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Søndag 22. mars
Frogner kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
«Sprell levende» - egen samling for
barn. Kirkekaffe.
Sylling kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Kirkekaffe.
Tranby kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Søndagsskole. Kirkeskyss: 98408167

Søndag 29. mars (palmesøndag)
Frogner kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Lierskogen kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Kirkeskyss: 98408167
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00.
Gudstjenesten.

Torsdag 2. april (skjærtorsdag)
Gullaug kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Sjåstad kirke kl. 18.00. Gudstjeneste.

Kveldsmat.
Tranby kirke kl. 19.00. Gudstjeneste.
Kveldsmat. Kirkeskyss: 98408167

Fredag 3. april (langfredag)
Tranby kirke kl. 11.00.
Pasjonsgudstjeneste.
Frogner kirke kl. 18.00.
Pasjonsgudstjeneste.

Søndag 5. april
Frogner kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Sylling kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Kirkekaffe.
Tranby kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Kirkekaffe. Kirkeskyss: 98408167

Søndag 12. april
Frogner kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.

«Sprell levende» - egen samling for
barn. Kirkekaffe.
Lierskogen kirke kl. 11.00.
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-års-
bok. Kirkekaffe.

Søndag 19. april
Sylling kirke kl. 11.00.
Samtalegudstjeneste.
Tranby kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Kirkekaffe. Søndagsskole. Kirkeskyss:
98408167
Frogner kirke kl. 18.00.
Samtalegudstjeneste.

Søndag 26. april
Frogner kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Kirkekaffe.
Sjåstad kirke kl. 11.00.
Samtalegudstjeneste.

Fortsettes neste side
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Lier Menighetsblad

BLÅVEIS OG LIVSTRU

Datoen er 10.mars når jeg skriver
disse linjene. Jeg har fått tekstmeld-
ing fra ei som har gått over
Høgdabakkene på Tranby i dag.
Begeistra kunne hun fortelle at det
allerede er blått av blåveis i skog-
bunnen. 
For de som ikke har gått den gamle
veien over Høgdabakkene anbefales
turen på det sterkeste, og ikke
minst nå på våren. Parkèr ved
idrettsbanen på Tranby og gå en
tur!

Jeg har vært nabo til
Høgdabakkene og
«Kværnerskogen» i snart seks år.
For meg var det en helt ny opplev-
else å «fråtse» i blåveis slik som vi
gjør her i Lier, en ny og vakker
opplevelse! Og jeg gjenoppdaget
Einar Skjæråsen si vise ”Danse mi
vise, gråte min sang”. Da vi sang

den på barneskolen hang jeg meg opp
i verset om Berit og Brita og ble nest-
en litt forlegen. Jeg hadde heller ikke
livserfaring nok til å forstå dybden i
Skjæråsens tekst, og blåveis så jeg
bare  i bøker:

”Innunder yta glir moldmørke årer.
Blåveisen blømer i gråbleike vårer. 
Livstrua bryt gjennom tæle og tvang.
Danse mi vise, gråte min sang”.

Etter at jeg kom til Tranby har jeg
sitert dette verset fra visa i noen
begravelser, og forsøkt å bruke blå-
veisen som et bilde på livstru og livs-
mot når livet ser mørkt ut. For blå-
veisen vokser der hvor alt annet
rundt fortsatt er vissent og grått etter
vinteren. Blåveisen stikker så optim-
istisk fram. 

I fjor vår jobba jeg ikke så mye, og jeg
hadde god tid til å gå turer over
Høgdabakkene. Da var det et halvt år

siden mannen min døde. Jeg gikk
og så på blåveisen, og nynna på
Skjæråsens vise – om blåveisen som
«blømer i gråbleike vårer» og livs-
trua som «bryt gjennom tæle og
tvang». Det var en melankolsk tone
over nynninga: «Danse mi vise,
gråte min sang». Jeg gikk med en
livserfaring jeg gjerne skulle vært
foruten. En livserfaring jeg deler
med så mange.

Ett år har gått. Jeg er i fult arbeid
igjen og har ikke like god tid til å
gå tur over Høgdabakkene. Jeg fikk
ikke tatt turen i dag. Men det blir
ikke lenge før jeg skal gå og se på
blåveisen, og la den få «tale» til meg
også denne våren - om livstru og
livsmot. 

Berit Basmo
Kvidaland

Lederartikkel
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(tekst Elisabeth T Edvardsen/foto

Svein I Edvardsen)

Med kvinnedagen i sikte og med
kvinner på repertoaret og med
kvinnelige utøvere (og med flest
kvinner i kirkebenkene) ble
arrangementet Aftensang en
hyllest til kvinner som vågde og
våger.

Kirkemusiker i Sylling Eli Nesse
gjorde det igjen – fylte godt opp i
kirkebenkene – bød på litt ann-
erledeshet – og serverte musikalske
perler med varme og nerve. Og flere
enn undertegnede tenkte at sånn
skal vi bruke kirken vår, sånne
kvelder vil vi ha flere av, sånn er det
flott å være sammen – ikke bare på
søndager, men en torsdags kveld er
likeså bra.

