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Søndag 07.02.2016
Frogner kirke kl. 11:00 ved Ellen
Martha Blaasvær og Anne Ma Flaten.
Dåp. Utdeling av 4-årsbok. Minigospel
deltar. Kirkekaffe i kirkestua, 4-åringer
med familie er spesielt inviterte.
Tranby kirke kl. 11:00 ved Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak. Dåp.
Tårnagenter
Sylling kirke kl. 11:00 ved Rolf
Sommerseth og Jon Martin Høie. Dåp.
Kirkekaffe

Onsdag 10.02.2016 –
Fastegudstjeneste på
Askeonsdag
Frogner kirke kl. 19:00 ved Ellen
Martha Blaasvær og Anne Ma Flaten.

Søndag 14.02.2016
Gullaug kirke kl. 11:00 ved Ellen
Martha Blaasvær og Anne Ma Flaten.
Nattverd. Dåp. 
Tranby kirke kl. 11:00 ved Hanne
Dyrendal og Waldemar Nowak.

Nattverd. Dåp. 

Søndag 21.02.2016
Frogner kirke kl. 11:00 ved Ragnar
Petersson og Waldemar Nowak.
Nattverd. Dåp. Kirkekaffe
Tranby kirke kl. 18:00 ved Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak.
Nattverd.  Ungdomsgudstjeneste med
TenSing
Sylling kirke kl. 18:00 ved Ole Johan
Stokstad og Andreas Harket.
Tårnagentdag og kirkekaffe

Søndag 28.02.2016
Frogner kirke kl. 11:00 ved Ragnar
Petersson og Anne Ma Flaten.
Nattverd. Dåp. Kirkekaffe
Lierskogen  kirke kl. 11:00 ved  Berit
Basmo Kvidaland og  Jon Martin Høie.
Nattverd. Dåp. 

Fredag 04.03.2016
Frogner menighetshus kl. 19:00
Kvinnenes internasjonale bønnedag

ved Solveig Aass Kristiansen og Solveig
Thoen. Nattverd.

Søndag 06.03.2016
Sylling kirke kl. 11:00 ved Rolf
Sommerseth og Waldemar Nowak
Dåp. Felles i Lier. Kirkekaffe

Søndag 13.03.2016
Gullaug kirke kl. 11:00 ved Ragnar
Petersson og Jonatan Røed. Nattverd.
Dåp. 
Tranby kirke kl. 11:00 ved Berit Basmo
Kvidaland og Håvard Ringsevjen. Dåp. 
Sjåstad kirke kl. 18:00 ved Ole Johan
Stokstad og Jonatan Røed.
Tårnagenthelg

Søndag 20.03.2016
Øverskogen samfunnshus kl. 11:00 ved
Ole Johan Stokstad og Andreas Harket.
Kirkekaffe
Lierskogen kirke kl. 11:00 ved Eli
Kristin Flåten. Dåp. 
Frogner kirke kl. 11:00 ved Ragnar
Petersson og Anne Ma Flaten.
Nattverd. Dåp. 
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Lier Menighetsblad

Riktig godt nytt år, kjære
menighet!

Har du lyst på en utfordring? Vil du
bli utfordret? Menigheten samlet er
det fellesskap, også jeg som kirke-
verge er en del av. Hvordan tar du
og jeg del i dette fellesskapet? Jeg
føler meg privilegert, fordi jeg inne-
har tilretteleggerrollen mellom styr-
et (fellesrådet) og alle engasjerte i
menigheten.  Dette innebærer alle
faste ansatte, men også de frivillige.
Du som frivillig og deltaker er
nøkkelen til en velfungerende og
inkluderende menighet. Hvor mye
har du tenkt over hvilke nådegaver
du besitter?

Hvor er din plass i menigheten og i

det frivillige arbeidet?  Hva er du god
på? Sett i forhold til andre frivillige i
menigheten, hvor kan du gjør en jobb
for fellesskapet? Oppgavene er mang-
foldige. Eks. gå med menighetsblad,
besøkstjeneste,  lage mat til
barneaktiviteter, konfirmanter og
eldre treff, drive barnekor, være en
voksen i miljøet, være en ungdoms-
leder på leire osv. Og nå spesielt,
hvordan møter kirken i Lier flykt-
ningestrømmen som kommer?
Hvordan kan kirken bli en viktig
samfunnsaktør, for å lage det inklud-
erende samfunnet vi ønsker oss. Her
trengs mange hender og varme hjert-
er.  Alle har noe å gi. Og husk det kan
fort hende du får mer enn du gir!
Hvordan kan Jesus virke gjennom
deg? Tar du utfordringen? Følg hjerte,

følg evnene dine, følg Jesus!

Ta kontakt med menigheten og si:
«her er jeg». Så er det min oppgave
og tilrettelegge en menighet og en
kirke som er klar for deg og kan
bruke deg. Det kan godt være jeg
mislykkes på veien, men jeg har lyst
til å gi det mange sjanser. Som
menighetsfellesskap er vi avhengig
av deg for å lykkes i å nå Den nor-
ske kirkes mål og visjon for folke-
kirken: «Mer
himmel på
jord». Håper å
se deg!

Kirkeverge

Mette Sønsteby
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Solveig Thoen ble vigslet til diakon i
Lier (Frogner og Tranby menigheter)
av biskop Per Arne Dahl i Frogner

kirke 10. januar 2016. Ute både
snødde og blåste det slik at biskopen
sa at bare de tøffeste av de tøffe var til
stede i kirken på en slik dag. Til tross
for hustrig vintervær var det helt fullt
i kirken, og alle
fikk oppleve en
varm og høytidelig
vigslingsgudstjen-
este av Tranby og
Frogners nye dia-
kon. 

