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Søndag 03.04.2016
Frogner kirke kl. 17:00 ved Ragnar
Petersson, Solveig Thoen og Anne Ma
Flaten. Nattverd.  Diakoniens dag.
Kirkekaffe. Forsangere fra Lier kamm-
erkor.
Tranby kirke kl. 11:00 ved Berit
Basmo Kvidaland og Andreas Harket
Nattverd. Barnas påske. Kirkekaffe. 

Søndag 10.04.2016
Frogner kirke kl. 11:00 ved Hilde
Gunn Sletten, Anne-Sofie Ramslie og
Jon Martin Høie Dåp. Tårnagenter for
3. klassinger. Kirkekaffe
Lierskogen kirke kl. 11:00 ved Berit

Basmo Kvidaland og Andreas Harket
Dåp. Utdeling av 4-årsbok. Kirkekaffe.
Kirkeskyss: 98408167

Søndag 17.04.2016
Frogner kirke kl. 18:00
Samtalegudstjeneste ved Ragnar
Petersson, Helge Rotevatn, Anne-Sofie
Ramslie og Anne Ma Flaten
Samtalegudstjeneste. TenSing deltar.
Tranby kirke kl. 11:00 ved Rolf
Sommerseth og Waldemar Nowak.
Nattverd. Dåp. Søndagsskole.
Kirkekaffe. Kirkeskyss: 98408167.
Sylling kirke kl. 11:00
Samtalegudstjeneste ved Ole Johan

Stokstad og Andreas Harket Dåp.
Kirkekaffe

Søndag 24.04.2016
Frogner kirke kl. 11:00 ved Rolf
Sommerseth og Jon Martin Høie
Nattverd. Dåp. Kirkekaffe
Tranby kirke kl. 19:00
Samtalegudstjeneste ved Berit Basmo
Kvidaland og Waldemar Nowak 
Sjåstad kirke kl. 11:00
Samtalegudstjeneste ved Ole Johan
Stokstad og Andreas Harket Dåp. Sang
ved Liv Stenbro Menne

Lørdag 30.04.2016
Frogner kirke kl. 11:00 Konfirmasjon
ved Solveig Aass Kristiansen, Helge
Rotevatn og Anne Ma Flaten. Magnus
Aannestad Oseth, trompet
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Lier Menighetsblad

KIRKENS MANGFOLDIGE VI

Vi som er medlemmer av Den norske
kirke er mange. Vi er en enorm med-
lemsmasse! Ja det finnes ingen annen
organisasjon eller sammenslutning  i
Norge som er i nærheten av det med-
lemstallet som den norske kirke har.
Og dette har sine lange og historiske
røtter. Og mange har mye de vil si og
kommentere på akkurat det, men det
hadde ikke jeg tenkt å bruke tid på i
dag. 
Jeg vil rett og slett konstatere at det er
slik. Den norske kirke består av
mange enkeltpersoner som er veldig
forskjellige - kjønn og alder, levevil-
kår, politisk ståsted og vi stiller oss
ulikt til bibelen, til Gud, til tro, til hva
kirka skal mene noe om og ikke
mene noe om, hva som er kirkas
oppgave, det er tradisjons- og kultur-
forskjeller i ulike deler av landet osv.,
osv. Vi er mange og vi er forskjellige.
Akkurat slik ei kirke skal være –
mangfoldig. 
Jeg er i alle fall glad for at det er slik!
Jeg er glad for å være medlem i ei
kirke som har stor takhøyde og hvor
det er rom for debatt, refleksjon og

uenigheter. Det er ikke nødvendigvis
enkelt, og noen ganger opplever både
ansatte og andre medlemmer at en må
gå på akkord med egne meninger og
bøye seg for flertallet. Og selvsagt kan
det komme dit at en finner at det er
riktig for en sjøl å trekke seg ut. Hvert
år melder folk seg ut av den norske
kirke, men hvert år er det også folk
som melder seg inn. 

Alle vi som er medlemmer av den nor-
ske kirke utgjør et VI. Jeg identifiserer
meg ikke like mye med alle. Jeg er ikke
enig med alle.  Men jeg er glad for å til-
høre ei kirke som har rom for store
meningsforskjeller og hvor alle er like-
verdige medlemmer. Jeg er glad for å
tilhøre ei kirke som rommer både de
som slutter fullt og fast opp om trosbe-
kjennelsen på den treenige Gud, og de
som ikke helt vet hva de mener om
Gud og Jesus og synes det er vanskelig
å si at de tror, men likevel velger å stå i
kirka. Jeg er glad for å tilhøre ei kirke
der en er likeverdig medlem om en
besøker kirkehuset ukentlig eller det
kan gå noen år imellom.  Jeg er glad for
å tilhøre ei kirke som har et raust og

romslig «vi». 

Den norske kirke har gått over fra å
være såkalt statskirke til å bli en selv-
stendig folkekirke og fra 1.januar
2017 fullbyrdes denne løsrivelsen.
Det er mange spenninger knyttet til
dette. Det er en stor utfordring bare å
drifte en så stor virksomhet som den
norske kirke er, finne en god struktur
som er minst mulig byråkratisk, øko-
nomien skal på plass osv. 
Mitt primære ønske for den norske
kirke når vi for alvor blir en egenstyrt
kirke er at den forblir en bred folke-
kirke som oppleves relevant og har et
innhold, budskap og en form som
ivaretar oss på en god måte – spesielt
når det kommer til de store hendels-
ene i livet – at vi beholder vårt mang-
foldige vi.  