Med seg på laget hadde Eli Ingeborg
Soot som fremførte komposisjoner av
Agathe Backer Grøndahl. Ingeborg
fra Sylling fortryller oss med stemme
og attityde. Ulla Nævestad bidro med
Selma Lagerløfs Fågel Rödbröst.
Historien berører og Ulla bedårer. Så
ble det mye allsang som lovet.  Lina
Sandells salmer er folkeeie. Tre nåtid-

ens kvinner hyllet tre
kvinner fra 1800 tallet
som hver på sin måte
sto frem med sin kunst i
en tid der kvinner hørte
hjemme i andre rom
enn på podier og i
rampelyset.

Ingen er så trygg i fare
sang vi så overbevisende
at vi trodde på det selv -
og da vi avsluttet med
Bred dina vida vingar og
Blott en dag, tenkte jeg
at jammen måtte det

være godt å være barn på 1800 tallet og ligge
under dynen og lytte til en huspostill i stua,
Aftensang rundt bordet og foldede hender i
kammerset. 

Takk til Eli for en hjertevarm kveld, takk til
medvirkende og takk til Frances Lütken som
bisto Eli med arrangementet.

AFTENSANG

Fortsettelse Søndag er kirkedag

Søndag 26. april
Frogner kirke kl. 13.00.
Dåpsgudstjeneste.
Tranby kirke kl. 18.00.
Samtalegudstjeneste.

Lørdag 2. mai
Frogner kirke kl. 11.00. Konfirmasjon.
Frogner kirke kl. 13.00. Konfirmasjon.

Søndag 3. mai
Sylling kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Kirkekaffe.
Tranby kirke kl. 11.00. Konfirmasjon.
Frogner kirke kl. 12.00. Konfirmasjon.
Tranby kirke kl. 13.00. Konfirmasjon.

Lørdag 9. mai
Tranby kirke kl. 11.00. Konfirmasjon.
Tranby kirke kl. 13.00. Konfirmasjon.

Søndag 10. mai
Frogner kirke kl. 11.00. Konfirmasjon.
Lierskogen kirke kl. 11.00.
Konfirmasjon.
Sjåstad kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Kirkekaffe.
Frogner kirke kl. 13.00. Konfirmasjon.
Lierskogen kirke kl. 13.00.
Konfirmasjon.

I Lier kommer bøssebærerne tirsdag 24.marsmellom kl 17 - 20

Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer menneskers tilgang på rent vann.
Alltid er det de fattigste som rammes hardest, enten det er tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia
eller flom i Pakistan. Derfor driver Kirkens Nødhjelp livreddende arbeid i katastrofesituasjon-
er og langsiktig arbeid som kan forebygge katastrofene – og gjøre noe med årsakene. Dette
arbeidet er bøsse-bærerne med på! Ved å støtte dem, er du også med.

I Lier er det konfirmantene som utgjør flesteparten av bøssebærerne. Ta vel imot dem og husk
kontanter!

Oppmuntrings-
prisen 2014 til
Asle og Solveig
Aass
Kristiansen

Frogner menighet deler
hvert ut en oppmuntr-
ingspris for aktivt enga-
sjement i frivillig arbeid. I år deles prisen av
ekteparet Asle Kristiansen og Solveig Aass
Kristiansen.

Asle sitter i husstyret for menighetshuset, er
leder i styret på Tverken sportskapell og har
vaktmestertjenester der. Han har sunget i
kirkekoret og hatt tillitsverv. Han har vært

leder for Frogner Kirkeforening, er
engasjert i Loppemarkedet, tar imot
lopper, kjører og henter. Han har
også holdt foredrag på
Formiddagstreff, bl.a. om julekrybb-
er fra hele verden han har samlet i
sitt arbeid i Kirkens Nødhjelp. Sist,
men ikke minst, han er med i redak-
sjonen i Menighetsbladet. 

Solveig er en usedvanlig tjeneste-
villig person som uttrykker glede over å
utføre oppgaver utover dem hun har hatt
som prest.  Gjennom fellesskapskvelder,
ombringer for menighetsblad og dåpshilsen-
er, koret og kakebakst har hun vært lett å be
til store og små oppgaver - og gjerne smil-
ende med ordene: ”Men det kan jeg ordne
med”.



Lierskogen kulturkirke
Søndag 12. april kl. 19: 
Stian Carstensen. 
Multi-instrumentalist og musikalsk
geni. 

Stian Carstensen er kjent som front-
figur i Farmers Market og spele-
mannsprisvinner x 2. 
Han trakterer det meste som går an
å spille på. Repertoaret strekker seg
fra folkemusikk til klassisk, samt
improvisasjonsmusikk i forskjellig
form.

Soloartisten Carstensen leverer en
mangfoldig blanding av sjangre frem-
ført ved hjelp av diverse instrument og
krydrer det hele med kjappe replikker
og humoristisk, sjøllaga visepoesi.

Vi minner publikum på at dette er en av
verdens beste musikere, enhver som
liker god kvalitetsmusikk bør få med
seg Stian Carstensen «live» minst en
gang i løpet av livet. Mannen er en
musikalsk magiker.

