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Leder: “St. Hallvard og Frans”  side 2    ·   Engelen vekket meg side 4  · 
”Step Down” Junior- og Ungdomsklubb side 3 ·  St. Hallvards dager  side 5  ·
Konfirmanter - ”5 på gata”    side 6  ·     Tårnagenter side 7  · 
3-åringssamling i Sylling    side 9   ·    ”Vafler i kjerka”  side 8  

I denne utgave:



15.05. 2016 - 1. Pinsedag 
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Kirkekaffe. Vandring til Huseby Gård.
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Tranby kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjenester

17.05.2016
Sjåstad kirke kl. 09.30: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 10.45: Samling på
kirkebakken når toget kommer.
Lierskogen kirke kl. 11.30:
Familiegudstjeneste
Sylling kirke kl. 12.00: Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 12.00: Gudstjeneste

22.05.2016
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Kirkekaffe.

29.05.2016
Sjåstad kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
Aase Martens og Kristiane Valen-
Sendstad (sang).
Tranby amfi kl. 11.00:
Fellesgudstjeneste. Skaperverkets dag.
Kirkekaffe.

03.06.2016
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Kirkekaffe.
Sylling kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjenester. Ingeborg
Soot (sang).

12.06.2016
Frogner kirke kl. 11.00:
Blomstergudstjeneste - bofellesskapene
deltar. Kirkekaffe.
Asdøltjern kl. 12.00: Felles friluftsguds-
tjeneste for Sjåstad, Sylling og Tranby
menigheter.

19.06.2016
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Kirkekaffe.
Furuhall kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste.
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Lier Menighetsblad

St.Hallvard og Frans

Jeg har nettopp hatt studiepermi-
sjon i to uker, og vært på reise for
å lære mer om Frans av Assisi og
bevegelsen han startet i Italia på
1200-tallet. Det har gitt inspira-
sjon til engasjementet for Liers
egen helgen og pilegrimsveien
som går gjennom bygda vår. 

Frans av Assisi var en mangfoldig
person som viste veien til et for-
nyet åndelig liv og en medmenn-
eskelig livsholdning. Han var
stadig i bevegelse, vandret fra sted
til sted i Italia og talte til folket
overalt der de ville høre ham. Han
engasjerte seg sterkt i pleie og
omsorg for de spedalske, som var
de mest utsatte og utstøtte i hans
tid. Selv kom han fra en privi-
legert bakgrunn, men gav avkall
på alt og levde uten annen eien-
dom enn en enkel kutte med belte
til. Også denne gav han bort der-

som han møtte på noen som var
dårligere kledt enn ham selv.
Fattigdommen gjorde Frans uav-
hengig av alle. Han kunne snakke
fritt og ingenting hindret ham i å
komme med et tydelig budskap om
fred og forsoning. Han talte til
hjertene hos folk på en måte som
fikk mange til å gi opp årelange
konflikter og fiendskap. 

Frans levde intenst ute blant folk.
Men han var helt avhengig av å
trekke seg tilbake i stillhet og bønn.
Sammen med noen få venner opp-
holdt han seg i lange perioder i
grotter og huler og på ensomme
steder rundt omkring i Umbria. På
mange av disse stedene er det bygg-
et kirker og klostre, og det er merk-
et pilegrimsveier mellom disse
minnestedene. 

I Lierdalen har vi vår egen gode
helgen St.Hallvard. Vi har steder og
navn knyttet til hans liv og den
handlingen han blir spesielt minnet

for. Hallvard kjempet for retten til
en kvinne som var blant de mest
utsatt og ubeskyttede i hans tid,
og han måtte bøte med livet da
han stod opp for å beskytte
henne. 
Også i Lierdalen har vi kirker og
pilegrimsvei i tilknytning til helg-
enen. Hvert år markerer vi
Hallvards dødsdag 15.mai (se
program annet sted i bladet).
Minnet om ham gir inspirasjon til
gudstjenester, kunstneriske
uttrykk og vandringer. Jeg er sikk-
er på at vi har enda mer å hente i
minnet etter St.Hallvard og i
bruken av pilegrimsveien og sted-
ene knyttet til ham.  Jeg ser fram
til feiringen i mai og i årene som
kommer!

Ellen Martha
Blaasvær
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”Step Down” Junior og ung-
domsklubb i Frogner menig-
hetshus
Hver onsdag i skoleåret i ti år har
junior og ungdomsklubben i
Frogner menighet holdt åpent i kjell-
eren på Menighetshuset i Lierbyen.  