Berit Basmo
Kvidaland
Sokneprest,
Tranby og
Lierskogen menig-
het
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(tekst og foto Elisabeth
Thomte Edvardsen)

En formiddag i
slutten av februar.
Nøstehagen bo- og
omsorgssenter
bader i sol.
Barnevogner og
mødre med kaffe-
kopper fyller opp
benkene utenfor.
Tidlig vårstemning.
Trengsel i døren.
Mange skal inn.
Kantinen fylles opp –
alle bord er opptatt. Bak
pianoet sitter Reidun Søbstad.
Salmetoner flyter - fyller
rommet. Rullestoler med
intravenøst oppheng – gåstoler
– høy representasjon av grått
hår – latter – varme – levende
øyeblikk! Diakon Solveig Thoen
har invitert til andakt.

- Hva er bønn for deg, spør
Solveig. Andektige ansikter og
follede hender preger rommet.
Så forteller hun hva bønn
betyr for henne. – Bønn er min
samtale med Gud. Og jeg pleier
å være veldig konkret når jeg
snakker med Gud og ber om
ting. Solveig tar frem en rød

hjertepute og viser hvordan hun
skriver og legger bønnelapper
inni den. – Jeg har bønner som
handler om bekymring, glede,

håp, smerte
og takk-
nemmelig-
het, betror
hun oss. Og
hun ber oss
om å ha til-
lit til at Gud
gir oss
bønnesvar
slik han
mener er
best.

Reidun spiller og hun får
applaus. Det er mye makt i de
follede hendene rundt bordene
på Nøstehagen denne formid-
dagen og Alltid freidig er det
ingen som trenger teksten på.
Da Navnet Jesus blekner aldri
fyller lungene, smører en
manns-
stemme
stemme-
bånd og
sjel - og
ingen
sølv-
gutter
hadde
gitt meg
mer

gåsehud. 

Etterpå rusler noen av gåre, andre trilles
tilbake til nye sysler – men mange blir
værende – ønsker en prat med diakonen –
bli værende i fellesskapet – i felles-
rommet. 

Solveig forteller at hun trives her. – Det
er viktig å følge mennesker i alle livsløp
og situasjoner, og det gir meg glede å
være til nytte på denne måten, smiler
hun.

Virksomhetsleder på Nøstehagen Anne-
Grethe Wexhal er svært positiv til
andakten på huset og kan ikke få fullrost
Solveig for hennes evne til tilstedevær-
else for hennes beboere.

Kirkekaffe under hele andakten, gode
stoler i stedet for harde kirkebenker,
full sal og en «altertavle» med barne-
vogner og mødre – faktorer som gjør at
jeg tar meg en tur igjen – en diakon
traff meg med bønneputen sin formet
som et hjerte. 

Andakt med hjerte 

Fortsettelse av Søndag er kirkedag

Frogner kirke kl. 13:00 Konfirmasjon
ved Solveig Aass Kristiansen, Helge
Rotevatn og Anne Ma Flaten. Magnus
Aannestad Oseth, trompet

Søndag 01.05.2016
Gullaug kirke kl. 11:00 ved Ellen
Martha Blaasvær og Anne Ma Flaten
Dåp. 
Tranby kirke kl. 11:00 ved Eli Kristin
Flåten og Waldemar Nowak Dåp.
Kirkeskyss: 98408167 

Torsdag 05.05.2016
Øverskogen samfunnshus kl. 11:00
Felles i Lier ved Ole Johan Stokstad og

Andreas Harket. Kirkekaffe. Sang ved
Irina Skjeggerud

Lørdag 07.05.2016
Frogner kirke kl. 11:00 Konfirmasjon
ved Ragnar Petersson, Helge Rotevatn
og Anne Ma Flaten. Hilde Glesne,
saksofon
Frogner kirke kl. 13:00 Konfirmasjon
ved Ragnar Petersson, Helge Rotevatn
og  Anne Ma Flaten. Hilde Glesne,
trompet
Tranby kirke kl. 11:00 Konfirmasjon
ved Berit Basmo Kvidaland, Joar
Flatland og Waldemar Nowak 
Tranby kirke kl. 13:00 Konfirmasjon
ved Berit Basmo Kvidaland, Joar
Flatland og Waldemar Nowak 

Søndag 08.05.2016
Frogner kirke kl. 12:00 Konfirmasjon
ved Ragnar Petersson, Helge Rotevatn
og Anne Ma Flaten. Hilde Glesne,
saksofon
Lierskogen kirke kl. 11:00
Konfirmasjon ved Berit Basmo
Kvidaland, Joar Flatland og Waldemar
Nowak 
Lierskogen kirke kl. 13:00
Konfirmasjon ved Berit Basmo
Kvidaland, Joar Flatland og Waldemar
Nowak 
Sjåstad kirke kl. 11:00 ved Ole Johan
Stokstad og Andreas Harket 



Lesestund på Liertun 
Annehver torsdag samler beboerne på
Liertun seg i dagligstua kvart på fire og
en god halvtime videre til lesestund
med høytlesning av bøker og tekster.
Diakoniutvalget i Tranby har sammen
med soknepresten organisert en liten
gruppe
som leser
høyt og i
mikrofon
slik at
alle skal
få med
seg det
som for-
midles. 

Menighetsbladet ble med Gjertrud
Asplund en torsdag i februar til en slik
lesestund med høytlesning, kaffe og litt
å bite i. Frammøtet er stabilt med 12 –
15 til stede, og slikt har det vært i de 12
– 15 årene Gjertrud har vært med
sammen med Laila Deltchev, Grethe
Fuglerud og Aslaug Hatlestad. 

Det varierer hva vi les. Noen ganger er
det bøker så som om kong Olav, Anna i
ødemarken og slikt noe. Populært er

bøker om Lier og av lierforfattere. Det
er litt opp til de som leser og litt etter
årstidene. 

Nett no les eg frå Torbjørn Egners lese-
bok  for ungdomsskolen. Før har vi lest
om Prøysen. Den har mange flotte litt-
erære stykker som er passe lange. Ofte

tar vi
med
dikt
og
når
det
pass-
er
inn. 