Inngang: 250,-
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Slekters
gang

Døpte

Frogner
Marie Wrige, Benjamin Vesterheim
Oseth, Emil Hastad Holm, William
Almquist Fjeldheim,  Hanne Kristin
Bjørre Engen, Bristol Lynn
Christensen

Tranby
Alma Noela Horgen Larsstuvold,
Ellinor Hagløy Holst,  Alma Marie
Aas-Mehren, Kristian Kicka
Uggerud (Bragernes kirke), Liva
Mathea Loos Frandsen (Bragernes
kirke)

Sylling
Hermine Bekken-Pettersen

Sjåstad
Theo Fossnes, Martin Steinbro
Lillemoen

Ingen vielser siden
forrige menighetsblad.

Gravferd

Frogner
Gunvor Oddfrid Brude Kolstad,
Ellen Kristine Kristiansen, Karl
Johan Nødland, Bodil Sydsæter, Erik
Rolf Green, Evelyn Lie, Ellinor
Malnes, Signe Olsen, Inger Gerd
Nesje

Tranby
Helga Kjenner, Ruth Sørby, Knut
Roar Bakken, Jardar Bendiks
Nybakken, Else Johanne Hennum

Sjåstad
Nelly Lomnes, Hans Kristian Hagen

Sylling
Egil Arvid Olsen

Tårnagentklubb i
Sylling

Fire tirsdager rett etter
skolen har en flott gjeng
med 3.klassinger holdt til i
Sylling kirkestue. Det har
vært tårnagentklubb. Og
som rette agenter har de
løst oppdrag og hørt noen
spennende historier om
folk som hadde oppdrag å
løse.

Det har vært full fart fra de kom til de
dro hver eneste gang, og ikke at de fleste
ville dra når det var over heller. Men det
er fint å gjøre ting sammen. Leker er
topp, og noen ganger blir det en stor
knute av alt sammen som «Knutemor»
må løse opp.

Kreative er de også. En av gangene
hadde de i oppdrag å bygge et tårn, og
kreativitet ville bli belønnet. Så det ble
mange flotte tårn, til og med en kirke
måtte bygges med tårn og kirkegård. Så

det ble fryktelig mange premier å dele
ut!

Ellers hadde vi også besøk av Eli som
viste oss spennende ting om orgelet. Vet
du f.eks hvor mange piper det er i orgel-
et, og hvordan det blir lys i orgelet og de
forskjellige pipene? Vel, det kan våre
tårnagenter nå. Og så flott det er i å sitte

i kirken når Eli spiller på
orgelet. Det er som hele det
store rommet fylles med
musikk.

Til slutt hadde vi en helg
der det var agentoppdrag
som førte oss rundt i hele
kirken. Og alle som kom på
søndagen fikk greie se noe
av det vi hadde gjort. Det
var virkelig en flott gjeng i
Sylling. Og vi som ledere

satt med et smil om munnen da vi var
ferdige. Vi hadde hatt det topp sammen
med tårnagentene og delt mange mor-
somme og fine stunder.

Irene Wiik Halle



Stabat Mater av
Pergolesi

fremføres langfredag 
3.april kl.18.00

under gudstjenesten i
Frogner kirke

Mari Øyrehagen, sopran
Ingeborg Soot, alt.

Linnéa Sundfær Haug,
barokkblokkfløyte

Lars Henrik Johansen, orgel
Kollekt.
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HVEM KAN REDDE
PÅSKEN?

Av Tunsberg biskop Per Arne Dahl

I fjor foretok InFact for VG en spørre-
undersøkelse der over 1000 nordmenn
svarte på spørsmål om påsken. I følge
VG ville selv påskeharen ristet på
hodet av resultatet. Nesten en tredjedel
visste ikke hva som skjedde skjærtors-
dag. En fjerdedel visste ikke hva som
skjedde langfredag. Og hvem har hørt
om Simon fra Kyrene som hjalp Jesus
med å bære korset? 26 prosent. VG
spør derfor: Det kristne påskebudskap-
et synes å være forsvunnet. Hvem kan
redde påsken?

Det er mange og kraftfulle diskusjoner
for tiden i kirke og samfunn. Men det
er ganske stille rundt Jesus. Få eller
ingen provoseres eller begeistres av
ham. Det er lenge siden folkemengden
hyllet ham og jublet «hosianna», og
like lenge siden de ropte ”Korsfest” og
hånet ham i høymælt protest. Han
verken hylles eller hånes, hedres eller
skjelles ut, men blir heller ignorert og
forsøkt tiet i hjel. Mennesker forteller
meg at de har sans for kirkerommet,
kirkegårdene og kirkens rituale, men
er mindre opptatt av Jesus som for-
bilde og enda mindre engasjert av
Ham som verdens frelser. «Vi er ikke
motstandere av ham», sa en engasjert
kvinne, «men dere prestene har gjort
ham til en tannløs, museal skikkelse

som ikke er
egnet til å
berike og berøre livene våre.»
Spørreundersøkelser, som den i VG før
påsken i fjor, viser i alle fall at kunn-
skapen om Jesusskikkelsen er laber.
Mange forteller at deres påskefeiring i
byen, på fjellet eller ved sjøen fungerer
aldeles utmerket uten Jesus. 