Klubben har to avdelinger, - junior-
klubben som holder åpent fra halv fem
til sju på ettermiddagen for de mellom
3. og 7. klasse.  – og ungdomsklubben
fra klokka sju til ti
om kvelden for ung-
dom mellom 8.
klasse og til de er 19
år. De som ønsker å
fortsette lenger, har
muligheten som
ledere. Det er noen
av dem også. Den
faste stamme består
av Stian Fossli,
Michel Bredesen og
Per Ivar Carlsen
pluss noen andre til
og fra

Til høsten har klubbet fungert i ti år
som et lavterskeltilbud for barn og
ungdom i Lierbyen og ytre Lier. At til-
budet er populært ser vi av frammøt-
et. Til juniorklubben kommer mellom
10 – 15 hver gang og i snitt er ca 30
innom på ungdomsklubben hver ons-

dag. På aktivitetsdager som ”Hallo
venn! – festen i høst, var de over 50.
Konfirmantene kan velge klubb-
konfirmant som egen aktivitet. Det
er populært, og alle andre konfirm-
anter har tre klubbkvelder på sine
aktivitetsplaner. 

Klubben åpner i september etter
loppemarkedet og følger skoleåret
fram til juni. Lokalene har tre store
rom i underetasjen pluss et kjøkken
og en kiosk. Det som møter oss når
vi kommer ned, er et stort billiard-
bord gitt av Lycke-fondet. Det er et
populært tilbud. I et eget musikkrom er
det komplett slagverk, key-board og el-
gitarer for de som vil prøve seg på mus-
ikk. Her er det også play-station og TV-

spill og mulighet for hobbyaktiviteter.
Kjernen i anlegget er den svært hygge-
lige og romslige peisestuen med kiosk-
en og kjøkkenet. Der går praten og der
får de kjøpt brus og godteri til selvkost-
pris, og popp corn-maskinen og pølse-
gryta er oftest i bruk. Hver klubbkveld

er det et varmt måltid, enten en suppe eller en
gryterett som serveres. 

Klubben drar også på utflukter til nære og fjerne
steder. Slik som felles tur til lokale pizzasteder eller
som i høst til klubblokalene til Holy Riders MC i
Oslo, en kristen, alkoholfri motorsykkelklubb.
Klubben bestreber seg på å være et lavkostnadstil-
bud og et trivelig sted for barn og ungdom å
komme innom. 

Har dere noen ønsker for framtida?

Vi skulle gjerne hatt flere ledere som kunne hjelpe
med kreative aktiviteter og innhold på kveldene.
Det er alltid populært når det skjer noe. Vår nye
diakon Solveig har begynt å komme innom klubb-
en en kveld i måneden. Det har vært positivt. Men
det viktigste med klubben er at den er der. Det i
seg selv er den viktigste aktiviteten.

Til slutt: Klubblokalene er et populært sted for
barnebursdager. Romslige lokaler, kjøkken og
kiosk og muligheter for aktiviteter uten å forstyrre
noen, gjør at klubben leies ut mer og mer til burs-
dagsfeiringer. Ta kontakt med kirkekontoret om
det er aktuelt. 

Asle Kristiansen

BARNAS PÅSKE 2016
Yrende liv og aktivitet da førti barn, og
mange ganske små, øvde
til gudstjenesten på
Tranby denne aprilsøn-
dagen. Barnekorene fra
Frogner og Tranby del-
tok, og foreldre og beste-
foreldre var med. Klokka
12 ringte kirkeklokkene
og palmesøndagen med
Jesu inntog i Jerusalem
ble flott markert. Barna
vinka med greiner, Jesus
på eselet ( Helge
Rotevatn med sønnen
Hallvar på ryggen) inn-
tok høytidelig kirke-

rommet. Prestene våre, Ellen Marta og
Berit ledet oss gjennom påskebudskap-
et med fellessang og fortelling. En

pliktoppfyllende og entusiastisk gutte-
gjeng hjalp til med dramatisering av
hendelsene skjærtorsdag og langfredag.
Nattverdsfeiring fikk vi alle delta i. 

Så kom gleden og 1.påskedag. Alter og
kors ble pyntet med blomster og lys
flommet inn i rommet.  Små og litt
større jenter i svarte slør, kom til grav-
en og fant den tom. Jublende kastet de
sløret og løp for å fortelle: Jesus lever!