Hun har alt fung-
ert i stillingen
siden i høst, men
nå ble hun innsatt
i sin tjeneste i
kirken som vigslet
diakon.  I pre-
sentasjonen av seg

selv sa hun at hun for fem år siden ikke
hadde forestilt seg at hun i dag skulle
være diakon. Men i løpet av studietiden
på Menighetsfakultetet var hun gradvis
blitt ført fram til overvisningen at det
var det hun ville. Plutselig var hun der
med en mastergrad i diakoni, og valget
var lett å ta.

At hun tidlig hadde diakon-
ale evner ga hun et lite glimt
inn i ved å fortelle fra brorens
konfirmasjon. For å roe den
to år gamle jenta, hadde hun
fått en pakke med ”russiner”
(som det heter i Ål i
Hallingdal). Denne strødde
hun ut over midtgangen i
kirka og plukket så opp en og
en rosin og ga til konfirmant-
ene, så omsorg for andre
begynte tidlig. 

Med referanse til været ute og fra Ål-
bygda hun kommer fra, refererte bis-
kop Dahl et Jens Bjørnebo-sitat: ”Det
er ikke bare snø som kommer fra him-
melen”. I en kunstutstilling på Vats i Ål

var 22 Bjørnebo-sit-
ater malt på låve- og
stabbursvegger i
bygda så folk måtte
bevege seg rundt for
å se dem. Det er altså
en allsidig og rik
kulturtradisjon hun
har med seg fra
hjembygda si, fortalte
biskopen da han
anbefalte Solveig til
menighetene og ba
folk ta godt i mot
henne. Gjerne kon-

kret på diakonalt vis, fremholdt han, med en sekk
poteter, eller en sekk ved og en bilvask i ny og ne. 

Kirkekaffen ettertid ble holdt i kirkestua i Frogner
som ble mer enn overfylt, også her med gode ord
og hilsener fra mellom andre menighetsrådsled-
erne Kari Johanne Tønnesen (Frogner) og
Elisabeth Nordgarden (Tranby)og kirkeverge
Mette Sønsteby i Lier og diakonikonsulent Terje
Lund i Tunsberg bispedømmeråd samt  fra stab og
familie.

Bilde fra kirkekaffen, diakonikonsulent Terje Lund
og diakon Solveig Thoen. 

Tekst: Asle Kristiansen, Foto: Asle Kristiansen og
Mette Sønsteby

Vigsling av diakon i
Frogner og Tranby i
Frogner kirke

Tranby og Lierskogen sokn

Det forrige menighetsrådet drøftet og kon-
kluderte med at det er ønskelig å synliggjøre
Lierskogen i menighetens navn.
Dette er naturlig da Lierskogen er et eget
område i kommunen på lik linje med Tranby.
Lierskogen har også eget kirkebygg.

Søknad ble sendt til bispedømmerådet via
kirkesjef og prost.  Bispedømmerådet sendte
saken til språkrådet  for behandling før
avgjørelse. Beslutningen kom nå i januar.  
Det formelle navnet er Tranby og Lierskogen
sokn. I dagligtale, på brevpapir og logoen
benyttes Tranby og Lierskogen menighet.  

Fortsettelse av Søndag
er kirkedag

Torsdag 24.03.2016
Gullaug kirke kl. 11:00 ved Ragnar
Petersson og Anne Ma Flaten.
Nattverd.  
Sylling kirke kl. 18:00 ved Ole Johan
Stokstad og Anne Ma Flaten.
Kveldsmat
Tranby kirke kl. 19:00 ved Eli Kristin
Flåten og Waldemar Nowak. Nattverd.
Kveldsmat i menighetshus

Fredag 25.03.2016
Tranby kirke kl. 11:00 ved Berit Basmo

Kvidaland og Waldemar Nowak  
Frogner kirke kl. 18:00 ved Ellen
Martha Blaasvær og Anne Ma Flaten.
Ingeborg Soot, sang

Søndag 27.03.2016
Frogner kirke kl. 11:00 ved Ellen
Martha Blaasvær og Anne Ma Flaten.
Nattverd. Dåp. 
Tranby kirke kl. 11:00 ved Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak. Dåp. 

Søndag 27.03.2016
Sjåstad kirke kl. 11:00 ved Ole Johan
Stokstad og Andreas Harket. Dåp.

Prosesjon inn i Frogner kirke før dia-
konvigsling av Solveig Thoen.

Solveig Thoen og Biskop Per Arne Dahl
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De som holdt
(h)jula i gang
(tekst Elisabeth Thomte
Edvardsen/foto privat)

Manko på organistsiden
for øyeblikket! Mens Lier
Kirkelige Fellesråd jobber
med saken nyter vi godt
av velvillige og dyktige
vikarer som holdt både
jula og hjulene i gang.

Per Egil Hovland drifter fort-
satt «Stille time» med eget spill
og introduksjon av andre musik-
ere vi gleder oss over.  Og
Reidun Søbstad er vikar på
institusjonsandaktene i Frogner.
Begge er tidligere organister i
Lier som mange av oss har hørt i
flere sammenhenger. Det er
flott å spille på dyktige, erfarne
og kjente personer som fortsatt
kaster glans over det kirkemus-
ikalske i bygda vår.