Derfor denne ettertanken før påske.
Kirken beskriver Jesus som den eneste
Gud med sårmerker, og i denne tiden
før påske følger vi ham på vei mot
Jerusalem. En mann med sår og seier,
men alltid med blikket festet på de
som har det vondt. Dette skal kirken
snakke om i en kultur hvor Jesus er i
ferd med å bli oversett og hvor vi som
kirke er engasjert av at enda flere kan
komme til Guds hus. Derfor arrangerer
også Tunsberg Bispedømme konfer-
ansen «Fullt hus» i Larvik 12.juni hvor
temaet er: Hva kan vi gjøre for at flere
kommer til kirkens gudstjenester?

Det fortelles at det aldri har vært så
mange besøkende i Louvre for å se
Mona Lisa som etter at bildet av henne
ble stjålet. De kom altså for å se plass-
en der hun hadde prydet veggen i
galleriet. Kanskje er det når hjelpen
ikke er der, at vi for alvor etterspør
den? Kanskje må det et fravær til for at
vi skal oppleve savn? Det er i mørket vi
spør etter lys. Derfor samlet Jesus sine
disipler rett før påskens mørkeste dag i
Jerusalem og sa til dem: «Jeg er komm-
et som lys til verden for at den som
tror på meg, ikke skal bli i mørket».
Jesus er mer opptatt av å redde oss enn
å redde en høytid! Ja, dette er våre
menigheters mål: at flere skal oppleve
Jesus som lys i mørke og kirken som et
godt sted å være. Velkommen til påsk-
ens gudstjenester og velsignet påske!

Andakt

Lier Vocalensemble

Vår nye kantor Tim Stern ønsker å
starte et nytt kor i Lier.

Han har bred erfaring fra korarbeid
og ser fram til å komme i gang i løpet
av denne våren.

Lier Vocalensemble  blir et fleksibel,
lite kor (8 – 20 personer).

Koret skal jobbe med et variert
repertoar: Gammelt og nytt og på
tvers av genre.

Det ønskes prøvesynging før opptak i
koret; interesserte sangere bør ha
korerfaring og en rimelig forståelse
av notebildet.

Lier Vocalensemble skal ha øvelse 1
gang i uken på Frogner menighets-
hus.

Øvelsesdag ennå ikke helt bestemt.

De som er interessert i å være med,
bes ta kontakt med kantor Tim Stern, 

tlf. 97 73 65 03 eller på mail;
Tim.Stern@lier.kommune.no

FELLESSKAPSKVELDENE
PÅ FROGNER MENIGHETS-
HUS  VÅREN 2015

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 fakultetslektor 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! 

LYST TIL Å BLI MED
PÅ NOE GØY?
Sylling Menighetsråd 

etterlyser frivillige til å være
med å gjennomføre årets

loppemarked.
Det arrangeres helgen 
30. og 31. mai.

Ta kontakt med Anne Marie
Hørthe 

på telefon 959 60 035.
Store eller små bidrag mottas

med takk!



Sjåstad kirke søndag 
31. mai kl.11:00
Avdal, Knut Ole Jørgensen
Bekkevold, Even 
Ellefsen, Christoffer Lyngås
Flaten, Hanne Marte Eide
Haave, Sara Midtskogen
Hole, Ragnhild 
Johansen, Aleksander 
Kopland, Martin 
Listøen, Lasse 
Markeng, Allan 
Svae, Frida Karoline
Woldengen, Natalie

Sylling kirke søndag 
7. juni kl. 11:00
Apenæs, Stein Håkon 
Avdal, Tonje 
Caspersen, Daniel 
Finsrud, Camilla 
Fuglerud, Jesper Evensen
Helgesen, Marius 
Hoff, Vilde Fuglerud
Holmen, Christine 
Hylen, Oda Hogstad
Sand, Eirik Magnus 
Swang, Lea Marie 
Thorud, Celine Strøm

Tranby kirke søndag 3. mai kl. 11:00
Balsgård, Fredrik Holten
Brynjulfsen, Vemund Vestgøte
Eritsland, Tobias Kathrud
Fuglerud, Hans Martin
Helgerud, Vilde Flønes
Johansen, Henrik Hegg
Lium, Marius
Mehren, Mari Elise
Refsda,l Sarah
Røed, Sander
Seneviratne, Philip Øvensen
Solbø, Marit Elise
Sørmo, Kamilla

Tranby kirke søndag 3. mai kl. 13:00
Antonsen, Tommy Ellevog
Austad, Johanne Conrad
Berthelsen, Stein Haakon Westerbø
Berthelsen, Tore Henrik Westerbø
Boman, Simen Aleksander
Borge, Vegard
Flåtrud, Marley Lillian
Kippe, Sara Geres
Lundsbakken, Martine Brurberg
Rype, Tommy Kristoffer
Nyberg, Mads Selbo
Thommesen, Thea
Utengen, Håkon

Tranby kirke  lørdag 9. mai kl. 11:00
Aastveit, Eivind
Adolfsen, Johanna Ellise
Antonsen, Sindre
Antonsen, Thea
Berg, Martine Engebakken

Dauge, Mathias Joseph Lochoff
Hennum, Nicklas
Hjorthøy, Ingrid
Hvamstad, Marte Hoff
Kjølås, Magnus
Klemetsen, Joakim Dobbe
Kristiansen, Martin
Larsson, Ingeborg
Myhrvold, Simen
Nergaard, June Kristine
Nilsen, Tarjei Birkeland
Sørsdal, Emilie Henie
Åhjem, Gaute