En halvtime går fort. Deltakerne følger
med, spør og kommenterer og så går
praten videre over en kaffekopp med
noe til. Stemningen er lun og inkluder-
ende og beboerne setter øyensynlig pris
på dette tilbudet. De er ikke høyrøstet
av seg de fra diakoniutvalget som står
for lesestund-tilbudet, men de er
trofaste og utholdende gjennom mange
år for å gjøre Liertun til et godt sted å
bo for de som har hjemmet sitt der. 

Tekst og bilde Asle Kristiansen

LØRDAGSKLUBBEN

”JEG HEIER PÅ DEG ! HEI - HEI -
HEI ! ”

Koret på kjenningsmelodien for den
nystarta klubben tonet friskt med

fengende rytmer mot meg da jeg
stakk innom Tranby menighetshus
21.februar. Her var tydeligvis hum-
øret på topp. Vennskap. Bli - kjent -
leik. Latter, sang og moro. En kort
andakt. ”Vi er gode venner og Jesus
er vår venn.”  34 gutter og jenter
fikk velge gruppe: Dataspill.
Bollebaking ( med sjokolade,
vanilje eller rosiner?).  Tegning eller
”Boksen går.” Fordelinga gikk raskt og

stemningen på gruppene var topp.
Fem jenter bakte boller som alle skulle
kose seg med. På klubben i januar var
tretti 4. til 7.klassinger samla, og da
stod det pizza på menyen.
Entusiastene  Astri Johanne Holm og
Gunnar Skotte sammen med flere
hjelpsomme foreldre og kateket Joar
Flatland, har dratt i gang LØRDAGS-
KLUBBEN.

TREDJE LØRDAG I HVER MÅNED
PÅ TRANBY MENIGHETSHUS
KLOKKA 14-16 
4. - 7. klassinger. 
DET ER BARE Å KOMME!

Tekst/foto: Gjertrud Aspelund
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Slekters
gang

Døpte
Frogner
Ofelia Medly, Kevin Aasen Huseby,
Sunniva Kolle Lundberg, Dorthea
Runde Granholt, Solveig Sylling, Alicia
Elisabeth Andersson Staberg, Lotte
Thorkildsen, Nora Hernes, Othilie
Engvoldsen, Lotte Fuglerud Haugen,
Caroline Laache Rudningen

Tranby og Lierskogen
Emma Løw Tverberg, Ludvig Steen
Vilhelmshaugen, Vetle Holm, Johannes
Stenersen Sand, Josefine Storhaug
Bendvold, Aleksander Valen-Mundal,
Amalia Palma Buss Folkestad, Ellie
Fjell-Ormstad, Sara Maria Simmenes
Hegg, Markus Brændhagen Svendsen,
Mina Fløttum Solevåg

Sylling
Live Søhus-Larsen, Lilien Feszl

Vielser
Frogner
Anne Therese Haagensen og Morten
Rudningen

Tranby
Tine M. Romslo og Tom Erik Pettersen

Gravferd
Frogner
Svend Bernt Thomassen, Anna Helene
Bjørnerud, Jan Hugo Palmberg, Martin
August Soltvedt, Jørgen Tandberg,
Grethe Synøve Franzen, Rolf
Thomassen, Eva Hansen, Johan Ask,
Nils Magne Eigeland, Jonny Andre
Eriksson, Ola Steffen Isene, Ragna
Fongaard

Tranby og Lierskogen
Aasa Jørunn Skjønhaug, Henning
Berg-Nielsen, Randi Lindskog, Jorunn
Ekeberg Bjørnstad

Sjåstad
Ruth Berntsen, Sverre Aasen, Tore
Hermansen

Sylling
Oddveig Heslien, Kjell Treffen
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Jesus is coming – look busy!
Overskriften, som jeg har sett på
flere vitsesider på internett, kan tolk-
es på flere måter. Første del er grei;
Jesus kommer. Den engelske
formuleringen brukes f.eks. i en del
sanger som handler om at Jesus en
dag skal «komme igjen for å dømme
levende og døde» (jfr. trosbekjenn-
elsen). Del to betyr «se opptatt/travel
ut», og kan forstås på minst to måter.
Enten som «se ut som du gjør noe
fornuftig når Jesus ser deg», som på
en arbeidsplass hvor arbeiderne
slapper av når sjefen er borte. Eller
som «se ut som du er for opptatt til å
snakke med Han». Begge tolkning-
ene kan nok være treffende for de
fleste av oss i hverdagen. Den første
tolkningen fordi vi har mye å gå på i
forhold til å gjøre de gode tingene
som Jesus lærte oss. Den andre tolk-
ningen fordi vi ofte synes vi er for
opptatt til å snakke med Jesus, til å
gå på gudstjeneste, på klubb, kor
eller andre steder vi kunne fått kon-
takt med Jesus.
Heldigvis er det ikke gjerningene
våre som avgjør om vi er gode nok
for Gud. For nåden hans er gratis og
ufortjent, og gjør oss gode nok på
tross av manglene våre. Men vi kan
likevel la den engelske morsomheten

være en
inspirasjon til å
ha mer kontakt med Jesus, og gjøre
mer av det han har lært oss. Greier vi
det, gjør vi kanskje både våre egne og
våre medmenneskers liv bedre?

Paulus brev til Titus 2, 11-14:
For Guds nåde er blitt åpenbart til
frelse for alle mennesker. Den oppdrar
oss til å si nei til et ugudelig liv og
verdslige lyster og leve forstandig,
rettskaffent og gudfryktig i den verden
som nå er, mens vi venter på vårt
salige håp: at vår store Gud og frelser
Kristus Jesus skal komme i herlighet.
For Kristus ga seg selv for oss for å
løse oss ut fra all urett og rense oss så
vi kan være hans eget folk, som med
iver gjør gode gjerninger.