Så er det hyggelig å presentere
den yngre garde også. De som
har reddet salmesang og kon-
serter gjennom hele fjorårets
høst og jul og fortsatt sliter
orgelkrakker for at menighetene
skal få både pianoklang og orgel-
brus.

Jon
Martin
Høie er 18
år og går
siste året
på musikk-
linjen på
St.
Hallvard
der han
har piano som hovedinstrument. I
tillegg lærer han orgelspill både
gjennom
Talentutviklingsprogrammet ved
NMH (Norges Musikkhøgskole)
og hos kantor Anders Eidstein
Dahl. Han har vikariert som
organist i Lier siden 2013. – Jeg

finner det meningsfylt å spille i
kirken, sier Jon Martin, og han
synes han utvikler seg musikalsk
og liker å bli kjent med mye fin
kirkemusikk. Jon Martin er
usikker på hva han skal gjøre
etter videregående, men har
søkt på bachelorstudiet i kirke-
musikk ved NMH. Vi ønsker ham
lykke til og er glad for at han
trives på orgelkrakkene i Lier
inntil videre.

Ellionor
Grimnes er 19
år og har spilt
orgel fra hun
var 12. Hun
har gått i
lære hos
Abram
Bezuijen
(orgelkonsul-
ent for det
nye orgelet i
Sylling,
red.anm.). Hun er tidligere elev
på musikklinjen på St. Hallvard
og går nå på kirkemusikkstudiet
ved NMH. – Jeg spiller jevnlig
rundt i området, i tillegg til
andre spilleoppdrag av og til,
forteller Ellionor. Og både Jon
Martin og Ellinor trekker frem
kantor i Frogner kirke Anne Ma
Flaten som en viktig aktør for at
de ble komfortable med å stille
som orgelvikarer i Lier. Flott at
garvede musikere med erfaring
og profesjonalitet legger til
rette for de unge og deres plass
i kirkemusikken.

I tillegg til disse stiller også Dag
Rønning som orgelvikar.
Menighetsbladet har dessverre
ikke lykkes med å komme i kon-
takt med ham. 

Takk for at dere holdt jula i
gang i Lier og takk for at dere
holder hjulene i gang fortsatt,
og selv om organiststillingene i
Lier blir fylt opp, vet vi at villige
vikarer er prima vare.
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Slekters
gang

Døpte
Frogner
Philip Brække Lislerud, Helene
Feragen, Sigrid Vinjar Utengen, Hailey
Sophie Sirevåg Evans, Alfred Faaberg,
Maria Gjerlaug, Ellinor Hoftun Storsul,
Thelma Wisløff Samuelsen, Martin
Weberg, Linnea Weberg, Olai Nilsen
Bjerve, Andreas Indrehus, Jonas
Løvgaard, Olivia Nicholson Stenbro,
Nils Andreas Oldebråten Skare, Julie
Wiig-Røine, Annie Linnea Veberg-
Tufte, Edvin Åsheim Eriksen, Mie
Azora Adde Bjerkerud, Theodor
Hansen Hennum, William Earhart
Hegg-Jacobsen

Tranby
Stella Løseth Frydenlund, Tilja Malin
Selseng, Felix Guerra Mathisen,
Roberto Jeiny Guerra Carvajal, Sara
Michelle Gjøystdal, Leah Sofie
Bliksvær Sivertsen, Marcus Mattheo
Gunnerud

Sylling
Evelina Gulliksen Werpen

Vielser
Sjåstad
Beate Weckhorst og Håkon Bruusgaard

Gravferd
Frogner
Inger-Johanne Frøyland, Inger Elise
Haugerud, Kjell Olav Heradstveit
Marcussen, Einar Solheim, Ragnhild
Nicoline Karlsen, Inger Elin Store, Lajla
Synnøve Nielsen-Jyde, May Svendsen,
Alf Knivskjenes, Odd Selbo, Gard
Haugen, Magnhild Cecilie Paulsen,
Morten Haarberg Green, Grete
Johanne Espeland, Rolf Huseby, Helge
Blystad,  Kjell Richard Berg

Tranby
Espen Østlund, Asbjørg Sagabråten
Mikalsen, Vilbjørg Mehren, Alf Egil
Bringaker, Ingeborg Moen, Idar
Hartvig Aune

Sylling
Runar Fossum
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Jeg fant på å bli så syk at jeg måtte
opereres for noen måneder siden.
Jeg husker at da jeg våknet opp
etterpå sveivet alt rundt meg. Jeg
var så svimmel. Det var ikke noe
holdepunkt i tilværelsen min. Det
var mange mennesker rundt der,
både grønne og hvite, så jeg var
ikke redd. Jeg skjønte at om jeg
noen gang skulle bli dårlig, så var
det riktig sted. Men altså, det meste
sveivet rundt. Jeg prøvde å holde
meg selv, men det gikk ikke. 

Det var mange som snakket og
kom med råd. De sa vennlig at jeg
ikke måtte være redd. Jeg husker at
de ordene var irriterende, for jeg
var ikke redd, det var bare alt som
snurret. Heldigvis var det en god
sykepleier der som kom og stelte
seg ved siden av meg. Hun sto og
holdt på armen min. Plutselig
hadde jeg et holdepunkt. Noe som
var fast og tydelig. Det var omsorg,
for hun skjønte mitt behov.

Alle ordene som ble sagt, var bare
ord. Det var den personen som sto
der og holdt på meg, berørte meg,
som forsto hva jeg egentlig trengte.