Tranby kirke  lørdag 9. mai kl. 13:00
Bakke, Mari Oma
Brunæs, Emilie
Ekenes, Martine Skar
Gjertsen, Vårin Anette
Høisæther, Karoline
Johannessen, Simen Snarvold
Johansen, Benedikte Torkildsen
Kvamme, Maja Kathrine
Nilsen, Marcus Hope
Planas, Emil Andre Røed
Runningen, Kirsten
Seeberg, Emilie
Smørdal, Daniel Transeth
Sørlie, Ingrid Bryhn
Thorsen, Martin Siqveland
Tronsli, Andreas
Vikesdal, Markus
Wamstad, Markus

Lierskogen kirke søndag 
10.mai kl. 11.00
Bredeli, Magnus
Flæte, Erlend Solheim
Gaiser, Eline
Haavik, Kaja Mo
Kühn-Sparby, Christer
Martinsen, Aleksander Christensen
Mejlænder-Larsen, Elise Marie
Rønning, Martine
Tanum, Frida

Lierskogen kirke søndag 
10.mai kl. 13:00
Bunæs, Helene Rype
Fossum, Hedda
Helle, Ida Magnus
Monclair, Sander Kristian Haavik
Ovenstad, Emil August Tollefsen
Skovdahl, Charlotte Holler
Suphellen, Ingrid Marie
Valø, Andrea

Tranby kirke søndag 24. mai kl. 13:00
Haug, Elise
Haakonsen, Ingvild Marie Gunnerød
Egeberg, Maja
Sønstebø, Odd Sigurd
Reigstad, Ronny Friksen

KONFIRMANTER I TRANBY MEN-
IGHET SOM SKAL KONFIRMERES
ANDRE STEDER:
Aanestad, Trygve
Andersen, Majken
Odden, Julie Aurora
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Konfirmasjonsgudstjenester i Tranby og Lierskogen våren 2015

Konfirmasjonsgudstjenester i Sjåstad og 
Sylling våren 2015

LOPPEMARKED
SYLLINGHALLEN

Lørdag 30. mai 11 – 15
Søndag 31. mai 13 – 16

Lopper mottas 
med takk!

Ta kontakt på telefon:
482 66 910 (B Myre)

959 60 035 (AM Hørthe)
for henting av lopper.

Ikke hvitevarer eller TV.

Møbler etter avtale.

Arr.: Sylling menighetsråd
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Frogner kirke 2. mai kl. 1100
Andersen, Thea Runden
Ask, Kristine Sygnestveit
Bakken, Thomas
Corneliussen, Hedda
Deila, Thale Rushfeldt
Deila, Live Rushfeldt
Ege, Hanna Eggum
Fredbo, Andreas
Grøtterud, Maja
Isaksen, Lars-Jørgen Seljeseth
Johansen, Tonje Langerud
Knutsen, Sivert Andre Tafjord
Knutsen, Vilde Louise Tafjord
Korneliussen, Ole-Andre Berg
Kristoffersen, Martine Hindborg
Limstrand, Eivind Brenden
Melgård, Elias Egenæs
Myhr, Madelen Gran
Schjørlien, Kristian Bakke
Syvertsen, Oskar Kofstadmoen
Thorkildsen, Benjamin
Treffen, Christine

Frogner kirke 2. mai kl. 1300
Ask, Hannah Elise Haugen
Bjørmark, Eline
Ellingsen, Susanne Bjugan
Elvestad, Maria Figved
Figenschau, Marte Sirèn
Gabrielsen, Stine Marie
Grinde, Synne Aarkvisla
Hedemark, Henning

Holmen , Ole Christoffer
Holt, Caroline Johnstuen
Kristoffersen, Marcus
Larsen, Syver
Lied, Maria Woldstad
Martinsen, Andrea Kristine
Melaaen, Bjørn Eirik
Persson, Joachim Løvenskjold
Ruth, Christoffer
Skinnemoen, Jenny Marie Johannessen
Sundal, Anders
Viker, Audun Bræin
Wamstad, Ida

Frogner kirke 3. mai kl. 1200
Berg, Cathrine Bjelland
Berthinussen, Sander
Endresen, Anniken
Hammer, Andreas
Johansen, Frida
Jørgensen, Cecilie Fossum
Jørgensen, Steffen Fossum
Kirkeng, Andreas
Kleven, Thea Sofie
Lang, Lars-Erik Wikheim
Lærum, Ninni Bjørlo
Morken , Kristian Stette
Pappayliou, Marie Eline
Paulsen, Marie
Pettersen, Jaran Sunde
Stenvik, Sander
Teien, Aurora
Treffen, Andreas Lillemoen

Frogner kirke 10. mai kl. 1100
Agersborg- Hjelmstedt, Elvira
Heiberg, Per Oscar Grov
Hjerpaasen, Vegard
Hjerpaasen, Erlend
Høisveen, Sara Sofie Kløvning
Iversen, Andrine Leirvik
Jensen, Sigurd
Jørgensen,  Eirik Koppergård
Karlsen, Malin
Klingen, Marie Delgado
Mastad, Lukas
Nordahl, Mathilde Sofie
Risan, Irene Algarheim
Solbraa – Bay, Andreas
Sund, Olander
Torgersen, Marie Haverstad
Westerlund, Kaja

Frogner kirke 10. mai kl. 1300
Bjørnstadjordet, Børge
Evjen, Andreas
Frøyland, Peder Gunnar Hansen
Golmen, Andrine Hesvik
Hellumsand, Christian
Hjelmtvedt, Edel Maria Huertas
Landfald, Mats Asakskogen
Sundberg, Andreas Freim
Ølstad, Bjørnar Westbye

Valkyrien Allstars
Lierskogen kulturkirke har gitt åpning for mange for-
skjellige musikalske uttrykk. God musikk har dessuten
det særegne ved seg: Det binder folk og kulturer samm-
en og skaper i vår sammenheng et felles møtested i lok-
alsamfunnet.