Kjære Jesus! Unnskyld for at vi har
oversett deg en del ganger, og ikke
gjort helt som du har lært oss. Hjelp
oss med å holde kontakten med deg,
og med å være
gode medmenn-
esker. Amen.

Kateket Helge S
Rotevatn

Andakt

Nytt fra
kirkevergen:

Gullaug kirke har fått
nytt ventilasjonssystem til beste
både for bygget og for brukerne.

Pinsli trepleie har hugget og
beskjært trær på våre kirke-
gårder slik at tørre grener er
forsvunnet og plantene ivaretas
på best mulig måte.

Ny hjemmeside ble lansert 1.
mars. www.kirken.no/lier. Etter
noen dager er dette allerede en
suksess.  En stor takk til Sigmund
Rusås, Øyvind Mørk og Ellen M.
Berger-Nilsen som har tatt jobb-
en med å bygge opp sidene, slik at
de fremstår oversiktlige og lette
å finne frem i. Utfordringen nå

er å få alle frivillige og ansatte
til å gjøre dette til en levende og
aktiv hjemmeside. 

Nytt Orgel i Sylling er i rute pro-
duksjonsmessig.  Nå kommer det
lyd ut av pipene!! Vi ser for oss
montering av orgelet i Sylling
kirke rett over pinse. Vigsling av
orgelet skjer søndag 18.
september.  Hold av datoen.

Utvendig rehabilitering av
Sjåstad kirke skal skje i tids-
rommet juni – okt. 2016. Hvem
som tildeles prosjektet er fore-
løpig usikkert.  Åtte tilbydere
har meldt sin interesse. Fire
stykker har fått lov å regne på
anbudet. Prosjektleder er Per
Otto Olsen.

Mette Sønsteby

AKTIVITETER I FROGNER
MENIGHET

Stille Time
Mandag 4. april kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest:
Tore Hovland på fiolin og Liver Inger
Sandhaug på piano.

Fellesskapskveld
Tirsdag 5. april kl. 19.30 Kaffe og litt å
bite i fra kl. 19.00. Gjest: Roar Bredal.
Tema: «Den nicenske trosbekjennels-
en».

Tekstmeditasjon
Onsdag 6. april kl. 19.00 i Gullaug
kirke

Brukt- og Antikkmesse
Det arrangeres brukt- og antikkmesse
på Frogner menighetshus fredag 8.
april kl. 13-17 og lørdag 9. april kl.
11-15 Inngangspenger kr. 30,-. Barn
under 12 år gratis. Kafeteria.

Stille Time
Mandag 11. april kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest:
Rytmen, kor

Musikktreff
Torsdag 14. april kl. 11.00 i Frogner
menighetshus med Gladsangen.
Allsanger, lunsj, god prat og utlod-
ning.

Stille Time
Mandag 18. april kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest:
Lars Lien på saxofon

Bibelgruppe
Torsdag 21. april kl. 10.00 i Frogner
menighetshus ved Solveig Aass
Kristiansen

Stille Time
Mandag 25. april kl. 20.00 i Frogner
kirke ved Per Egil Hovland. Gjest:
Lier Kammerkor

Fellesskapskveld
Tirsdag 3. mai kl. 19.30 Kaffe og litt å
bite i fra kl. 19.00. Gjest: Aud
Kvalbein. Tema: «Min tro og mitt liv»

Tekstmeditasjon
Onsdag 4. mai kl. 19.00 i Gullaug
kirke



Søndag 5. juni 11:00

Børmarken, Andreas
Hagen, Ine
Halvorsen, Cathrine Roestad
Haverstad, Kristine
Hilling, Josefine Amanda
Hørthe, Ole Amund Bonden
Solberg , Helene Olafsen
Stoffels, Ingrid Elizabeth
Sylling, Marthe
Tansøy , Rebecca Cook
Thorsrud, Håvard
Åsen , Anja

Søndag 5. juni 13:00

Feszl , Lilien
Gravningsmyhr, Lars Martin
Gromsrud, Cecilie Copeland
Kløvtveit, Kenneth Buhaug
Myhrene, Sander
Olsen, Asbjørn Reinholdt
Sletta, Marius Solvang 
Sørli, Helèn
Sørli, Linn
Teigen, Siri Grønningsæter
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Lørdag 30.april kl. 11.00
Frafjord-Pedersen, Sunniva Dorthea 
Haug, Sindre Norup 
Haug, Synne Norup 
Hoset, Oscar Almli 
Isene, Inger Astri Lille 
Lindsetmo, Aslak 
Masch, Karoline Rydland 
Monkerud, Håkon Nicolai Westlie 
Monstad, Frida Malm 
Nergård, Kristoffer Robin Graneng 
Norstad, Charlotte Kristin 
Nådland, Markus 
Snoghøj, Filip Christian 
Storhaug, Maja Dahl 
Viholmen, Oliver 
Østvold, Emilie 

Lørdag 30.april kl. 13.00
Bjørshol, Camilla 
Bråten, Sander Ekeberg 
Eggum, Embla Victoria 
Feragen, Helene 
Feyling, Amund 
Heddan, Eivind 
Høvik, Anette 
Johansen, Anette 
Johansen, Kristoffer Gilhuus 
Johnsen, Andrine Kolloen 

Kals, Marie 
Myrberg, Elise Freim 
Nesset, Linnea Ning 
Nilsen, Selina Nathalie Berg 
Rismark, Ingrid Pernille 
Sandbo, Linn-Amalie 
Sørli, Nora 

Lørdag 7.mai kl. 11.00

Andersen, Casper 
Ask, Kristoffer Mogen 
Bergflødt, Sigrid Marie 
Bredli, Martine 
Eriksen, Maren Bogen
Friksen, Anna Iversen 
Gustavsen, Elise 
Hansen, Vetle Villum 
Homelien, Annie 
Nordby, Carl William Wright 
Olberg, Anders 
Olsson, Haakon Kristoffer 
Sørum, Henrik Aale 
Wego, Simon 
Åstveit, Bettina Larsen 