Hun var ikke
redd for å
være nær meg som ikke hadde det
så bra.

Sånn tenker jeg at vi må være også.
Tørre og være nær de menneskene
som er rundt oss. Ikke bare komme
med ord, men vise hva vi mener.
Jesus var nær menneskene når han
gikk rundt. Han hadde ikke bare
store taler, men snakket med alle
slags mennesker. Han lyttet, og ga
omsorg til de rundt seg. Vi kan
lære av ham. Være tilstede der vi er,
og prøve å se hva som er det egent-
lige behovet. Jeg tror nok at Jesus er
litt som den sykepleieren. Jeg
kunne bare legge alt som var van-
skelig over på henne, og hun ga
meg det jeg trengte.

«Kast all deres bekymring på ham,
for han har omsorg for dere» 1.
Peter 5,7

Menighets-
pedagog

Irene Wiik
Halle

Andakt

innsettelse av ny
kirkemusiker i
Sjåstad og Sylling

Sjåstad menighet fikk 17.
januar gleden av å ta imot
vår nye kirkemusiker
Andreas Harket i Sjåstad
kirke. Mange trosset de
18 kalde gradene og
møtte opp til gudstjenest-
en.

Sammen med Sjåbagos ble det en
gudstjeneste med mye flott sang og
musikk.

Menighetsrådets leder, Odd Treffen,
leste biskopens hilsen og ønsket
Harket varmt velkommen til vår
menighet og Harket kunne på sin side
takke for mottakelsen.

Vår nye kirkemusiker kunne foruten å
traktere både orgel og piano på en

utmerket måte
også glede oss
med sin prakt-
fulle stemme.
Dette fikk men-
igheten virkelig
oppleve da
gudstjenesten
ble avsluttet med

« Du har en venn i meg». 

Vi har mye å glede oss til i  Sjåstad og
Sylling fremover.

AkTiViTeTeR i  FROGNeR meN-
iGheT

Stille Time
Mandag 8. februar kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest:
Adele Halten på harpe

Musikktreff
Torsdag 11. februar kl. 11.00 i
Frogner menighetshus. Gjest:
Seniordansen

Stille Time
Mandag 15. februar kl. 20.00 i
Frogner kirke ved Per Egil Hovland.
Gjest: Ellen Kathrine Trelease
Eriksen, marimba

Sangtimen
Onsdag 17. februar kl. 19.30 på
Frogner mneighetshus

Stille Time
Mandag 22. februar kl. 20.00 i
Frogner kirke ved Per Egil Hovland.
Gjest: Mannskoret Barden

Fellesskapskveld
Tirsdag 23. februar kl. 19.30 Kaffe og
litt å bite i fra kl. 19.00. Gjest: Jens
Fredrik Brenne. Tema: «Den modne
mann».

Stille Time
Mandag 29. februar kl. 20.00 i
Frogner kirke ved Per Egil Hovland.
Gjest: Marit Sehl, sopran

Stille Time
Mandag 7. mars kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest: Siv
Sønstebø, saxofon

Musikktreff
Torsdag 10. mars kl. 11.00 på Frogner
menighetshus. Gjest: Ellen Berger-
Nilsen med «Bare Prøysen»

Stille Time
Mandag 14. mars kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest:
Inger Johanne Østby, fløyte

Sangtimen
Torsdag 17. mars kl. 19.30 på Tranby
menighetshus

Brukt- og Antikkmesse
Fredag 18. mars og lørdag 19. mars i
Frogner menighetshus
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Sylling
menighetsråd
2015-2019
Det nye menighetsrådet i
Sylling er konstituert og i
fullt virke.
Menighetsbladet var på
besøk på det første møtet
i 2016 og noterte seg et
fullsatt råd. De nye repre-
sentantene har arvet for-
gjengernes ideer og plan-
er. Først og fremst vil det
nye orgelet få stort fokus inneværende
år. Allerede denne våren skal monter-
ing og intonering på plass og til høsten
skal det innvies og jubileres med fest
og konserter. 
En annen stor og ressurskrevende opp-
gave vil være det årlige loppemarkedet.
Dette er en inntektsgivende dugnad
som er nødvendige for å opprettholde
en god og trygg økonomi. Men det nye

menighetsrådet er selvfølgelig svært
opptatt av å legge til rette for en bred
og inkluderende trosopplæring som
også er et nasjonalt satsningsområde.
Konfirmant- og diakoniarbeidet skal
ha gode rammer og ikke minst ønsker
det nye rådet «Å være en kirke for alle»
der gudstjenester og konserter skal få
plass og kirken. 

Sylling
menighetsråd
2015-2019
består av: 
Hanne Myhre
Gravdal, leder
Odd Christer
Hansen, nest-
leder.
Lars
Kornerud,
fast medlem
Unni
Kornerud,
fast medlem

Anne Marie Hørthe, fast medlem
Birgit Sigrid Moseng Bellen, fast med-
lem
Turid Mørk Ask, vara
Sten Yngve Solberg, vara, referent
Olaug Nævestad Østvold, vara
Hilde Andrea Nysether, vara
Geir Harald Caspersen, vara, øko-
nomiansvarlig

Tranby menighets-
råd 2015-2019.