Valkyrien Allstars med sin frontfigur Tuva Livsdatter
Syvertsen spilte bokstavelig talt på mange strenger.
Musikerne hadde en lavmælt og lun uttrykksform og
viste til gangs hvordan  de  har klart å ivareta og fornye
folkemusikken.  Vi fikk en personlig og vakker musikk-
opplevelse som skapte en atmosfære av lyttende stillhet.

Konfirmasjonsgudstjenester i Frogner våren 2015

”Kvinner bærer halve himmelen”

Kvinner og barn er de mest sårbare. Men kvinner er de viktigste
ressursene for familiens overlevelse i krigs- og konfliktområder. 

Dette var hovedpoeng for den enga-
sjerte foredragsholderen på ”Åpent hus” på
Tranby denne vakre 4.mars. Bjørg Mide, som
har arbeidet for Kirkens Nødhjelp og flere
organisasjoner,  hadde ikke et lystelig, men
svært viktig tema.

Mishandling av kvinner er kjent,
men tabubelagt og hemmeligholdt i mange av
de landene som har store konflikter. Voldtekt er en bevisst strategi
for å ødelegge samfunnsstrukturen.  Store konflikter pågår i
mange land, som Sør-Sudan, Syria (IS), Nigeria (Boko Haram),
Afganistan, Pakistan, India, Kongo og kamp for mange kristne i
andre muslimske land. Æresdrap og taushet.  Kvinnene har ingen
talerstol. Bjørg Mide fortalte blant annet fra Darfur og Kongo. Vi
fikk høre sterke historier om jenter som var voldtatt, hvordan fam-
ilien støtte dem ut, men også håp i at det nytter å kjempe. Viktig at
vi forstår og formidler. 

Glade sanger med Reidun Søbstad ved pianoet, smakfullt lunsj-
bord, mange gevinster og trygg ledelse av Berit. En minnerik dag
for oss seksti som var der.  

Gjertrud Aspelund



Da liungene fikk sin
egen kirke i Amerika
Leer Lutheran Church heter den, og
navnet kommer fra vårt eget Lier. Det
skrives Leer for å sikre korrekt uttale.
Her er historien om Liers egen og
eneste «koloni» langt inne i Amerika. 

I siste halvdel av 1800-tallet foregikk
den største folkevandringen i Norges
historie. Det var dårlige tider, og
mange valgte å utvandre til Amerika.

Utvandringen fra Lier var svært
beskjeden sammenlignet med andre
deler av landet, men likevel var det
noen hundre som tok veien over havet
for godt.

Mest kjent er Heg-familiens utvandr-
ing i 1840, men en god nummer to er
utvandringen fra Sylling til Michigan
noen tiår senere. Dyktige liunger slo
seg ned i byen Alpena. Da byen etter
noen år brant ned, lagde de sitt eget

lille Lier tre-fire mil lenger
vest. Der bygde de seg
gårder, skole, postkontor,
meieri og butikk, og 5.
mars 1882 dannet de en
menighet. I 1899 ble kirk-
en bygget. Der foregikk
gudstjenestene på norsk til
utpå 1920-tallet. 

Båndene til Lier er svake i
dag, selv om noen holder
kontakt. Det mest synlige
beviset på tilknytningen til

Lier, er gravstøttene, som stort sett har
navnene du også finner på kirkegården
i Sylling.

I 2007 var det 125 år siden menigheten
ble stiftet. Jeg ble invitert til å delta i
festlighetene og fikk med meg hils-
ningsskriv fra ordfører Ulla Nævestad.
Jeg betalte flybilletten, og Lier kom-
mune sparte portoen.

Det var varme augustdager, og mye
foregikk utendørs med lunsjer og grill-

kvelder, guds-
tjenester og
konserter.
Tidligere prester
og mange andre
hadde kommet
fra fjern og nær
i USA for å
delta i den tre
dager lange jub-
ileumsfeiringen.

Høydepunktet
var gudstjenest-
en på søndag.
Den varme
kirken var fylt

til randen. Menighetsrådets leder holdt
et lang og interessant foredrag om
kirkens og menighetens historie, helt
fra de første liungene startet det hele.

Blant innslagene var dessuten opples-
ning av Fader vår på en rekke språk.
Jeg ble bedt om å fremføre bønnen på
norsk, men visste ikke at alle i kirken
hadde fått utdelt tekstene.  Den norske
versjonen minnet mest om den
utvandrerne hadde hatt med seg på
1880-tallet og stemte dårlig med den
vesentlig nyere varianten jeg kunne.
Menigheten undret seg helt sikkert
over at norsk har så rar uttale.