Etter en times øving og påfølgende
gudstjeneste smakte det fortreffelig
med lunsj for små og store på menig-
hetshuset. 

Gjertrud Aspelund



”Engelen vekket
meg”

Reidun Sætra er ei
dame med mye livser-
faring og mange kloke
tanker. Hun og Rolf
skal ha takk for trofast
og aktiv deltakelse i
Tranby menighet
gjennom mange år. Reidun forteller til
Gjertrud at hun har et sterkt ønske om
å dele en spesiell opplevelse med oss.
Slik forteller hun: 

Snart er det 16 år siden 13.september
2000.

Hva nå? Er det glemt? Jeg seiler ikke
på en rosa sky -

Jeg kjenner bølgene som slår mot
båten.

Jeg lever i livets stormer som alle
andre, men jeg kjenner han som kan
stille stormen!

Jesus er i båten sammen med meg!

Opplevelsen er like sterk i dag som
den gang -

Ingen kan ta dette fra meg!

Jeg har et stort ønske om å få være et
vitne for Gud i min hverdag.

Jeg har opplevd mye med Gud, men
dette jeg nå vil fortelle, er helt spesielt.

Natta var ganske mørk. Jeg våknet
plutselig av at det stod noen ved senga.
Jeg snudde meg og så en hvit skikkelse
litt bøyd over meg. Først ble jeg redd
og trodde det var et spøkelse. Så ble all
frykt tatt fra meg, og jeg fikk en vid-
underlig fred. Dette her var underlig!
Så sterkt!

Det måtte være en engel. Lenge stod
han tett ved senga. Jeg bare så og så.
Han var på størrelse med et voksent
menneske, kledd i lang hvit kjortel
med vide ermer. Det
som forundret meg
veldig, var at han
hadde slør foran
ansiktet, ja, hele hodet
var tildekket. Hele
rommet ble opplyst av
en stråleglans, og det
var så fredfullt. Jeg
kjente det som jeg var
langt borte fra denne

verden. Aldri før har jeg vært Gud så
nær. Engelen gikk sakte bakover mot
døra. Jeg tenkte at nå går han vel ut og
blir borte for meg. Tanken på døden
kom, og jeg tenkte at kanskje dør jeg
nå. Jeg så og så og undret meg over at
jeg kunne få oppleve dette. Jeg var som
i en himmelsk atmosfære. Tid og sted
var borte - det var bare engelen og
jeg... Vi var sammen en god stund.
Han stod med armene litt ut, slik vi
tenker oss Jesus. Så ble han svakere og
svakere og stiger oppover. Det kom en
sky over ham og engelen ble borte i
skyen.

Da ser jeg rommet slik det er. Ved
siden av meg ligger mannen min og
vet ingen ting om hva jeg hadde opp-
levd. Vi var på besøk hos familien vår i
Lyngdal. Ved frokostbordet neste dag
var jeg nok ekstra stille. Opplevelsen
var så sterk at jeg klarte ikke å fortelle
den. Vi reiste hjem til Lier, og på veien
måtte jeg la mannen min få vite om
englebesøket. Sammen kunne vi undre
oss over åpenbaringen.

To uker senere fikk vi besøk fra
Lyngdal. De hadde med en gave til oss.
Det var en hustavle. De visste ing-
enting om engelen som hadde vært i
hjemmet deres den natten vi var der.
Så kom bekreftelsen fra Guds ord. På
den vakre hustavlen står det: ”La ditt
ansikt lyse hos oss, så din vei blir kjent
på jorden” ( Salme 67)

Jeg har på en helt spesiell måte sett
lyset - og veien. Aldri glemmer jeg
engelen! Men hvorfor sløret foran
ansiktet? Var det Jesus som åpenbarte
seg i en engels skikkelse? Det er flere
som tror det. Det ble for sterkt å se
ansiktet. Jeg gjemmer alt dette i mitt
hjerte som en dyrebar skatt - og undr-
er  meg. Jeg kjenner meg ydmyk og
takknemlig. Tenk at jeg skulle få en
slik opplevelse!