Elisabeth Lie Nordgaren er vår nye
leder for Tranby og Lierskogen sokn.
Hun sier at hun er en fersking i menig-
hetsrådet og har nettopp startet med å
sette seg inn i arbeidet.  Vi ønsker
henne og alle i rådet lykke til og takker
avtroppende leder Ann Helene
Arnestad og det gamle menighetsrådet,
for engasjert og solid  innsats! Her er
en hilsen fra Elisabeth:

"Det forrige menighetsrådet laget en
flott visjon : Vi gir troen en 
sjanse  og kjerneverdiene : Synlig,
inkluderende, levende og nær (NILS).
Det nye menighetsrådet vil videreføre
arbeidet  og ha spesielt fokus på 
at Tranby og Lierskogen menighet skal

være en levende og aktuell aktør i 
lokalmiljøet. En viktig oppgave er også
å rekruttere, følge opp og 
motivere frivillige medarbeidere."

Foran fra v.: Karin Solberg, Torbjørg Storli Jensen, Ruth Opsahl
Bak fra v.: sokneprest Berit Basmo Kvidaland, Kathrine Hestnes Kvamme,
Elisabeth Lie Nordgaren (leder), Solveig Irene Olsen Gaasø, Sigurd Lein,
Knut Erik Øyri, Kjell Håkon Brurberg, Sigmund Rusås. Fraværende da bildet
ble tatt: Katharina Markhus, Dag Rønning, Nina Kristin Elmung

Foto: Hans Nordal 
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Frogner
menighetsråd 2015-
2019
Medlemmene i rådet er: 
Menighetsrådesleder Kari Johanne
Tønnesen
Medlemmene: 
Stian Fossli 

Solveig Aass Kristiansen 
Inger Fjelldal Bjørnshol 
Micheal Bredesen 
Knut Olaf Haveråen Kals
Helene Bartnes Anderson 
Solveig Opsahl Wilhelmsen
Varamedlem: 
Odd Arne Eritsland 
Mattias Krüger 
Tone Lykke Enger 
og sokneprest Ragnar Petersson

Tusen takk for alle gavene som ble
gitt til «Julekurver»! Det ble mange
store og flotte kurver.
Vennlig hilsen diakoniutvalgene i Frogner og
Tranby og Lierskogen menigheter. 

Lier kirkelige fel-

lesråd 2015–2019

Leder:

Søren Falch

Zapffe 

Vara: Tov Tovsen

Prestetjenestens representant:

Ellen Martha Blaasvær

Vara: Ragnar Petterson

Sylling menighetsråd:

Hanne Myhre Gravdal og Odd

Christer Hansen

Vara: Lars Kornerud og Birgit

Sigrid M. Bellen

Sjåstad menighetsråd:

Odd Treffen og Inger Johanne

Stensen

Vara: Helge Dammen og Ellen

Øien

Tranby menighetsråd:

Knut Erik Øyri og Sigrud Lein

Vara: Kjell Håkon Brurberg og

Elisabeth Lier Nordgaren

Frogner menighetsråd:

Knut Olaf H. Kals og Stian Fossli

Vara: Inger Bjørshol og Helene

Bartnes Andersson

Sjåstad menighetsråd 2015-
2019
Menighetsrådet er godt i gang med sin nye periode. For
Sjåstad sin del er det fokus på oppussingsprosjektet som
skal igangsettes nå i vår. I tillegg arbeider vi med kirkens
posisjon i lokalmiljøet, sørge for at det frivillige arbeidet
som foregår hver uke støttes og næres. Lokalmiljøet må
også engasjere seg for å øke aktiviteten slik at vi sikrer
kirkens posisjon som formidler av det kristne budskapet
og ikke minst som kultur og tradisjonsbærer for komm-
ende generasjoner.  Alle beslutninger baserer seg på vår

visjon "Sjåstad kirke - en kirke for alle"

Foran fra venstre:
Jorun Fuglerud, vara
Ellen Øien, nestleder
Bak fra venstre:
Inger Johanne Stensen,
referent
Helge Dammen, øko-
nomi
Odd Treffen, leder
Ole Johan Stokstad,
sokneprest
Ikke tilsted da bildet
ble tatt:

Anne Hole og Birgit Lyngås

FeLLeSSkAPSkVeLD PÅ FROGNeR
meNiGheTShUS

Tirsdag 23.februar  kl. 19.30( Kaffe og litt å bite
i fra kl. 19.00) Jan Gossner: Fra Hans Nielsen
Hauge til jordens ender 

Jan Gossner har bl.a. vært studentprest og prest
i Den norske kirke og i Frikirken; han har vært
rektor på Diakonihøgskolen og Høgskole i
Staffeldtsgate. Han er styreleder i
Stefanusalliansen og i Kristiansand  folkehøy-
skole. 

Supersprell starter opp
igjen. Vi samles annenhver
torsdag i Sylling kirkestue.

Datoer våren 2016:
4. og 18. februar
17. og 31. mars   
14. og 28. april 
12. mai

kViNNeNeS iNTeRNA-
SJONALe BØNNeDAG
FReDAG 4.mARS 
I Lier markes  bønnedagen  med
gudstjeneste med nattverd på
Frogner menighetshus kl. 19.
Program for dagen i år  er laget
av  en bønnedagskomite på  Cuba
og tema er: ”Ta imot barna. Ta
imot meg”.  Gudstjenesten er for
både kvinner og menn og for
Tranby, Sylling, Sjåstad og
Frogner. Etter gudstjenesten er
det kveldmat. Velkommen!  
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Tårn-
agenter
i Sylling
og
Sjåstad

Nå er det
snart tid for agenter både i Sylling
og Sjåstad. Først ute er Sylling
som har tårnagentklubb allerede
fra tirsdag 26.januar og 4 uker
fremover. Der hentes barna rett
etter skolen og har opplegg fram
til kl.16. Det hele avsluttes med
tårnagentsøndag 21. februar. I
Sjåstad er det tårnagenthelg 12-13
mars. Det blir 2 hele dager. Begge
steder avsluttes det med tårnag-
entgudstjeneste på kvelden. Den
er alle hjertelig velkomne til. I
Sylling 21.februar kl.18 og i
Sjåstad 13. mars kl.18.