Etterpå var det jubileumsbløtkake og
kaffe. Jeg fikk overrakt et innrammet
foto av kirken. Det henger i dag på
kontoret i Frogner menighetshus. 

Tekst: Knut A. Andersen

Foto: Bjørg Helgerud Andersen
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UBDM
Helgen 6-8 mars
var det UBDM
(ungdommens
bispedømme-
møte) på Tjøme.
Fra Frogner men-
ighet dro to jent-
er, Maren Gilhuus
og Karoline Heen.
I løpet av helgen skulle de være med å diskutere forskjellige
saker og temaer som ungdommens bispedømmeråd kunne
ta med videre til kirkemøte. Sakene som var oppe til disku-
sjon var «Grønn menighet», «Diakoni», «Liturgi og musikk i
kirken» og «konfirmasjonsarbeid». Dette var temaer som
engasjerte, men som samtidig var utfordrende på veldig
mange områder, samtidig nye for veldig mange av ung-

dommene. Maren og Karoline hadde begge
gudstjeneste med liturgi og musikk som
tema, dette syns de både var utfordrende og
lærerikt i forhold til hvordan kirken kan
tenke nytt rundt dette.  Våre delegater var
svært fornøyd med helgen, og fortalte at de
hadde lært mange nye ting, samtidig som
det var en sosial happening.  Det var spenn-
ende å møte vår nye biskop Per Arne Dahl,
spesielt under innslaget «Grill en biskop»

første kvelden hvor de lærte mye om hans synspunkter
rundt forskjellige tema.

UBDM er et godt fora for ungdom å engasjere seg, det er
lærerikt for ungdommer og en mulighet for å bli hørt i sin
menighet sammen med andre engasjerte ungdommer.

Anne-Sofie Ramslie
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Tårnagenthelg i Frogner
Helgen 31. januar- 1. februar var 18
spente 8- åringer samlet til tårnag-
enthelg i Frogner kirke. Med passord

og agentnummer sørget tårnag-
entene for at «kalkens myster-
ium» ble løst.  Som agent gjeld-
er det å følge spor, og de måtte
helt opp i tårnet og ned i kjell-
eren for å løse oppgaven. Dette
klarte alle agentene med glans.
Etter oppgaven var løst var det

tid for pølser og saft i
kirkestua, etterfulgt av guds-
tjenesteverksted i kirken. På
søndag var det klart for guds-

tjeneste med opptreden
av tårnagentsangen og
deltagelse i prekenen.

Skrevet av: Anne-Sofie
Ramslie

I Tranby og Lierskogen menighet har
det vært flere arrangementer for
barn i vinter:
to tårnag-
enthelger for
3. klassinger
- en på
Tranby og en
på
Lierskogen;
en overnatt-
ing i Tranby
kirke for 5.
klassinger og
karneval på
menighetshuset for 2. klassinger. Totalt var 67
barn med på disse arrangementene. Og som det
synes på bildene, var det god stemning på alle arrangementene.

Støtte   Selvtillit   Suksess

Samtaleterapi - Coaching
Bakerikvartalet, Lierbyen

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

Tusen takk for alle økonomiske bidrag
i 2014!

Styret og redaksjonen i Lier Menighetsblad takker alle sjen-
erøse givere for all økonomisk støtte i året som gikk. 

Og hvis du kunne tenke deg å hjelpe oss med et bidrag i år
igjen, lover vi å gjøre så godt vi kan for å forbedre form og
innhold i den lille avisen vår.

Vi er så heldige – og takknemlige for en stabil og trygg
givergruppe som gjør det mulig å utgi menighetsbladet på
det 68. året. Men vi er avhengige av nye givere også - for å
møte fremtiden. 

Vi håper jo at vi både har inspirert og formidlet i året som
gikk, og hvis du ønsker å støtte oss med noen kroner i vårt
frivillige arbeid, ville det skape ny entusiasme både i styret
og redaksjonen.

Lier er snart grønn igjen, vårsolen lokker oss ut og livet er
lysere, lettere og mer lekent. Og kanskje det gode humøret
kan smitte litt over på små og store bankkontoer også - og
velsigne oss med et lite bidrag i 2015! På forhånd tusen takk
for at du velger å støtte oss.

En vennlig og vårlig hilsen fra
Ole Andreas Myhrene 
styreleder i Lier Menighetsblad
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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.

Byrå med lokalkunnskap

adresse
H�g�b��v�i�� 38 , li��b���

24 T 32 84 00 32

www �i��b�g�	v����.��

1968

Lier

Buskerud
BEGRAVELSESBYRÅ

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

Love is in the air.
Sylling kirke søndag 22.
mars kl. 19.00.
Konserten for deg som er,
har vært eller en gang
kommer til å bli forelsket. 
Kjærlighetssanger framført
av: Kari Isene Bodnar, Kari
Merete Krogh, Dag Ivar
Caspersen, Therese Ege
Hæhre, Eva Germany, Helle
Merete Jenssen og Eli
Nesse.
Billetter kr 50,- ved inngan-
gen.

