsseminaret i Volda og
Menighetsfakultetet i Oslo. Etter et
kort vikariat i Oslo som ny prest,
var han deretter sju år prest i Sør-
Varanger med bosted i Kirkenes.
Det var viktige og formende år sier
han. 

Deretter fulgte ti år som prest i
Vestre Aker og Bakkehaugen
menighet i Oslo. Det er blitt et
permanent tilholdssted. Da han
sluttet i Vestre Aker kjøpte han
presteboligen i Bakkehaugen hvor
de bodde, av Oslo kommune. Der
bor de fremdeles. Kona, Ingrid

Vad Nielsen er ekspedi-
sjonssjef (leder) for kir-
keavdelingen i
Kulturdepartementet, og
derfor velger de å ha
bosted i Oslo også etter
han er blitt prest i Lier. 

Så fulgte ti år i
Hedmark og Hamar bis-
pedømme. Først seks år

i Eidskog, helt sør i Hedmark og så
fire år som prost i Solør inntil det
prostiet ble slått sammen med
naboprostiet. De siste to årene har
så Ragnar Ringen Petersson vika-
riert i Røyken, Eiker og litt i Oslo
før han nå kommer til Lier. 

Hva slags prest synes du selv du er,
spør vi .

- Jeg ser på meg selv som
en allsidig prest som trives med
samarbeid med både frivillige og
ansatte. Jeg er en lagspiller. Det at
prestetjenesten er så allsidig ser jeg
på som en stor fordel. Som prest
kommer en i kontakt med men-
nesker i viktige faseri livet gjen-
nom bryllup, dåp, konfirmasjon og
begravelse. Men det daglige liv i
menigheten med gudstjenester,
møter og de enkle møter, er noe
som også gir meg mye. 

- Jeg gleder meg til å møte
folk i Lier og ser fram til å arbeide
i Frogner menighet og ellers i
prostiet som jeg kjenner fra før. 

Og vi føyer til: Velkommen som
prest i Frogner og i Lier prosti. 
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Slektersgang
Døpte
Frogner
Ola Roel Engebråten, Herman Berner Dahl-
Ødenes, Johannes Håkonsson Duesund,
Amalie Haug Holmquist, Timmian
Kristensen, Eva Marie Sollie Bentsen,
William Røine, Sunniva Maurud Holm,
Olav Wøien Gilhuus, Emilie Due Rønning, 
Thelma Bremnæs

Tranby
Hedda Cornelia Enger Beidel

Vigsler
Frogner
Nina Engebø/Christoffer Knudsen
Irene Alstad Helmen/Jan Inge Trontveit
(Sportskapellet Tverken)

Tranby
Maria Kristine Grande Knudsen/Juel Victor
Løkstad

Sylling
Jorunn Hanset/Ivar Nygård (Villa St.
Hallvard)

Gravferd
Frogner
Aase Jorunn Anderson, Elisabeth
Christensen, Magnhild Thorkildsen, Ena
Christensen, Eva Opsahl, Gunvor Johansen,
Frank Johansen, Marte Thorgersen,
Svanhild Thorvaldsen, Rolf Rebo, 
John Edvard Josefsen, Ole Aune,
Ingeborg Torkildsen

Tranby
Arne Hansen, Gerd Grøstad, Knut
Bjelkarøy, Eva Elisabeth Runge, Edith Asora
Koutsimaris, Borgny Olsen, Arne Tanberg,
Harald Funnesdal, Hakon Refsum, Borghild
Hillestad, Gunnar Olai Birtledal, Ruth
Helene Kværnstuen, Sølvi Margot Pilegård,
Espen Willhelm Riis

Sjåstad
Martin Lyngås, Anne Marie Berget, Aud
Enger, Sigurd Andresen, Gunnar Adolf
Hansen

Sylling
Solveig Arnesen, Terje Oskar Bautz, Ragnar
Stensen, Reidun Synnøve Skaugerud, Per
Kyllingstad, Henning Brix

Tekstmeditasjon i
Gullaug kirke

Det er tekstmeditasjon følgende
onsdager i vår: 

4. mars, 8. april, 6. mai, 3. juni

Vi starter alle dager kl. 19.

Opplegget for kvelden er slik: -
Vi starter med en kaffekopp og litt
prat over bordet. 
-Deretter gir vi en kort presentasjon
om hvordan vi gjennomfører tekst-
meditasjonen.

-Vi leser en Jesus-fortelling og har
deretter 10 minutter stille innlevelse.
-Samtale med mulighet for å dele
egne opplevelser fra innlevelsen. -
Vi avrunder med en enkel felles
kveldsbønn.