Men hvem er disse tårnagentene?
Jo, det er jenter og gutter som går
i 3 trinn på skolen. De får være i
kirken og utforske den litt. Noen
skatter skal finnes, og mye annet
rart. Det er dager fylt med opp-
drag og lek. Og visste du at
tårnagentene faktisk har sin egen
sang? Vel, det har de altså. Og den
spilles om og om igjen hver gang
det er tårnagentklubb. Noen kon-
kurranser har vi, og premier
dukker opp rett som det er. Og
når mange oppdrag og mysterier
er undersøkt, ja, da er oppdraget
mat. Og små og store agenter
spiser med god appetitt.

De som ønsker å være med, eller
ønsker med informasjon, kan
kontakte menighetspedagog Irene
på e-post:
irene.wiik.halle@lier.kommune.no 

TÅRNAGeNTeNe i LieRSkOGeN
kiRke 23. OG 24. JANUAR

Her er den flotte gjengen med tårnagenter som
utførte mange oppdrag i Lierskogen kirke lørdag
23. januar og på gudstjenesten 24. januar. 

kFUk-kFUm GLOBAL tidligere Lier ungdomsmisjon er
kFUk-kFUm misjonsarbeide.

Foreningen ble stiftet 24. august 1955 av Lajla Jyde, Randi Midtbo,
Ingeborg Haverstad og hennes søster Karen Hønsvald.

Foreningen er i dag 60 år og har møtene privat andre onsdagen i
måneden.  Vi gir en gave på møtene og deltar ellers på «Den store
misjonsbasaren» i Drammen i år (7.-12. mars).

Vi ønsker nye medlemmer velkommen.
Grete Langrund Buttedahl – Lise Fredriksen Tlf. 90291059

Søndag 14.februar
kl.19.00 
kulturkveld i
Lierskogen kultur-
kirke.
Stressmestring og
mindfulnes

Spesialpsykolog Tina Gravdal forklarer hvordan
vi kan dempe unødvendig stress! Stress innebærer
kroppslig mobilisering for å håndtere en utfordr-
ing eller en trussel. Dersom stresset varer over tid,
kan dette ha negative konsekvenser for både den
fysiske og psykiske helsa. Er stresset i tillegg for-
bundet med situasjoner i hverdagen hvor det i
realiteten ikke er behov for å være stresset for
mestring av situasjonen, er det behov for å roe
ned.
Kaffeservering fra kl. 18.30
Gratis inngang. 

Onsdag 2. mars kl. 11. Åpent hus på
Tranby menighetshus

Naturfotograf Dagfinn kolberg tar oss med ut i
skog og mark gjennom bilder og fortellinger.
Lunsj og loddsalg. Gratis inngang.

FASTEAKSJONEN 2016 
13.–15. MARS
Bli bøssebærer. 
Ta kontakt med din 

lokale menighet.
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musikktreff
Nytt tilbud på Frogner menighets-
hus!

Fra februar starter vi opp med
Musikktreff på Frogner menighetshus.
Musikalske gjester inviteres til å under-
holde. Videre blir det allsang, lunsj,
prat og avslutning med utlodning. 
Tilbudet er gratis, men vi satser på en
«slant» i korga for mat. På konserter
tas det billett.
Alt dette skjer på hver 2.torsdag i
måneden kl.11.00-13.00 på Frogner
menighetshus.
Diakon Solveig Thoen og kantor Anne
Ma Flaten stullar og stellar på sitt vis,
og håper liungene vil finne seg vel til
rette. Diakoniutvalget står som
arrangør.

musikktreff med Seniordansen
Tor. 11.februar kl.11.00 Frogner men-

ighetshus
Allsanger med svingende takter. 
Lunsj, prat og utlodning.

«Bare Prøysen» med ellen Berger-
Nilsen
Tor.10.mars kl.11.00 Frogner menig-
hetshus
Ellen Berger-Nilsen synger fra sitt rik-
holdige repertoar. 
Allsanger av Prøysen. Lunsj, god prat
og utlodning.
Mer info kommer

Gladsangen
Tor.14.april kl.11.00 Frogner menig-
hetshus
Allsanger. Send gjerne inn sangønsker
til anne-ma.flaten@lier.kommune.no
Lunsj, hyggelig prat og utlodning.

konsert 
håvard Svendsrud, trekkspill
Tor.12.mai kl.11.00 Frogner menig-
hetshus
Lunsj og vårprat. Billett kr.100

”Arbeidsmøte”  på Tranby
menighetshus annenhver torsdag
kl 10 - ca 13.30  ønsker flere
medarbeidere til vårt fellesskap.
Vi er en gjeng (damer,foreløpig,
men menn med kreative håndar-
beidsideer ønskes hjertelig vel-
kommen!)

som samles for å
lage og gi hverandre ideer til
håndlagde ting å by fram for salg
på julemessa i november til inn-
tekt for driften av det fine men-
ighetshuset vårt.
Dette er et sosialt treffsted og

midt i arbeidet har vi matpause
med smørbrød, kaffe/te.