Jeg tror - vet - at jeg har sett Guds her-
lighet! 
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Slekters
gang

Døpte
Frogner
Henrik Tveide (Birkenes kirke), Maja
Fuglerud, Ulrik Leikvoll Bjørnstad,
Lucas Myhrer, Ola Næss Risa, Noél
Andersson Nemet, Ingrid Næsland
Haugen, Adrian Dyrset Borge,
Theodor Justad Halden, Mathias Fossli
Capellen, Theodor Westby (Nedre
Eiker kirke)

Tranby og Lierskogen
Iver Hyldetoft Solli, Eline Hegdal
Sommerseth, Berit Adelen Navarro
Bjørhovd

Sylling
Vilde Fossheim Olsen

Sjåstad
William Ohm Menne

Vielser
Tranby
Maria Charlothe Olsen og Are Gløer
Johnsen, Christiane Nibe og Erik Holst
Hansen

Gravferd
Frogner
Elise Johanne Røsnes, Randi Olaug
Nilsen, Helge Dalstrøm, Agnes
Martinsen, Hans Kjeld Jørgensen,
Ragnhild Thorsby, Laila Hilde, Kjell
Jansen, Inger-Lise Hansen, Arild
Martinsen, Liv Ingrid Eggum

Tranby og Lierskogen
Arnt Bernhard Brandvik, Kari Granli
Bjune, Helge Røineslien, Gerd Tone
Braathen, Edith Olsen, Bjarne Vagsnes,
Gunvor Marie Lønrusten, Aase
Karoline Jakobsen, Liv-Ingrid Torheim

Sjåstad
Einar Gunnestad, Ruth Pauline Røine,
Alf Øivind Stave Kristoffersen

Sylling
Martin Andreas Røine
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Konfirmantleir for Sylling
og Sjåstad
Konfirmantene i
Sylling og Sjåstad
har tradisjonen
tro vært på kon-
firmasjonsleir på
Gulsrud leirsted.
Fredag 8. april
ble Gulsrud fylt
av en flott gjeng
med ungdomm-
er. Det var ei helg
fylt med aktiv-
itet. Det var
biltrekking,
mennesketårnbygging og quiz. Lørdag

kveld var det kamp kveld. Rødt og Blått
lag konkurrerte i flytting av nonstop

med sugerør, forklaring
av ord, den tradisjonelle
henteleken og
andre kreative
oppgaver. Det
handla om presi-
sjon og kroppsbe-
herskelse. Men
viktigst at de
støtta hverandre
og heia på hver-
andre. Vi hadde
undervisnings-
samlinger.
Konfirmantene
lærte forhåpent-

ligvis litt om bønn, Jesu liv og

hvorfor vi feir-
er pinse.
Søndag 10.
april var det

tid for hjemreise og
tid for at både kon-
firmanter og ledere
kunne få hvile. 

Konfirmanter
”5 på gata”
våren 2016

Mai-Juni er konfirmanttid i
Lier og Menighetsbladet fort-
setter tradisjonen med å inter-
vjue noen av årets konfirman-
ter. 

Fra Frogner
treffer vi to
konfirmanter
som venter
på å prøve
kapper og bli
fotografert,
Sander og
Sondre: De
får de samme
spørsmålene
som de andre rundt om i Lier. 

Hvorfor valgte du kirkelig kon-
firmasjon?

”Vi hadde ikke så mye valg
selv. Familien bestemte”, sier
de begge. ”Tiden passet best
for planene for familien” sier
den ene, og ”slik ville familien
ha det”, svarer den andre. Om
de angrer valget? Absolutt
ikke, sier den ene, mens den
andre trekker mer på det. 

Hva likte de så best under kon-
firmasjonsforberedelsene ? og

Hvorfor ?

Her er de samstemte og helt
enige: ”Det å være klubbkon-
firmant”. Klubbkveldene ons-
dager i kjelleren på menig-
hetshuset var best. Der var det
alltid mange mennesker og
der likte de seg godt.

Hvordan feires dagen? 

Fest hjemme med familie og
venner, er det ene svaret og i

lokal-
ene til
jobb-
en til
faren,
for
den
andre,
men
også
her

med familien som gjester. 

Vi ønsker til lykke med kon-
firmasjonen og takker for
svarene. 