Tanken med tekstmeditasjon er at
Gud kan og vil møte oss der vi er.
Han møter oss også i de følelsene og
tankene vi får når vi lever oss inn i
tekstene. Vi lever oss inn i tekstene
og legger merke til våre følelser og
opplevelser. Et spørsmål kan være;
Hva ønsker Gud å gi meg nå?

Velkommen til tekstinnlevelse!
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Hva er da et menneske?

Jeg tror ikke at jeg er helt alene om
å føle meg liten, ubetydelig og nest-
en usynlig innimellom. Noen gang-
er ønsker jeg bare å forsvinne, at
det var et hull midt på gulvet jeg
ble borte i. Og det tror jeg mange
opplever fra tid til annen. Vi lever i
et samfunn der profitt og produk-
tivitet hele tiden skal måles. Alt
skal puttes inn i skjemaer og veies.
Det skal kurses, ordnes og fikses.
Men målene vi alle skal matche kan
føles uoppnåelige for mange av oss.
Vi blir til en liten, ubetydelig
klump, som ikke fikser å være sup-
ermenneske, supermamma, super-
arbeider, super…

I salme 8 står det i vers 5-7: 
«hva er da et menneske
– at du husker på det, 
et menneskebarn
- at du tar deg av det?

Du satte ham lite lavere enn Gud
og kronet ham med herlighet og
ære.
Du gjorde ham til herre over dine
henders verk

og alt la du
under hans
føtter.»

Hva er da et menneske? Det må jeg
visst kjenne litt på midt oppi alle
følelsene av å være meg. De følels-
ene av å være liten og ikke bety
noe. For Gud skapte meg som jeg
er. Ikke for å gjemme meg bort.
Som menneske er jeg kronet med
herlighet. Gud ser meg. Tenk på alt
det fantastiske som er skapt, og
som menneske er jeg noen. Ikke
ubetydelig! 

Det er alltid mennesker som sliter i
sin hverdag, som ikke bare klarer å
slenge sammen en kake, samtidig
som middagen er et perfekt samm-
ensatt mester verk med alt vi treng-
er. Som stiller i alle utvalg, er leder
i alt og har en perfekt karriere. De
har nok med bare
å være. Og vet du
hva, det er godt
nok å bare være
et menneske.

Irene Wiik Halle

Andakt

Lys Våken i Frogner

Den 29. november- 30. november var åtte  11-åringer  på overnatt-
ing i Frogner kirke. Under arrangementet hadde vi det mye gøy, var
på oppdagelse i kirken og lekte og koste oss. Det var 8 lys våkne 11-
åringer som sammen med oss lagde dramatiseringen av bibelteksten
om Jesus som rydder tempelet og helbreder blinde og halte. Dette
ble en stor suksess under prekenen på søndagen. I anledning salme-
bokens 1års jubileum delte vi også ut salmebøker til deltagerne med
støtte fra kirkerådet. 

FELLESSKAPSKVELDENE PÅ
FROGNER MENIGHETSHUS
VÅREN 2015

Tirsdag 24.februar. Kjell Arne
Norum: Den gode samtalen.
Kjell Arne  er teolog og har vært
sokneprest i Vaksdal og Kviteseid.
Han er nå bosatt i Drammen.

Tirsdag  24.mars. Bjørn Helge
Sandvei: Misjonæren Paulus – hans
reise fra Malta til Roma. Bjørn Helge
Sandvei har i en generasjon vært
gresklærer på Menighetsfakultetet.
Han er en erfaren og ettertraktet
reiseleder «i Paulus og Peters fot-
spor».

Tirsdag 28.april. Tore Kopperud:
Hva venter Gud særlig av oss i
denne tid?  Tore Kopperud har bl.a.
vært prost på Nordstrand i Oslo,
leder av Salmebokutvalget og fakul-
tetslektor i liturgikk ved
Menighetsfakultetet.
Møtene begynner kl. 19.30. Kaffe og
litt å bite i fra kl. 19. Kvelden er lagt
opp med talen først, så anledning til
å stille spørsmål/ samtale og  kanskje
et dikt eller  refleksjon ved en av del-
tagerne til slutt.  Velkommen! 

Tar du en utfordring?

Sylling menighet søker etter
kandidater til nytt menighet-

sråd fra høsten 2015.
Ta kontakt med 

Elisabeth Edvardsen
(92417708) hvis du tenker at
dette er noe for deg, eller om

du vil vite mer. 
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Sokneprest og
diakon takket
for seg

Sokneprest Solveig
Aass Kristiansen og
diakon Lisbeth
Olsbye sluttet begge
i sine stillinger i
januar. Solveig blir
pensjonist etter 16
års prestetjeneste i
Frogner og Lier.
Hun har tidligere
også arbeidet som
kateket I Moss og
Drammen og og kir-
keverge i Kvitseid. Lisbeth går tilbake
til sitt opprinnelige yrke som syke-
pleier etter 7 år som diakon i Lier.
Begge ble takket på gudstjenesten i
Frogner kirke 11. januar.