Første møtet har allerede vært
når bladet kommer ut.
Datoene videre for våren er:
11.og 25.febr, 10.og 31.mars,
14.og 28.apr, 12.og evt 26.mai, så
hjertelig velkommen til dere som
allerede er med og til dere nye.

Ta gjerne kontakt med
Margrethe Elvsveen, tlf 93 86 92
82
Vi ordner skyss om nødvendig. ”

Tekstmeditasjon i
Gullaug kirke
Det er tekstmeditasjon følgende
onsdager kl. 19: 

20. januar, 17. februar, 16. mars, 
6. april, 4. mai og 1. juni

Opplegget for kvelden er slik: 

Vi starter med en kaffekopp og
litt prat over bordet. 

Deretter gir vi en kort presenta-
sjon om hvordan vi gjennomfør-
er tekstmeditasjonen.

Vi leser en Jesus-fortelling og har
deretter 10 minutter stille innlev-
else.

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 føl-
elsene og tankene vi får når vi
lever oss inn i tekstene. Vi lever
oss inn i tekstene og legger
merke til våre følelser og opplev-
elser. Et spørsmål kan være; Hva
ønsker Gud å gi meg nå?

Tekstmeditasjon passer for alle
og det er ikke behov for for-
kunnskaper. Velkommen til tek-
stinnlevelse!

Søndag 13.mars kl. 19 kulturkveld i
Lierskogen kulturkirke. Fine Blend

I mars får vi muligheten til å nyte de vakreste
stemmer i samklang. Vokalgruppen FINE BLEND
framfører pop-,musikal- og jazzinspirert musikk
med stil og med humor, med stemmene som
instrumenter. En fin blanding av stille og vakre
melodier, og rytmiske og smittende låter. 
Kaffeservering fra kl. 18.30
inngang kr. 100,- 

Orgelstatus i Sylling

Det meldes om at orgelprosjektet i Sylling er i rute.
Nå på nyåret arbeides det med tegninger og planer
om hvorledes treskjæringsarbeidet skal utformes.
Det ser ut som om både epler og kommunevåpen
blir en del av utsmykningen.
Ellers skal det tas stilling til type orgelkrakk og
fargevalg. Så er det planer om å utarbeide et orgel-
hefte som skal bli et historisk dokument for etter-
tiden og det snakkes om en befaringstur til
Amsterdam for å bivåne orgelprosessen og prøve-
spille det nye instrumentet som snart skal reise til
Norge, til Sylling, til kirken vår. 

Sorggruppe for voksne

«et sted å samtale om sorg og savn»
Oppstart av ny gruppe i starten av mars.
Fortsatt ledige plasser.
Ta kontakt med diakon Solveig Thoen for mer
informasjon.
Tlf.: 32220737/48006698
solveig.thoen@lier.kommune.no



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

Li
er

 K
op

i &
 T

ry
kk

 A
S

postkort_fuglerud.qxd:Layout 2  30-07-09  10:15  Side 1

10 Lier Menighetsblad - nr. 1 2016

Svein h. Sveinsson:
Tlf: 32 84 74 70

Truls moen:
Tlf:32 84 60 52

Gravstener
Stor utstilling

Gode priser hele året
Omsliping,

navntilføyelser og bolting.
Generasjoners erfaring.

Tlf. 32 84 00 48
Husebysletta 39, 3400 Lier

www.sigvartsen.no

AkTiViTeTeR i  TRANBY meNiG-
heT

Fredagsvaftler
Hver fredag kl. 11.00 på Tranby menig-
hetshus

Arbeidsmøte
Torsdag 11. februar kl. 11.00 på Tranby
menighetshus

Sangtimen 
Onsdag 17. februar kl. 19.30 på
Frogner menighetshus

Lørdagsklubben (for 4.-7. klasse)
Lørdag 20. februar kl. 14.00-16.00 på
Tranby menighetshus

Arbeidsmøte
Torsdag 25. februar kl. 11.00 på Tranby
menighethus

Åpent Hus
Onsdag 2. mars kl. 11.00

Arbeidsmøte
Torsdag 10. mars kl. 11.00 på Tranby
menighetshus

Lørdagsklubben (for 4.-7. klasse)
Lørdag 12. mars kl. 14.00-16.00 på
Tranby menighetshus

Menighetens års-
møte
Søndag 13. mars
kirkekaffe på

Tranby menghetshus

Fasteaksjonen
Tirsdag 15. mars fra kl. 17.00:
Innsamling til Kirkens Nødhjelp

Sangtimen 
Torsdag 17. mars kl. 19.30 på Tranby
menighetshus

Skjærtorsdag
Kveldsmat etter gudstjenesten (kl.
19.00) på Tranby menighetshus

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.