Lørdag 7.mai kl. 13.00
Andersen, Ida Foss

Fjellheim, Line Amanda Haraldseth 
Fjellheim, Thomas André Haraldseth 
Grønningsæter, Håkon Solli 
Gustavsen, Fredrik Barland 
Heggelund, Marie 
Karlsen, Sondre Nikolai Wium 
Kristiansen, Ine Margrethe Bævre 
Krosser, Heidi Helgerud 
Melhus, Simon Thenning 
Næss, Ole Martin Hansen 
Pedersen, Philip 
Risvik, Ylva Norman 
Zetterquist, Emil 

Søndag 8. mai kl. 12.00

Ask, Herman Aaslestad
Austad, Karine Øisang 
Borge, Marius 
Henriksen, Antoinette 
Hjelmtvedt, Borgine Therese 
Johansen, Hèlen Josefine Fegth 
Lied,Victoria Woldstad 
Ljone, Jonathan Bækken 
Morkestrand, Sara 
Muller, Andreas 
Røed, Elisabeth Svendsen 
Svendsrud, Ådne Tøftum 
Sønstebø, Birgitte Martinsen 

Konfirmasjonsgudstjenester i Frogner april og mai 2016

Konfirmasjonsguds-
tjenester i Sjåstad 
mai 2016

Konfirmasjonsgudstjenester i Sylling juni 2016

Søndag 29. mai kl. 11.00

Bless, Malin
Brurberg, Håkon Liuhagen
Hauslo, Martine Røstad
Jensrud, Andreas Hårberg
Rikardsen, Kristian Dan
Rud, Sindre Stokkenes
Stenrud, Stian 
Stensen, Tom Andrè

Onsdag 4. mai kl. 11. Åpent Hus på
Tranby menighetshus

Sokneprest Ivar Flaten i Fjell menighet og imam Noor
Ahmad fra Minhaj Ul Quran Intl deler av sine erfaringer
med interkulturelt og interreligiøst arbeid på Fjell.
Lunsj og loddsalg. 

Gratis inngang.
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Konfirmasjonsgudstjenester i Tranby og Lierskogen mai 2016
Tranby kirke 7. mai kl. 11:00
Balsvik, Kristine Rudler
Berg, Anette Jessen
Bergem, Karianne Strand
Borgen, Louise
Bratset, Martin
Bredeli, Anne
Bueie, Marte
Dauge, Alice Cathrine Lochoff
Granerud, Ida Emilie
Granrud, Benjamin James
Hatletveit, Helene Schaulund
Jølberg, Henrik
Langørgen, Jostein
Mathiesen, Emma Winther
Mølkjær, Ida
Nyland, Caroline
Rasmussen, Kristin Andrea

Tranby kirke 7. mai kl. 13:00
Beckstrøm, Sarah Helene
Donovan, Eva Christine
Døssland, Anders Melaaen
Graarud, Elisabeth Pimpisa
Gravdal, Malin Bjølgerud
Gusgaard, Martin Stærfelt
Gustavsen, Guro
Hennum, Even Johansen
Hovrind, Jonathan

Johannessen, Helene Snarvold
Nymark, Kristian Langeteig
Sagen, Mathias
Skaug, Jens Eggen
Solvang, Emil
Solø, Rita Katherine Knutsen
Sunde, Amanda Rotefoss
Wold- Larsen, Karoline
Økern, Marte

Lierskogen kirke 8. mai kl. 11:00
Mæhlum, Einrid Andre Fredriksen
Reinert, Thomas Christian Groth
Røed, Sigurd Heidenreich
Sannes, Herman Støa
Stabæk, Maja
Øvreberg, Christian Tomter

Lierskogen kirke 8. mai kl. 13:00
Galleberg, Isabelle
Haugen, Sara Karoline Bjerk
Hennum, William
Kittelsen, Josefine Børresen
Kværnstuen, Ida Nedal
Lampl, Isabelle Røed
Marksten, Fanny Brøvig
Midttun, Kristine

Svartås, Tobias

Tranby kirke 15. mai kl. 11:00
Andersen, Helene Lund
Andersen, Thomas André Forsberg
Andrade, Fedrik Joan Urzua
Ask, Petter Olaf
Fossum, Alexander Hoksmo
Haug, Hanna
Isene, Ida Marie
Klaussen, Madeleine Armas
Kornerud, Thorvald
Kågen, Marte Onshuus
Kågen, Siri Onshuus
Pedersen, Karoline Nordmoen

Tranby kirke 15. mai kl. 13:00
Brunæs, Henriette
Garfjell, Haakon Kjelås
Gjerald, Andreas England
Gjøystdal, Sara Michelle
Grevstad, Richard
Grindalen, Elida Marie
Hansen, Aurora
Hegg, Sara Maria Simmenes
Jacobsson, Henrik
Lund, Ole Andre
Rottenberg, Silje Miriam
Strømsnes, Emma Aasen
Ølberg, Jenny
Ølstad, Lars Martin

EKTE
SKAUKAR
PÅ BESØK

Friluftsmannen,
fotografen og sang-
eren DAGFINN
KOLBERG fra
Vestfossen, delte
raust av sine vakre
naturbilder,
humoristiske
kommentarer samt
egne sanger framført med gitar og
munnspill . Innledningen var en rekke
glimt av alle fullmånene i 2015. I en
time tok han oss med til sine vill-
marksriker. Dagfinn Kolberg og kona
har i årevis levd nær naturen.
Hverdagsnatur kalte han det.  Fugler
og rådyr rett utenfor vinduet.
Favorittmotiv: Snøtung granskog på
Holtefjell, en hyllest til skogens konge,
Trollelgen, og til Mikkjel Fønhus, tiur -
og orrhaneleik eller tusenvis dansende

traner ved Hornbogasjøen.
Kolberg er både dyktig fotograf
og låtskriver. Avslutningsvis fikk
vi være med til Sarek i svensk
Lappland, storslagne, urørte
områder som har vært nasjonal-
park fra 1909. Unike møter blant
annet med bjørn. Naturen store
skiftninger, storslagent eller
kanskje bare et rødt, halvvissent
høstblad. Han fanger øyeblikket
og formidler det videre i bilder
og toner. Vakre glimt fra årstid-
enes mange skiftninger i vårens

forventning eller høstdagens farge-
prakt, naturens skjønnhet og mangfold.
Vi fikk lyst til å pakke sekken og dra på
tur.