I talen som prosten holdt i kirken sa
hun blant annet:

-        Solveig, du har utført hele
bredden av prestearbeid med trofast-

het og begeistring. Jeg vet at du har
hatt en særlig glede av bibelarbeidet,
og du har ofte hatt spennende ting å
fortelle om tekstene du fordypet deg
i. Og så har du vist at du bryr deg om
folk og at du har evne til å møte
mennesker med respekt og omsorg.
Du har stått på helt til slutt, og jeg er
imponert over din innsats.   

-        Lisbeth, du har arbeidet med

mange ulike ting og vist en stor evne
til å møte mennesker med åpenhet,
klokskap og varme. Du har samar-
beidet med mange og vært en god
samtalepartner for mennesker som
sliter. Du har hatt et stort engasje-
ment for dem som på en eller annen
måte har blitt krenket, også i sin tro,
av uforstand og vonde erfaringer. Det
er en tjeneste som ikke syns så mye
utad, men som er desto viktigere for
dem som opplever å bli sett og møtt
på en god måte. 

-        Og til dere begge: Ingen kan
være prest eller diakon uten at å gi av
seg selv. Det har dere to gjort, og det
er vi takknemlige for!

Etter gudstjenesten var det kirkekaf-
fe på Frogner menighetshus med
mange hilsener og overrekkelse av
blomster og gaver.

Foto: Alf Kr. Hol

AKTIVITETER I MENIG-
HETENE

FROGNER

Stille Time
Mandag 9. februar kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest:
Caroline Eidsten Dahl (blokkfløyte).

Formiddagstreff
Torsdag 12. februar kl. 11.00 – kl. 13.00 i
Frogner menighetshus. 
Servering av vafler og kaffe.

Stille Time
Mandag 16. februar kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest:
Barden (mannskor)

Fellesskapskveld
Tirsdag 24. februar kl. 19.30 i Frogner
menighetshus. Kjell Arne Norum. ”Den
gode samtalen”

Stille Time
Mandag 2. mars kl. 20.00 i Frogner kirke
ved Per Egil Hovland. Gjest: Julie
Davidsen (fløyte).

Tekstmeditasjon
Onsdag 4. mars kl. 19.00 i Gullaug kirke

Bibelgruppe
Torsdag 5. mars kl. 10.00 – kl. 11.00 ved
Audun Tveide i Frogner menighetshus

Kvinnenes internasjonale bønnedag
Fredag 6. mars kl. 19.00 i Frogner men-
ighetshus – gudstjeneste.

Stille Time
Mandag 9. mars kl. 20.00 i Frogner kirke
ved Per Egil Hovland. Gjest: Vice Versa
(kor).

Stille Time
Mandag 16. mars kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest:
Rytmen (kor).

Stille Time
Mandag 23. mars kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjester:
Tore Hovland (fiolin) og Liv Inger
Sandhaug (fløyte).

Fellesskapskveld
Tirsdag 24. mars kl. 19.30 i Frogner
menighetshus. Bjørn Helge Sandvei.
”Misjonæren Paulus - hans reise fra
Malta til Roma”

Bibelgruppe
Torsdag 26. mars kl. 10.00 – kl. 11.00
ved Audun Tveide i Frogner menighets-
hus

TRANBY

Fredagsvafler
Hver fredag kl. 11.00 på Tranby menig-
hetshus

Åpent Hus
Onsdag 4. februar kl. 11.00 på Tranby

menighetshus.
Gjest: daglig leder for Kirkens Bymisjon
i Drammen Jan-Ivar Winstad: «Kirkens
Bymisjons arbeid – fra synsing til fakta».
Lunsj og utlodning.

Kulturkveld
Søndag 15. februar kl. 19.00 i
Lierskogen kirke. Konsert med
Valkyrien Allstars. Inngang kr. 250,-

Åpent Hus
Onsdag 4. mars kl. 11.00 på Tranby
menighetshus.
Gjest: Bjørg Mide «Kvinner bærer halve
himmelen» - om kvinners skjebne og
rolle i krig og konflikt.
Lunsj og utlodning.

Kulturkveld
Søndag 15. mars kl. 19.00 i Lierskogen
kirke. Jan Olav Henriksen: Uventet og
ubedt – om paranormale fenomener. Fri
inngang.
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«Kat(t)astrofen» i orgelet i
Sjåstad kirke.