Sylling konfirm-
anten Anja Åsen

Anja er opptatt
av tradisjoner, og
det var ingen tvil
rundt valget
kirkelig kon-
firmasjon. Mor
Anita nikker

bekreftende fra sofakroken.
Det med tradisjoner trer enda
klarere frem når Anja forteller
om Numedalsskjælingen hun
skal ha på seg på konfirma-
sjonsdagen. Mor forklarer at
dette en bunad med høyt liv
og Anja fyller på med kunn-
skap og stolthet. Praten flytter
seg helt naturlig over til bil-
cross og fotball. Det er to lid-
enskapelige hobbyer for denne
konfirmanten. 
Dagen skal feires med godt
over 40 gjester og selskapet
holdes i aulaen på Sylling
skole. Familie og venner,
voksne og barn er invitert. –
Alle skal med, forsikrer mor.
Tradisjonen får nok en betyd-
ning med rømmegrøt og
spekemat på menyen. Og
kakebordet bærer preg av
dugnad og god hjelp fra gjest-
er og andre.

Anja hadde ikke de helt store
forventningene til konfirma-
sjonsleiren, men det er likevel
den hun trekker frem som et

godt minne og god
opplevelse. Samhold og
vennskap – latter og
kunnskap. – Jeg ble
veldig positivt over-
rasket over leiren, smil-
er Anja.
Menighetsbladet gra-
tulerer og ønsker Anja
og familien hennes en

feiende flott dag.

JENNY ØLBERG er en av 76
flotte konfirmanter i Tranby
og Lierskogen menighet. Det
var ei travel jente Gjertrud
møtte etter skolen en torsdag,
sommerdagen. Jenny er en
sangfugl, men nå er det
turning som opptar mest tid
ved siden av skole og lekser.
Konfirmasjonsdagen hennes
er     1. pinsedag i Tranby
kirke. Noen raske spørsmål
hadde hun tid til å svare på. 

Hvorfor valgte du kirkelig kon-
firmasjon?

Jeg valgte det fordi familien
min alltid har vært kristne.
Jeg er født og oppvokst krist-
ent, så det var lett å velge.

Hva likte du best under kon-
firmasjonsforberedelsene - og
hvorfor?

Konfirmasjonsleiren var det
aller beste fordi det var så
sosialt, og vi gjorde så mye

morsomt og lærerikt.

Hvordan feires dagen?

Dagen feires med familie og
venner og med god mat.

Vi ønsker Jenny og alle de
andre konfirmantene en fin og
minnerik dag.

Håkon Liuhagen
Brurberg, Konfirmant i
Sjåstad Kirke.

Hvorfor valgte du kirke-
lig konfirmasjon?

Først og fremst ser jeg
på det som en god tradi-
sjon i familien. Denne
tradisjonen vil også jeg
føre videre. Jeg har nok
ikke helt troen, men vil
lære mer om kristen-
dommen som vi ikke har så
mye av på skolen. Jeg synes
jeg har lært mye av undervis-
ningen i kirken.

Hva likte du best under kon-
firmasjonsforberedelsene - og
hvorfor?

Det jeg har likt best under
konfirmasjonsforberedelsen
var leiren vi hadde på Gulsrud
Leirsted. Der hadde vi mange
morsomme aktiviteter og det
var fint å være sammen. Vi

var en fin gjeng.

Hvordan feires dagen?

Dagen feires først med kon-
firmasjonsgudstjenesten i
kirken. Siden blir det selskap
på Meren Sanitetshus med
fadderne og familien min. Der
blir det god mat og deilige
kaker, noe jeg gleder meg til.
Han nevner ikke noe om

gaver, så
når jeg
spør om
ikke det
også tell-
er for
han, svar-
er han at
det ikke
er det
vesentlig-
ste. 

Avsluttningsvis kan Håkon
fortelle at han, med alt som
skjer rundt konfirmasjon,
føler at han blir litt mer voks-
en.

Håper du får en flott og
minnerik dag, Håkon! 

Menighetsbladet ønsker alle
konfirmantene en fin og
minnerik dag !
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enskapelige hobbyer for denne
konfirmanten. 
Dagen skal feires med godt
over 40 gjester og selskapet
holdes i aulaen på Sylling
skole. Familie og venner,
voksne og barn er invitert. –
Alle skal med, forsikrer mor.
Tradisjonen får nok en betyd-
ning med rømmegrøt og
spekemat på menyen. Og
kakebordet bærer preg av
dugnad og god hjelp fra gjest-
er og andre.

Anja hadde ikke de helt store
forventningene til konfirma-
sjonsleiren, men det er likevel
den hun trekker frem som et

godt minne og god
opplevelse. Samhold og
vennskap – latter og
kunnskap. – Jeg ble
veldig positivt over-
rasket over leiren, smil-
er Anja.
Menighetsbladet gra-
tulerer og ønsker Anja
og familien hennes en

feiende flott dag.