Ro og glede kjente vi på da Waldemar
Nowak spilte Sonate av Beethoven. Og
som alltid på ”Åpent hus” på Tranby
første onsdag i måneden var det sang,
loddsalg og et herlig måltid som den
store forsamlingen satte pris på.  

Gjertrud Aspelund

Onsdag 6.april kl. 11.00
Åpent Hus på Tranby menig-
hetshus

Knut Erik Skarpaas fra
Sjømannskirken kåserer, viser bilder
og film fra Sjømannskirkens 150 år
lange historie, og formidler inntrykk
fra en fortsatt aktiv og oppegående
150-åring. Lunsj og loddsalg. Gratis
inngang.

Fredag 6. mai kl 19.
Kulturkveld i Lierskogen kultur-
kirke. 
Øystein Remme med musikere

Vi i Lierskogen kulturkirke er stolte
av å presentere en konsert med
etterlengtet og splitter ny musikk
fra en av bygdas store musikere!

Inngang: kr. 200,-
Kaffeservering fra kl.18.30



Buskerud
KFUK–KFUM fyller
125 år 1. april

Buskerud KFUK-KFUM inviterer til
stor jubileumsfeiring i Hokksund 1. og
2. april! Buskerud krets av Norges
kristelige ungdomsforbund ble nemlig
stiftet av 25 utsendinger fra 8 forening-
er på Tingstua i Gamle Hokksund den
1. april 1891.  Dette skal vi feire med
en folkefest nettopp der det hele startet. 
Fredag 1. april kl 18 blir det en verbal
vandring gjennom 125 år med start ved
Tinghuset og så forflytter vi oss til
Menighetssenteret på Hokksund. Her
får vi høre om kretsens historie, det blir
taler og innlegg fra tidsvitner, ildsjeler
og Biskopen i Tunsberg. Dette er mynt-
et på de eldre og spesielt interesserte.
Snitter og kaker. Påmelding til krets-
kontoret, turid.werrum@kfuk-kfum.no
/ 93030485.  

Lørdag 2. april samles vi på Hokksund
ungdomsskole. Der blir det gudstjen-
este med barn og ungdom kl 13.30. Fra
15.00 er det aktivitetstorg (utendørs
hvis været tillater) med boder, aktiv-
iteter, matservering, musikk,

sceneshow +++ 
Dette arrangementet er for hele famili-
en, med mye aktivitet for barn og unge.
Kl 18.00 er det jubileumsshow i kultur-
salen inne på ungdomsskolen. Etter det
avslutter vi det hele med kaker og
mingling i foajeen.

Hele arrangementet er rusfritt, gratis
og åpent for alle, men vi kommer til å
be om god jubileumskollekt ved de 3
innendørs-arrangementene. Vi håper at
også KFUK-KFUM-venner i Lier blir
med og feirer! 
For mer info; kontakt Turid på krets-
kontoret.

Litt historikk: Det var ingen foreninger
fra Lier som var med i starten, men det
vi har kunnet lese oss til, er at Lier
Ungdomsmisjon ble stiftet i 1955 av
Lajla Jyde. KFUK-KFUMs første

Ettåring, Ingebjørg Ølberg, var fra Lier,
og Lier Ten Sing ble startet i 1970, for
så å bli lagt ned 4-5 år senere, før det
ble startet opp igjen i 1985. Nå har vi
også Ten Sing i Frogner, mens SjåTS er
nedlagt. Vi har MILK-grupper både i
Tranby og Frogner, og de har nylig

vært på tur til Blestølen, det
flotte leirstedet vårt på
Blefjell, sammen med flere
andre MILK-grupper i Nedre
Buskerud. Både Sjåbagos,
Frogner Minigospel og
Minitral er medlemmer i
KFUK-KFUM, og vi har en
Forbundsring og en
Banglaklubb med voksne

medlemmer. Tidligere hadde vi også
KFUK-speidere i Lier, og kanskje også
KFUM-speidere?  

Det er med andre ord tusenvis av barn,
ungdommer og voksne i Lier som har
hatt tilhørighet til foreningenes aktiv-
iteter gjennom mange av de 125 årene
vi har hatt KFUK-KFUM i Buskerud!

Dette er verdt en skikkelig feiring!
Hjertelig velkommen!
Foto: Fra Lier Ten Sings 30 års jubileum,
Jenny Fortun
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Ny sesong på
Sportskapellet
Våren nærmer seg og når det
blir snøbart i marka åpner
Sportskapellet på Tverken dør-
ene for en ny sesong med
sportsandakter hver søndag
fra 1. mai og fram til St.Hans,
og om høsten fra september
og ut oktober. 

Tar man bilen til parkeringen
ved Landfalltjern, så er det om
lag 40 minutters gange inn på
fin spaservei til Tverken, og
fra Årkvisla går man på veier
og stier på litt over en time. Gudstjenestene varer ca en halv
time, og så kan en nyte niste og kaffe i peisestua. 