Bragernes Torg 4, 3017 Drammen - Tlf. 32 83 97 40

Sølv til Lierbunaden

Pilegrimskveld i Lier 
Onsdag 25. mars kl. 19.00
på Frogner menighetshus.
Roger Jensen er daglig
leder for Pilegrimssenteret
i Oslo. Han vil holde fore-
drag på bakgrunn av sin
nye bok om pilegrimsvan-
dring som kommer ut i
høst. Det blir informasjon
om pilegrimsarbeid og
enkel bevertning.
Avslutning med kvelds-
bønn
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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: 415 19 679

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

Trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie
(Frogner)
telefon:  32 22 07 35

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

Tim Stern: 977 36 503
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/Sjåstad:  Paul Chr. Justad: 98 62 86 44



Det har jo
vært preste-
skifte i
Frogner,
men jeg gir meg ikke ennå. Til tross
for Brikt Jensens ord om at det man
vil ha gjort i livet, må man gjøre før
man fyller femti. Deretter går tiden
med å lete etter brillene.
Jeg drar nordover som vikarprest i
april/mai. Så neste smil kommer
gjerne derfra. Her en forsmak: Det
var ei dame på Senja som gjerne ville
får ordna med krans til ei båre. På en
lørdag ringte ho til blomsterforret-
ninga. En lørdagsvikar var på vakt.
På kortet skal du skrive «Kvil i fred»
på begge sider. Så skal du skrive på
kortet på baksida:
«Vi møtest i him-
melen» viss det
blir plass. På
begravelsesdagen
var kona til stede,
og ville titte om ho
så kransen hun
hadde ordna med.
På kortet stod det å lese; «Kvil i fred
på begge sider». Og på baksida: «Vi
møtest i himmelen viss det blir
plass».
Det var plass til smil i forbindelse
med fotballspiller Odd Iversens grav-
ferd. Her er ett: «This is a ball» var
George Curtis’ berømte presenta-
sjonsreplikk overfor Rosenborg-
spillerne vinteren 1969. «Du må itj
gå så fort fræm no» var Odd Iversens
like berømte svar.

Hva med å få barna med i speidern?
Han var ny i speidertroppen og ble
av speiderlederen spurt om han
hadde gjort dagens gode gjerning.
Han svarte: «Ja, jeg pusset hunden
min på to eldre damer så de rakk
bussen».
Kanskje det handler om samme gutt:
En pappa ble spurt: «Hvordan går
det med sønnen din på skolen nå?»
Han svarte: «Det går bedre, men jeg
deltar fortsatt på foreldremøtene
under falskt navn!»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 28. april
I din postkasse: 11. mai

!

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 

Menighetsrådsvalget 2015

Sjåstad Menighetsråd ønsker kandidat-
er til nytt menighetsråd fra høsten
2015, og håper noen i Sjåstad menighet
er villig til å gjøre en innsats for kirken
vår.

Her følger gode grunner for å stille:     

Dette er en dugnadsjobb for lokal-
miljøet og kirken.

Du bidrar til å holde lokalkirken lev-
ende

Du blir del av et kristent fellesskap

Du gjør en viktig jobb for fellesskapet

Du kan sørge for et trygt og godt fri-
tidstilbud for barn og unge

Du får innblikk i og påvirker de demo-
kratiske prosessene i kirken

Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet 

Du kan sørge for at din kirke er en
åpen og inkluderende kirke

Du kan påvirke aktivitetstilbudet i nær-
miljøet ditt

Du får nyttig styreerfaring som du kan
bruke i andre sammenhenger

Du kan oppdage nye sider ved deg selv

Kontaktperson i Sjåstad menighet:
Menighetsrådsleder Odd Treffen 

En hjertens takk
til alle som har støttet pianoprosjektet

vårt i form av pengegaver.

Status er nå å finne et elektronisk piano
som kan fylle de funksjonene vi er på

jakt etter. 

Organist Eli vil i nærmeste fremtid ta
en runde å teste ut forskjellige typer og

merker.

Dermed er det bare for oss å glede oss
til pianoet er på plass i kirken og i fullt

bruk.

Sjåstad Menighetsråd

Pilegrimsdager og
St.Hallvards- 
feiring i Lier
14. og 15. mai blir det pile-
grimsvandring fra nord og
sør fram til felles feiring av
St.Hallvards dag i Lier 15.
mai.

Kristi Himmelfartsdag 14.
mai
Gudstjeneste i Vardåsen
kirke i Asker kl.11 med
utsendelse av pilegrimer.
Vandring til Røyken kirke
og mulighet for overnatting i menig-
hetshuset.
Gudstjeneste i Sande kirke kl.11 med
utsendelse av pilegrimer. Vandring til
Fjell kirke i Drammen med mulighet
for overnatting.

Fredag 15. mai
Vandring til Lier fra Røyken
og fra Fjell i Drammen. De to
gruppene møtes til markering
på Huseby kl.16 og videre
program i Gullaug kirke fra
kl.18.
Det blir foredrag ved biskop
Per Arne Dahl med tittelen
«Vi er et folk på vandring».
Bevertning, kunstprosjekt og
kveldsbønn.

Arrangementet er åpent for de
som vil delta mye og de som
vil være med på bare litt.

Påmelding påkrevd kun for de som vil
overnatte. Kontaktperson: Ellen Martha
Blaasvær.

Nærmere informasjon
på www.lier.kirken.no og i avisene.