JENNY ØLBERG er en av 76
flotte konfirmanter i Tranby
og Lierskogen menighet. Det
var ei travel jente Gjertrud
møtte etter skolen en torsdag,
sommerdagen. Jenny er en
sangfugl, men nå er det
turning som opptar mest tid
ved siden av skole og lekser.
Konfirmasjonsdagen hennes
er     1. pinsedag i Tranby
kirke. Noen raske spørsmål
hadde hun tid til å svare på. 

Hvorfor valgte du kirkelig kon-
firmasjon?

Jeg valgte det fordi familien
min alltid har vært kristne.
Jeg er født og oppvokst krist-
ent, så det var lett å velge.

Hva likte du best under kon-
firmasjonsforberedelsene - og
hvorfor?

Konfirmasjonsleiren var det
aller beste fordi det var så
sosialt, og vi gjorde så mye

morsomt og lærerikt.

Hvordan feires dagen?

Dagen feires med familie og
venner og med god mat.

Vi ønsker Jenny og alle de
andre konfirmantene en fin og
minnerik dag.

Håkon Liuhagen
Brurberg, Konfirmant i
Sjåstad Kirke.

Hvorfor valgte du kirke-
lig konfirmasjon?

Først og fremst ser jeg
på det som en god tradi-
sjon i familien. Denne
tradisjonen vil også jeg
føre videre. Jeg har nok
ikke helt troen, men vil
lære mer om kristen-
dommen som vi ikke har så
mye av på skolen. Jeg synes
jeg har lært mye av undervis-
ningen i kirken.

Hva likte du best under kon-
firmasjonsforberedelsene - og
hvorfor?

Det jeg har likt best under
konfirmasjonsforberedelsen
var leiren vi hadde på Gulsrud
Leirsted. Der hadde vi mange
morsomme aktiviteter og det
var fint å være sammen. Vi

var en fin gjeng.

Hvordan feires dagen?

Dagen feires først med kon-
firmasjonsgudstjenesten i
kirken. Siden blir det selskap
på Meren Sanitetshus med
fadderne og familien min. Der
blir det god mat og deilige
kaker, noe jeg gleder meg til.
Han nevner ikke noe om

gaver, så
når jeg
spør om
ikke det
også tell-
er for
han, svar-
er han at
det ikke
er det
vesentlig-
ste. 

Avsluttningsvis kan Håkon
fortelle at han, med alt som
skjer rundt konfirmasjon,
føler at han blir litt mer voks-
en.

Håper du får en flott og
minnerik dag, Håkon! 

Menighetsbladet ønsker alle
konfirmantene en fin og
minnerik dag !

 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 

 

 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 

 

 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 

 

 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 

 

 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 

 

 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 

 

 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 

 

 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 

 

 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 

 

 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 

 

 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 

 

 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 

 

Glimt fra tårn-
agenthelgen!
Tårnagenthelg i Frogner kirke
Lørdag 9. april og søndag 10. april var

tårnagentene saml-
et i Frogner kirke.
Sammen løste vi
mysteriet om hvor
den forsvunnende
kalken og dåpsfat-
et var.
Vi lærte tårnagent-
sangen og løste oppdrag. Sammen var vi med på gudstjenesten
på søndag hvor vi dramatiserte brødunderet. Med oss denne
helgen hadde vi også flinke konfirmanter og vår helt egen solist
til tårnagentsangen. Tårnagenthelgen arrangeres en gang i året

for 3.
klassinger,
og er en
del av til-
budet i
menighet-
ens tros-
opplæring.

Sjåbagos Tweens er med å feirer
Bibelselskapet!

I år fyller
Bibelselskapet 200 år.
Det markeres blant
annet med festfore-
stillingen Bibelen i
Oslo konserthus den 28. mai kl. 17.00 og kl. 20.00.
Hanne Krogh, Ole Paus, Helene Bøksle, Marianne
Antonsen, Thomas Ruud sammen med flere kor med-
virker. Et av korene som medvirker er Sjåbagos Tweens!
Gospekoret HIM, Oslo Soul Children og Lommedalen
Tweenstars deltar også. Det blir «bibelsk feststemning»
på scenen i hovedstadens storstue.