Det er snekret krakker og rastebord ute til bruk når været er
lagelig. Det er en god solterasse i tilknytning til det nybygde
skjulet som var ferdig beiset i fjor.  Nytt av året er også at
stedets ”bekvemligheter” er pusset opp. Utedoen har fått
nytt tak og innvendig er det malt og panelt og montert nye
seter, så det er blitt svært så delikat. Nye speil og spritdis-
pensere til håndvask er sammen med pene bilder på vegg-
ene, med på å gjøre stedet mye mer innbydende. 

Frogner menighet er medeier i kapellet sammen
med menighetene i Drammen. Kapellet ligger i
Åssiden kirkekrets og den hørte jo til Lier fra
kapellet ble bygget i 30-årene og til Åssiden ble
en del av Drammen i 1952. Det avholdes ca 20
gudstjenester i året fordelt på vår og høst. Første
søndag i september pleier Frogner å ha stevne der
med godt besøk. 2. pinsedag står prosten i
Drammen sammen med Åssiden menighet for en
fellesgudstjeneste som de siste årene har samlet
over hundre personer. Hvert år er det noen som
har barnedåp der inne, og i januar i fjor var det
to spreke liunger som sammen med 80 gjester
feiret bryllup i Sportskapellet. 

Lag og foreninger låner kapellet til overnatting og
turer. Flere speidergrupper bruker også kapellet

gjevnlig.  Ta kontakt med kirkekontoret i Drammen hvis du
ønsker å låne kapellet. 

På årsmøtet i mars ble nytt styret valgt. Leder er Asle
Kristiansen, Frogner og styremedlemmer er Erik Eriksen,
Åssiden; Inge Otterskred, Konnerud; Knut Torgersen, Åssid-
en; Magne Bergland, Bragernes. To nye er kommet inn,
Espen Alm, Bragernes og Trond Berg Eriksen,
Strømsgodset. Kasserer er Hanne Torgersen, Åssiden med
Terje Teodorsen som revisor. 

Vel møtt til gudstjeneste i marka!



Helgen 12.-13. mars var det en aktiv gjeng som inntok
Sjåstad kirke: Årets tårnagenter. Og er man tårnagent så er
det ikke for å sitte stille, men for og utforske det man kan.
Kirken har jo så mange rare ting i seg.

Vi var også på jakt i bibelen etter historier der. Nå har vi
tidslinjen, og den hjalp oss til å finne mange av bibelhist-
oriene. Vi kunne se at alt i bibelen på en måte henger

sammen, som en stor
fortelling.  Vi kan jo
ikke si så mye om
akkurat hva vi gjorde,
for det er bare for
agenter. Men vi hadde
det gøy, og lekte litt
også.  Et av oppdrag-
ene er ikke så hemme-
lig da. Vi måtte jo ta en
tur opp i tårnet. Det er
skikkelig høyt opp, så det er ikke alltid alle vil være med. Men spennende er
det. Vet du forresten hvor mange klokker det er i tårnet? Vel, det vet agentene.

På søndag avsluttet vi helgen med en tårnagentgudstjeneste. Der var agentene
med på mange av oppgavene. Og de var veldig flinke. En gjeng med stor inn-
sats. Og så avsluttet vi med litt kirkekjeks, saft og kaffe. Det passet bra etter en
aktiv og fin helg.
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En stille – velsignet time
(tekst og foto Elisabeth Thomte
Edvardsen)

«Stille time» i Frogner
kirke = Per Egil Hovland
- har blitt en institu-
sjon. Det er siste man-
dag i februar og i kirke-
døren hilser kantoren
hver enkelt velkommen
med et skikkelig neve-
tak. Lyktene utenfor
viste vei i vinterkvelden
– inne er det dunkelt,
invitert til en stille time!

Spredt i kirkebenkene
sitter vi, par, enslige,
venninner. Der fremme er Jesus
– så synlig selv om det ikke er
søndag. Kirkeklokkene nynner.
Syria og Utøya og nytt sykehus i
Drammen og Donald Trump slipp-
er taket i takt med orgeltoner
som sakte griper tankene mine og
rommer meg – har ikke plass til
noe annet nå – bare behag - og
stille flytter vekten min seg vekk
fra bekymringer og plikter. 

Jeg lar Navnet Jesus blekner
aldri flyte rett inn i tomrommet
etter hverdagsjaget – ser meg
rundt og oppdager at det er

ingen ting som er blekt rundt
meg heller. Så stille – så levnede.
Tomme tanker – bare å få lov til
å være her og nå.

Så strømmet det på oss så vi
knapt fikk puste. Marit Sehl,
sopran og gjest i «Stille time»
tolket No ser eg atter slike fjell
og dalar. Både Vinje og Grieg må
ha ment at det var sånn det
skulle låte. Men så er ikke Sehl

hvem som helst. I følge
Marit.Sehl.no blir hun innenfor
kirkemusikk benyttet som solist
på Mozarts Requiem og Händels
Messias i tillegg til en lang
merittliste. Så vekslet det med
orgel og sang, fra store toner –
dype klanger til sårbart og vart.
Det listet seg toner, og tonene
trampet. Jeg duvet med og så at
skipet i kirketaket satte fulle
seil – bølgene mot stranden ble
slappe og kraftløse med skvulp av
lykke og sommer. Hovland enga-
sjerer, trykker på tangenter som
berører og bedøver. Magisk!

Marit Sehl trollbandt med opera-
språk og praktfull sopran. Mot
slutten forlot hun Italias solkyst
og geleidet oss til norsk farvann.
Gje meg handa di, ven av Sondre
Bratland spredte både gåsehud
og velbehag. «Lat varmen frå ein
som er glad i deg tenne stjerner i
mørkaste natt. Gje meg handa di,
ven, når det kveldar, det blir
mørt og me treng ei hand.» I
kveld var det Per Egil Hovland og
Marit Sehl som gav oss hånden
sin – ømt og varmt og stille.