«Årsmøte i Sylling menighet
Tirsdag 8. mars 2016
Kl. 19:00 – 20:00
I Sylling kirkestue»
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Kirkeverge Mette
Sønsteby
mobil: 482 89 588

Prost Ellen Martha 
Blaasvær 
mobil: 922 84 822

Sokneprest Ragnar 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

Kantor
Anne Ma Flaten
(Frogner)
mobil: 90 08 01 03

Kirkemusiker
Andreas Harket
(Sjåstad/Sylling)
mobil: 452 47 442

Kantor
Waldemar Nowak
(Tranby)
mobil: 92 66 46 42

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

Diakon Solveig Thoen
(Frogner og Tranby)
telefon: 48 00 66 98

Kirketjener
Henrik Aasland
(Frogner)
mobil: 93 28 87 88

Kirketjener
Hans Nordal
(Tranby)
mobil: 99 61 87 11

Kirketjener
Paul Chr. Justad
(Sylling/Sjåstad)
mobil: 98 62 86 44

Den norske Kirke i Lier 
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

INTERNETT
http://lier.kirken.no

FACEBOOK

Frogner menighet:
www.facebook.com/frognermenighet
Tranby og Lierskogen menighet:
www.facebook.com/menighettranby
Sylling menighet:
www.facebook.com/syllingkirke
Sjåstad menighet:
www.facebook.com/sjastadkirke

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

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad



Jazzkveld på Tranby
menighetshus. 
ODEON JAZZ QUINTET spiller i
Tranby menighetshus søndag 6. mars
2016 kI.19.00. 
Odeon utvider det tradisjonelle begrep-
et  “New Orleans Jazz”. Rytmer som
tango brasileiras, habaneras og kreolske
valser formidles med swingende liv og
lystig lekenhet.

Odeon består av ragtime virtuosen
Morten Gunnar Larsen på piano,
klarinettisten Øistein Isachsen, trom-
bonisten Gunnar Gotaas, Børre
Frydenlund på mandola/banjo og vokal
og Svein Aarbostad på bass.
Musikerne spiller også i band som:  

Magnolia Jazzband, Christiania 12 ,
Ophelia Orchestra og Hot Club de
Norvege.

Kaffe og kaker fås kjøpt.
Billetter kjøpes ved inngang
eller via tlf. 48024331
Gerd Z.Alvsåker

Tranby Sanitetsforening, 
75 år 1940 - 2015

Den flotte
presten og
forfatteren
Karsten
Isachsen døde forleden. Han vil bli
savnet og husket lenge. Begravelsen
og minnesamværet blir på Geilo.
Undres på om det blir slik han en
gang sa: «I minnesamværet etter meg
skal det serveres kald kylling. For det
er det verste jeg vet – for der skal det
være skikkelig sorg».

Jeg har hatt mange arrangementer
sammen med Karsten. Men jeg fikk
han aldri til å ta på seg «myggen»
(den trådløse mikrofonen). Han
hadde kanskje hørt
noe når en ikke
hadde husket å
skru av «myggen»
i sakristiet. Slik det
gikk med en eldre
sokneprest. Han
hadde giftet seg på
sine gamle dager
og hans kone ventet i sakristiet etter
gudstjenesten. Forsamlingen i den
fullsatte kirken hadde reist seg og var
på vei nedover midtgangen, da de
plutselig hørte prestens kjærlige
stemme over høytaleren: «Er du der,
pusen min»?

Så har vi tatt avskjed med en av prest-
ene i prostiet som dro nordover.
Spenstig. Han var av de som gjerne
talte uten skrevet manuskript og fikk
ros for det. Da gikk det verre med en
annen som hadde samme praksis.
Han fikk fullstendig jernteppe på
prekestolen og sa: «Inntil for ett par
minutter siden var det bare Vår Herre
og jeg som visste hva jeg skulle
snakke om. Nå er det bare Vår
Herre.»
Endelig verre med han som sa til bis-
kopen før gudstjenesten; «Da jeg ble
ordinert avga jeg løfte på at jeg aldri
skulle forberede meg skriftlig til en
preken.» Etter gudstjenesten kom det
tørt fra biskopen: «Hermed fritar jeg
deg fra ditt løfte».
Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 8. mars
I din postkasse: 21. 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 

Superonsdag på
Frogner menighets-
hus.
Onsdag 20. januar startet Frogner men-
ighet opp med familiemiddager på
Frogner menighetshus. Disse onsdag-
ene har fått navnet superonsdag- da
tanken er å samle alle barne- og ung-
domsaktiviteter på samme dag. 

En onsdag i mnd. blir det dette halvåret
servert middag til de som vil i forkant
av minigospel og knøttesang øvelsene.
Klokken 17:00 kom over 30 barn og
voksne til «kirketaco» i storsalen på
menighetshuset. Middagen var laget av
frivillige i Frogner menighet. 

Etter middagen var det klart for
minigospel, knøttesang og klubb.
Aktiviteter på Frogner menighetshus
hver onsdag.
- 16:30-19:00: Juniorklubb (ledes av
Stian Fossli)
- 17:30-18:30  Minigospel som ledes av
Merete Fossli
-17:30-18:00 (Annen hver uke)
Knøttesang som ledes av trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie
- 19:00-22:00- Ungdomsklubben Step
down
Superonsdager våren 2016:
17. februar, 9. mars, 3. april, 11. mai

Ønsker du å være med på dette?
Kontakt trosopplærer Anne-Sofie
Ramslie anne.sofie.ramslie@lier.kom-
mune.no for mer informasjon

Bibelkvelder i Gullaug kirke
Det blir åpne kvelder for bibelmedita-
sjon, bønn og samtale på disse onsdag-
ene i Gullaug kirke:
20/1, 17/2, 16/3, 6/4, 4/5, 1/6.

Vi starter kl.19 med enkel servering.
Velkommen!

Årsmøte for Tranby og
Lierskogen menighet 
Søndag 13.mars kl.12.30 i peisestua
på Tranby menighetshus.

Årsmelding og regnskap 2015
Informasjon / samtale om framtidige
planer og ønsker
Arr.: Menighetsrådet