Torsdag 18. desember var det duket
for skolegudstjeneste i Sjåstad kirke.
Barn fra Oddevall skole fylte kirken.
Det ingen visste eller la merke til, var
at en liten sort katt snek seg inn i
kirken sammen med barna. Den ville
også være med!!
Da Gudstjenesten var over og alle var
ute av kirken, hadde katten funnet
seg godt til rette oppe på galleriet.
Det var nok en musikalsk katt, for
den bosatte seg inne i orgelet.  
Organisten vår Eli Nesse, satt senere
og øvde til Julegudstjenestene, og da
fikk hun «hjerteklapp» da hun plut-
selig oppdaget en skygge som beveget
seg inne orgelet.
Det ble satt i gang jakt på katten,
men hverken ord eller mat lokket
den ut så lenge det var noen i kirken.
Lille Juleaften, etter en bisettelse, ble
katten observert nede hos sin eier.
Den var nok lei alt maset og hadde
ruslet hjem. En godt fornøyd kirke-
tjener, Paul Christian Justad, var glad

katten hadde forlatt kirken og 
gjenforent med sin eier.
Men da Kjetil Sveaas senere 
ringer og forteller at han 
hadde sett katteavføring i 
kirkerommet, ble Paul 
Christian veldig forundret. 
Det var tydeligvis flere 
katter ute på tur. 
Katten ble med på 
gudstjenestene inne 
i orgelet både Juleaften 
og 2. juledag. 
Ingen klarte å lokke den ut. 
Etter gudstjenesten 2. jule-
dag, startet den «store 
kattejakten». To kirketjenere 
(Ellen Berger-Nilsen og 
Paul Chr) lokket med 
ord og mat, men lite hjalp. 
Katten ville ikke ut av orgelet.
Eieren ble tilkalt, da kom den 
motvillig ut av orgelet i Sjåstad
kirke. Ingen skal påstå at 
ikke katter liker orgelmusikk.

Tekst: Inger Johanne Stensen
Tegning: Bent Lønnerusten.

AKTIVITETER I MENIG-
HETENE

FROGNER

Stille Time
Mandag 9. februar kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest:
Caroline Eidsten Dahl (blokkfløyte).

Formiddagstreff
Torsdag 12. februar kl. 11.00 – kl. 13.00 i
Frogner menighetshus. 
Servering av vafler og kaffe.

Stille Time
Mandag 16. februar kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest:
Barden (mannskor)

Fellesskapskveld
Tirsdag 24. februar kl. 19.30 i Frogner
menighetshus. Kjell Arne Norum. ”Den
gode samtalen”

Stille Time
Mandag 2. mars kl. 20.00 i Frogner kirke
ved Per Egil Hovland. Gjest: Julie
Davidsen (fløyte).

Tekstmeditasjon
Onsdag 4. mars kl. 19.00 i Gullaug kirke

Bibelgruppe
Torsdag 5. mars kl. 10.00 – kl. 11.00 ved
Audun Tveide i Frogner menighetshus

Kvinnenes internasjonale bønnedag
Fredag 6. mars kl. 19.00 i Frogner men-
ighetshus – gudstjeneste.

Stille Time
Mandag 9. mars kl. 20.00 i Frogner kirke
ved Per Egil Hovland. Gjest: Vice Versa
(kor).

Stille Time
Mandag 16. mars kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest:
Rytmen (kor).

Stille Time
Mandag 23. mars kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjester:
Tore Hovland (fiolin) og Liv Inger
Sandhaug (fløyte).

Fellesskapskveld
Tirsdag 24. mars kl. 19.30 i Frogner
menighetshus. Bjørn Helge Sandvei.
”Misjonæren Paulus - hans reise fra
Malta til Roma”

Bibelgruppe
Torsdag 26. mars kl. 10.00 – kl. 11.00
ved Audun Tveide i Frogner menighets-
hus

TRANBY

Fredagsvafler
Hver fredag kl. 11.00 på Tranby menig-
hetshus

Åpent Hus
Onsdag 4. februar kl. 11.00 på Tranby

menighetshus.
Gjest: daglig leder for Kirkens Bymisjon
i Drammen Jan-Ivar Winstad: «Kirkens
Bymisjons arbeid – fra synsing til fakta».
Lunsj og utlodning.

Kulturkveld
Søndag 15. februar kl. 19.00 i
Lierskogen kirke. Konsert med
Valkyrien Allstars. Inngang kr. 250,-

Åpent Hus
Onsdag 4. mars kl. 11.00 på Tranby
menighetshus.
Gjest: Bjørg Mide «Kvinner bærer halve
himmelen» - om kvinners skjebne og
rolle i krig og konflikt.
Lunsj og utlodning.