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 



AKTIVITETER I TRANBY OG LIERSKOGEN
MENIGHET

Fredagsvafler
Hver fredag kl. 11.00 på Tranby menighetshus

Åpent hus
Onsdag 6. april kl. 11.00 på Tranby menighetshus.  Gjest:
Knut E. Skarpaas, Sjømannskirken

Kulturkveld
Søndag 10. april kl. kl. 19.00 i Lierskogen kulturkirke.
Foredrag v/John W. Jacobsen.

Åpent hus
Onsdag 4. mai kl. 11.00 på Tranby menighetshus.  Gjest:
Ivar Flaten.  Interkulturelt og interreligiøst arbeid.

Konsert
Fredag 6. mai kl. 19.00 i
Lierskogen kulturkirke

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

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.

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

FELLESSKAPSKVELD PÅ FROGNER
MENIGHETSHUS

Tirsdag 3. mai   kl. 19.30( Kaffe og litt å bite i fra kl.
19.00) 

Aud Kvalbein: ” Min tro og mitt liv.” 

Aud Kvalbein ( 67) er utdannet lærer og har vært jour-
nalist og heltidspolitiker i Oslo i mange perioder. Hun
har vært varaordfører og byråd  i Oslo.

VELKOMMEN !  
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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://www.kirken.no/lier

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



Kjære leser av Lier menighetsblad
Lier Menigehetsblad er eid og utgitt av de fire menighetene, Frogner, Sjåstad,
Sylling samt Tranby og Lierskogen her i Lier.

Det har i 2015 vært utgitt 8 blader, 4 utgaver på 8 sider og 4 utgaver på 12 sider
slik vi også har som mål for 2016.

Medregnet redaksjon, distribusjonsansvarlige og distributører som alle legger ned
et betydelig arbeide på frivillig basis, regner vi med at opp mot 120 personer er
engasjert i alt fra å skrive artikler til å legge bladet i din postkasse.

Menighetsbladets økonomi og utgivelse er helt og fullt basert på gaver og
annonseinntekter fra personer og firmaer her i Lier. Uten denne inntekten og
støtten ville ikke dette være mulig.
Vi tillater oss derfor å legge ved en GIRO som kan brukes til å støtte oss i arbeidet
med å fortsette å utgi Lier Menighetsblad.
Dersom du velger andre løsninger er menighetsbladets konto 2260.20.05058

Med vennlig hilsen

Kjell Brurberg
Styreleder i Lier Menighetsblad

Under en
tur til Tyrkia
kom vi til
gamle
Efesus. Imponerende og meget vel
bevarte ruiner i byen som hadde
200000 innbyggere da Paulus talte.
Midt i det storslagne fant vi også en
nesten intakt fellesdo med plass til
ca. 20. Ikke dårlig det og jeg kom til
å tenke på 4-seteren som sokneprest-
en litt ubekvem satte seg til rette på.
Og mer bekvem følte han seg ikke da
gamlemor på gården kom og satte
seg ned. Soknepresten kremtet for-
tvilet og da kom det fra den gamle:
«Jaså, du er for-
kjøla hører jeg».

Guiden på turen
vår var for å si det
mildt opptatt av at
vi benyttet toalett-
ene når vi stoppet.
Han hadde nok
lært av kong
Harald hvis erfaringsvisdom også
inkluder flg.: «Gå aldri forbi et toal-
ett».
Harry Wiig Andersen heter en
spennende folkehøyskolerektor fra
Vestlandet. Han guidet en gruppe på
en busstur i Israel. På et øde sted
gjorde de en nødvendig stopp og
avtalte at mennene tisset på høyre
side av bussen, kvinnene på den
andre. Greit nok inntil de så at Harry
hadde bedt sjåføren kjøre litt fram.

Og så en jeg falt for øyeblikkelig:
Klokkeren hadde ansvar for kunn-
gjøringene og leste til slutt navnene
på de som var døde siden sist guds-
tjeneste. Det ble helt stille i kirken
inntil en sa: «Du leste nok navnene
på de som skal vaske nattverdberg-
erne.» Da nattverden kom, var det
heldigvis klart for alle hvem som
skulle ta oppvasken. 

Til slutt: Verden er full av villige
mennesker. Noen villige til å slite.
Noen villige til å la dem slite.
Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 26. april
I din postkasse: 9. 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 
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Velkommen til vårkonsert-
er i Frogner menighet

Gladsangen synger på Musikktreff
Torsdag 14.april kl.11.00 Frogner men-
ighetshus. 
Lunch, utlodning og allsanger.

«Strykekonsert» i Frogner kirke
Søndag 1.mai kl.16.00 
Lier kulturskole har sin konsertuke.
Denne ettermiddagen kommer fiolin-
lærer Bjørg Ødegaard har med alle sine
elver. Det blir orkester og solister.
Kantor Anne Ma Flaten akkompagner-
er.

Konsert og lunch 
Trekkspiller Håvard Svendsrud
Torsdag 12.mai kl.11 Frogner menig-
hetshus

Lier kammerkor, konsert
Onsdag 19.mai, kveld i Frogner kirke
Dette er i samarbeid med feiringen og
kunstutstillingen for St.Hallvard-dag.
Billett.

«Visst skal våren komme»
Torsdag 2.juni, kveld i Frogner kirke
Damekorene 30+ og Rusticus fra Øvre
Eiker med solister og musikere.
Billett.  

Se mer info på  www.kirken.no/lier

Søndag 10. april kl.19.00
Kulturkveld i Lierskogen
kulturkirke
Lierskogens historie

Lierskogen har gjennomgått store
endringer de siste tiårene. Har du lyst
å vite litt om hvordan det var på
Lierskogen i riktig gamle dager og
framover? Denne søndagen holder
John W. Jacobsen fra Lier Historielag
foredrag om og viser bilder fra
Lierskogens historie. 
Gratis inngang. Kaffeservering fra kl.
18.30