Kulturkveld
Søndag 15. mars kl. 19.00 i Lierskogen
kirke. Jan Olav Henriksen: Uventet og
ubedt – om paranormale fenomener. Fri
inngang.

Lys våken i Sjåstad
Helgen 24-25. januar var det klart
for Lys våken i Sjåstad kirke. En
gjenge med ivrige 5.klassinger var
klare for å
utforske kirken
og være med i
mange andre
aktiviteter. Det
var leik og
sang! Smil og
latter satt løst. 
De løste opp-
gaver, var på
skattejakt og så
var det øving
til søndagens gudstjeneste. Eli kom
og øvde på flere sanger med gjengen,
og de sang av hjertets lyst. Vi fant ut
at Fox var veldig populært, og nesten
hele kurven forsvant. Det dukket
opp kjempegod taco fra MR og det
gikk ned på høykant. 
Høydepunktet var selv sagt å sove i
kirken! Og barn og voksne kom seg
omsider i soveposene, og roen sen-
ket seg over Sjåstad for noen timer.

På morgenen var vi superheldige
igjen, for der var en kjempegod
frokost klar for oss. Vi tok oss god
tid, før de siste øvelsene skulle

gjøres. 
Søndagens
Lys våken
gudstjen-
este var
fylt med
flotte
unger som
leste, sang,
danset og
hadde dra-
mastykke.
Denne

gangen var det om den barmhjertige
samaritan. Og alle ble oppfordret til
å være våkne i sin hverdag og se seg
godt rundt.
Det var en herlig gjeng som fylte
kirken fra øverst til nederst. Og vi
lederne koste oss masse. Takk til
foreldrene som lot oss få låne barna
deres denne helgen. Vi hadde det
helt topp!
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Tranby og Lierskogen
menighet har utar-
beidet visjon og ver-
dier fordi vi ønsker å
ha en tydelig profil
som:

- en synlig kirke for
lokalsamfunnet,

- et inkluderende felles-
skap som møter enkelt-

mennesker, familier og grupper med en åpen
holdning

- en levende menighet i bevegelse

- en kirke som er nær livet i gode, glade dager, 
og i utfordrende og vanskelige dager

Treet er valgt som symbol og illustrerer:

Synlig: Et tre er synlig når det er stort nok, og i de ulike
sesonger: med det første grønne skjær, blomster, frukt,
høstfarger og om vinteren rim og snø.

Inkluderende: Et tre kan være skygge for solen, dvs. lind-
re. Det er rekreasjon, lek, skjønnhet og trygge punkt som
alltid er der: Vi bruker treet forskjellig i de ulike faser i
livet; barn som klatrer i treet, unge som risser hjerte i
barken, huske i tre, hvile under et tre, eldre mennesker på
benk under tre. Bibelen har utallige steder hvor treet har
betydning.

Levende: Et tre er levende og byr på «seg selv» 

Nær: alle har ett, - ja mange trær i sin nærhet som vokser
med deg.

Solen som skinner gjennom løvverket skal være lyset som
fasinerer, varmer og gir liv til alt. 

De hjerteformede grenene er ment som et blikkfang som
hver enkelt får tolke selv.

Ny kirkeverge
i Lier
v/Elisabeth T Edvardsen
(foto privat)

Det er ansatt ny kirke-
verge i Lier. Mette
Sønsteby overtar etter
Alf Kristian Hol som går
av med pensjon til
sommeren.

Menighetsbladet ba Mette fortelle litt
om sin barndom, oppvekst, utdann-
else, yrkeserfaring, hobbyer og litt gen-
erelt om seg selv:

Jeg er ei livsglad dame på 52 år som
vokste opp på gård i Krødsherad. Jeg
fikk min kristentro tidlig i livet og
var heldig som fikk ta del i godt
kristent studentmiljø i Volda. I tillegg
til å være utdannet diakon er jeg
utdannet sykepleier og jordmor.
Videre er jeg utdannet innen person-
aladministrasjon og organisasjonsut-
vikling fra BI. I de senere årene er
det imidlertid innen ledelse fokuset
og interessen har vært. Jeg er heldig
som nå får lov til å jobbe i Den nor-
ske kirke igjen og da for Lier
Kirkelige Fellesråd. Jeg gleder meg! 

Av arbeidserfaring kan
nevnes at jeg har
praktisert som gårdsar-
beider, sykepleier, jord-
mor, kirkeforvalter
(Bærum kirkelige felles-
råd) og daglig leder for
asylmottak. I tillegg har
jeg drevet eget firma. Jeg
er gift og mor til 5 flotte
gutter. Jeg bor i Ringerike,
et område som minner
om vakre Lier. Jeg er glad i

trening og friluftsliv og utfordrer
meg selv slik at helsegevinsten blir
best mulig.

Kan beskrive dine forventninger og
ønsker til jobben som kirkeverge i
Lier?

Jeg håper jeg kan bidra til god for-
valting av de oppgavene kirka er gitt i
vårt samfunn. Jeg gleder meg til å bli
kjent med mange nye medarbeidere,
samt bidra til at alle kan yte sitt
beste. Mitt høyeste ønske er å tilrette-
legge for å utvikle og utløse frivillig-
het. Med det mener jeg at det gis rom
til de frivillige i menighetene, noe
som er forutsetningen for å skape
levende menigheter og en folkekirke.

Videre ønsker jeg å satse på barne-
og ungdomsarbeid, med fokus på å
trene opp og rekruttere ledere til
fremtidige lederverv i kirka. Her
hører jeg at utgangspunktet i Lier er
det beste, da menighetens ung-
dommer trives og får utfolde seg. For
det tredje ønsker jeg å samle alle
kirkelige stillinger under samme tak i
et fremtidig kirkesenter som er tuftet
på samhandling, glede, fornyelse og
raushet.
Jeg er ydmyk for oppgavene som
venter, samtidig som jeg ser frem til å
ta fatt. Hilser dere med Jes. 12,2-3.
Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og
frykter ikke.  For Herren er min kraft
og styrke, og han er blitt min redning.
Med glede skal dere øse vann av frels-
ens kilder.

I disse snøtunge dager, kan det virke
lenge til sommeren og møtet med
den nye kirkevergen i Lier. Men
Menighetsbladet ønsker deg vel-
kommen etter hvert Mette. Vi gleder
oss til å bli kjent med deg – og vi
gleder oss til å øse vann av frelserens
kilder i lag med deg.
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Min beste
kirkeopplev-
else

Jeg er blitt utfordret
til å fortelle om min
beste kirkeopplev-
else. Da må jeg
stoppe opp litt. Se
meg tilbake, og det
første jeg tenker er
at alle kirkebesøk er
gode opplevelser.
Jeg har besøkt mange forskjellige
kirker siden jeg har reist mye helt
siden 1960-åra. Det har vært alt fra
tilfeldige besøk i monumentale kirke-
bygg som pirret nysjerrigheten, - til
ordinære gudstjenester. Vår egen
Sjåstad kirke har vært et holdepunkt

siden jeg og
min familie
flyttet til-
bake til
Meren i
1980. Siden
da har det
hvert eneste
år vært
mange gode
og fine opp-
levelser i
kirken. I
Sjåstad

menighet er vi heldige, hvor det driv-
es et meget aktivt kor-arbeid fra de
yngste i Sjåbagos til langt inn i de
voksenes rekker. En av mange gode
effekter av dette arbeidet er at kirken
ofte fylles til randen, og godfølelsene
strømmer på. Konsertene med

Sjåbagos med og uten tilreisende art-
ister står meget høyt når man først
skal rangere en kirkeopplevelse. Ikke
minst dåp og konfirmasjon av våre
barn og barnebarn har vært gode
opplevelser i kirken.
Men, det er en opplevelse uten
sammenligning for øvrig, som rager
høyere enn noe annet.
Det var 23 mai 1970 i Hillestad kirke
i Vestfold, at Inger Johanne og jeg
giftet oss. En fint pyntet kirke fullsatt
med familie og venner, og spenning-
en og forventningen til denne dagen
er like levende for meg i dag som den
gang. 
Det er uten tvil min beste opplevelse
i en kirke. Det ble jo også starten på
vår egen familie som i dag foreløpig
er 12 familiemedlemmer.

Sten Stensen

Ny kantor i
Frogner
(tekst Elisabeth T
Edvardsen)

Tim Stern tiltrådde sin
stilling som kantor i
Frogner 1. januar i år.
Han forteller til menig-
hetsbladet at han skal
jobbe både som organ-
ist og med korvirksom-
het. I tillegg har han et
koordinerende ansvar for hele den
kirkemusikalske virksomheten i Lier.
Hovedtjenestestedet hans vil være i
Frogner og kontoret hans er plassert i
Frogner menighetshus.

Tim har sin utdannelse fra Tyskland
– og han har flere fag på sin CV enn
musikk og kirkemusikk. Han fortell-

er at han også har studert geografi og
pedagogikk (lærerutdanning). 

Mens Tim studerte innehadde han
ulike stillinger som kirkemusiker i
Tyskland. I 2006 fikk han jobb som
kantor og lærer på kulturskolen i
Midsund. Fra 2009 var han ansvarlig
kantor i Bodin i Nord-Norge. Tim er
aktiv som konserterende organist og

som kordirigent. For tiden er han
dirigent for koret ConBrio i Bodø, og
han er med i kunstnerisk råd for
Bodø Internasjonale Orgelfestival.

Nå bor Tim med sin kone i Oslo – og
han bedyrer at han gleder seg til
tiden her på Sør-Østlandet, selv om
de begge er svært glade i både
Tyskland og Nord-Norge.

Tim avslutter med et håp om å
kunne bidra til og berike musikk-
ulturen i Lier. Så ønsker han seg
inspirasjon fra menighetene, kollega-
ene og også fra tradisjonene som er
allerede på plass i Lier.

Lier menighetsblad ønsker Tim vel-
kommen som kantor i Lier – og hell og
lykke med oppgavene som venter ham
– og vi håper du blir glad i Lier også
Tim!

Valkyrien Allstars

Spellemannsnominerte Valkyrien Allstars kommer til
Lierskogen kulturkirke 15. februar kl.1900.
Kom og hør Valkyrien Allstars sin unike sound i gråso-
nen mellom det tradisjonelle og det moderne. De har mer
egenkomponerte låter enn tidligere. Fremdeles er det
innslag av tradisjonelle hardingfeleslåtter og gamle
skillingsviser, men det er bandets egne tekster og melodi-
er som dominerer. Bandet har, i samarbeid med medpro-
dusent Bugge Wesseltoft, gått grundig til verks og virkelig

benyttet seg av mulighetene som finnes i Amper Tone
studio, der plata er innspilt med Bård Ingebrigtsen foran
miksebordet. Resultatet bærer preg av kontrastene mel-
lom det store, voldsomme, kakafoniske og det nære,
intime og direkte uttrykket som kjennetegner den norske
tradisjonsmusikken.

Bandet består av: Tuva Livsdatter Syvertsen, Erik Sollid,
Magnus Larsen og Martin Langlie.

Inngang: kr. 250,-
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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.

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

BUSKERUD BEGRAVELSESBYRÅ AS - KOLLEN

Hegsbroveien 38, Lierbyen
3400 Lier

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

SPRELL LEV-
ENDE BARNE-
SAMLING,
FROGNER

Velkommen til ”Sprell
levende” i  Kirkestua ved
Frogner kirke   følgende
søndager :  22.mars , 12-
april og 14.juni. For barn
ca. 4-12 år .
Barna blir med på første
delen av  gudstjenesten i
kirken som begynner kl.
11  og blir så fulgt ned til
Kirkestua av lederne og
fulgt opp igjen når
barnesamlingen er over.
Det  er  bibelfortelling ,
sang  og  en aktivitet
f.eks. tegning.
Velkommen !  
Kontaktperson: Inger
Svele Hornstuen tlf. 98
82 49 40 

ÅPENT HUS 
Full storsal på " Åpent hus" på Tranby. Smakfullt lun-
sjbord, sang, musikk, hyggelig prat, mulighet for å ha
med seg gevinst hjem og ikke minst kunnskapspåfyll av

en foredragsholder. Gratis adgang. Dette kan du oppleve
den første onsdagen i hver måned klokka elleve til tretten
på Tranby menighetshus. Ta deg en tur og få to koselige
timer. 
Onsdag 3.desember var ei feststund. 120 mennesker var
samla og all julegrøt forsvant. Hovedattraksjonen var
tidligere utenrikskorrespondent Jahn Otto Johansen. Han
fortalte med humor og alvor glimt fra livet som NRK-
korrespondent og tok oss med både til Ungarn, Russland,
Kina og Midtøsten. En høydare for oss som fikk høre
ham.

Støtte   Selvtillit   Suksess

Samtaleterapi - Coaching
Bakerikvartalet, Lierbyen

Timebestilling: Tlf/sms 930 06 486
hege@liergestaltsenter.no
www.liergestaltsenter.no

Hjertelig takk for all
vennlig deltagelse og
vakre blomster
ved vår kjære mors
Ruth Kværnstuen’s
bortgang

Familien
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Kirkesjef Alf Kristian Hol
mobil: 913 83 678 

Prost Ellen Martha 
Blaasvær 
mobil: 922 84 822

Sokneprest Ragner Ringen
Petersson (Frogner)
mobil: 

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

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

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

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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
Sjåstad: Paul Chr. Justad: 98 62 86 44



Salme-
maratonen i
NRK var en
formidabel suksess. Da jeg skulle
kjøre bil en times tid, spurte jeg
NRK om sendingen også gikk på
radio. Svaret var nei, men den blide
nordlendingen på telefonen fortalte
at «Du finner alt på nettet og der vil
det bli på nettet til evig tid.»  Flott
med evighetsperspektivet i NRK, når
de ellers er veldig redd for å bruke
kristelige termer (f. eks. krysses
fingrene rett som det er, når man vel
mener å be).

Noen sa at de i
løpet av maraton-
en møtte sitt eget
liv. Jeg minns hvor
nært dette opp-
levdes da jeg som
student var turist-
sjåfør. En gang
hadde jeg 16
metodister i buss-
en og på en av de meget trange vest-
landsveiene hvor fjellet steg bratt
opp på den ene siden mens det på
den andre var det stupbratt ned mot
sjøen. Da hører jeg de stemme opp
«Nearer to The, my God» (Nærmere
deg min Gud). 

Og nå med ei ny stor salmebok,
husker jeg den gamle kona som sto
og bladde i den forrige: «Du, store
min tid – å mange salmer som
skulle vorte sunge.» 

Biskop Per Arne Dahl hadde et møte
med pensjonerte prester. Han fortalte
bl. a. fra sin studietid da han pga.
ødelagt menisk måtte opereres på
Lovisenberg sykehus. Der lå han med
absolutt stivt gipset bein. Diakonissen
på vakt kunne imidlertid oppmuntre
han med dagens nydelige trøstebi-
belvers: «I Jesu navn skal hvert kne
bøye seg»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 10. mars
I din postkasse: 23. mars

!

Prestens 
beste...

 Lopper 
Frogner  menighetshus 

Lier 

Vi tar imot lopper 
første mandag hver måned 

kl. 17.00  19.00. 
Møbler og lignende kontakt 

Asle Kristiansen 
92294263 

Ikke hvitevarer, bøker og TV 

lier.kirken.no  / facebook i
menighetene

Menighetsbladet (Mb) blir lest av
mange innbyggere, Mb ligner et
kommunalt nyhetsblad, nyttig og
informativt, men likevel med
begrenset bredde og nyhetsverdi.

I tillegg til Mb-bladet, formidles
informasjon som kalender, plakater
og oppslag, noe ulikt i menighetene.

Dette er bra, brukbart for mange,
men likevel ikke fullgodt.

Dataverden har nådd kirken, så også
i Lier. 

Kirkens Servicekontor, har hovedan-
svaret for kirkesiden og gjør et godt
arbeid. Arbeidet suppleres av ansatte
og frivillige i menighetene, derav har
alle menighetene også egne nettsider. 

lier.kirken.no, er /skal være, oppdat-
ert på alt av gudstjenester, aktiviteter
og arrangementer. 

Frogner og Tranby menighet har i til-
legg egne Facebook- sider, likeså
Lierskogen kulturkirke og en rekke
aktivitetsgrupper i menighetene
(barn og unge, sang og musikk). 

Fortsatt mangler tilfredsstillende
organisering av det redaksjonelle,
derfor er det «hull» i både informa-
sjonen og tilgjengelighet.

Det oppfordres til å bruke nettsidene,
sende inn og kommentere mangler
eller feil informasjon. 

Del sidene med andre! Først når
antall lesere øker, etterspørsel og krav
til kvalitet holder mål, vil verktøyet
bli «allemannseie». Oppdatert
informasjon vil vi også ha fra kirke
og menighet.

Evt. spørsmål om bruk og innhold,
rettes til Kirkens Servicekontor eller
kontoret i den enkelte menighet.

Øyvind Mørk – Tranby menighet

Kvinnenes internasjonale
bønnedagmarkeres første fredag i
mars hvert år i Norge og resten av
verden. Programmet for bønnedagen
2015 er fra Bahamas med tema:
«Forstår dere ikke hva jeg har gjort
for dere?»  I Lier markeres bønne-
dagen med gudstjeneste med natt-
verd på Frogner menighetshus fre-
dag 6 .mars kl. 19.
Gudstjenesten er for både menn og
kvinner og for Frogner, Tranby,
Sylling og Sjåstad. Etter gudstjenest-
en er det kveldsmat. Velkommen!

INVITASJON TIL VINTERFEST, FROGNER MENIGHET.

Søndag 15. febr.  kl. 17 inviterer Frogner menighetsråd til VINTERFEST på
Frogner menighetshus. På programmet står god bevertning og utdeling av
oppmuntringsprisen 2014. Dessuten vil Tone Bergflødt fortelle fra tur til Chile
denne julen og det blir allsang med Anne Ma Flaten v/ flygelet. Vinterfesten er
dessuten en anledning for menighetsrådet til å takke alle   frivillige medarbei-
dere for omtanke, deltagelse og vel utført arbeid.
Vi sender heller ikke i år ut invitasjoner i posten, og det er ikke påmelding,
men vi inviterer med dette alle som har lyst og anledning til å være med og
håper vi blir mange! 
Vi ønsker hjertelig velkommen! 

Hilsen Frogner menighetsråd 