Billetter kjøpes på: www.billettservice.no
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Hennummusikken
(tekst og foto Elisabeth Thomte
Edvardsen)

Hennummusikken er et begrep i Lier
– mest synlig i mai – men grovmess-
ing og finmessing og treblåsere og
slagverk eksisterer året gjennom -
med størst trøkk på mandager.

Det er da det øves. Nordal skole er
arena for de 43 medlemmene, under
kyndig ledelse av dirigenten Ingvild
Hafskjold.  –Vi øver mest, men det er
viktig med det sosiale aspektet også,
smiler styreled-
er i Hennum-
musikken
Bjørn Kåsin.
Han forteller
om faglige
øvelser, sam-
hold og sosialt
samvær. – Og
kaffe er viktig,
forsikrer han.

Kåsin forteller om et gammelt korps,
faktisk det eldste i landet. – Neste år
feirer vi 120 års jubileum, smiler styre-
lederen stolt. Hennummusikken består

av medlemmer fra tyveårs alderen til
de godt passerte 70 år. De fleste har
bakgrunn fra
barne- og ung-
domskorps og
kommer fra både
Oslo, Drammen
og Asker selv om
hovedtyngden er
folk fra bygda.

Dugnader må til
her som i andre
korps. Fire
kakelotterier i
året. - Så får
korpset stønad
fra grasrotandel-
en, tilskudd og vi betaler selvfølgelig
kontingent, sier Kåsin.

Oppdragene er mange og av ulik art. 1.
mai på Bygdetunet er tradisjon og
Eplefestivalen også. – Da den nye
salmeboken kom, spilte vi i Frogner
kirke, forteller Kåsin og praten går om
hvordan musikk – ikke bare orgel –
kan berike det kirkemusikalske livet.

Hennummusikken har tradisjoner i
Tranby kirke. Andre søndag i advent

har blitt en fast konsertdag og kirke-
benkene er fulle. Så har det gjennom

flere år blitt skapt nok en tradisjon.
Utegudstjenesten i amfiet på Tranby og
Hennummusikken = sant. Den dagen
glir salmetoner over i promenade-
musikk – helt naturlig for Tranby.
Kirken ønsker seg folk og menighets-
bygging og samhold og tradisjoner.
Hennummusikken er et flott bidrag –
og med mai på kalenderen ønsker vi
korpset både vel blåst og vel marsjert –
og ettersom Menighetsblad forstår, er
det plass til flere musikanter i korpset. 

Orgelstatus i Sylling

Det nye orgelet i Sylling kirke
holder fortsatt tritt med tids-
skjemaet. Det meldes om fin
lyd i instrumentet og det ned-
erlandske malerfirmaet Wolters
& Ovink er i gang med dekor-
ering og finish. Etter pinse
kommer orgelprodusenten Reil
til Sylling for å montere orgelet.
De regner med å være ferdige i løpet av juni. Det skal bli godt å fylle den tomme
plassen på galleriet. I juli blir orgelet stående for å «sette seg» før klarjusteringen
i august. Så er det duket for fest og innvielse søndag 18. september. Målstreken
er i sikte.

Torsdagskonserter i Frogner

3 varierte vårkonserter
Håvard Svendsrud med sine trekkspill-
kunster  kommer torsdag 12.mai kl.11
til Frogner menighetshus.
Lier kammerkor synger torsdag 19.mai
kl.19.00 i Frogner kirke. 
Så kommer det besøk fra
Eikerbygdene torsdag 2.juni kl.19.30.
Da blir det stor oppføring av  «Visst
skal våren komme» av Eivind Skeie og
Sigvald Tveit. Damekorene Rusticus

fra Skotselv og 30+ fra Hokksund har
med seg solister og band.

3 sommerkonserter 
Her får vi flotte møter med unge mus-
ikere i Frogner kirke.
Hovedingrediensene blir orgel og
sangsolister. 30.juni: Jon Martin Høie,
orgel. 7.juli kantor Anne Ma Flaten,
orgel. 14.juli Ellinor Grimnes, orgel.
Synniva Fevang, sang. Frida Lund-
Larsen, sang

LIERSKOGENS HISTORE

Her skulle vi hatt med mange mor-
somme bilder fra gamle Lierskogen slik
den dyktige historiker og foredrags-
holder John W Jacobsen hadde da han
besøkte
Lierskogen
kulturkirke
10.april.
Salen var
fylt av for-
ventnings-
fulle lyttere
og Jacobsen
øste av
kunnskap-
en sin og
gav en lev-
ende
beskrivelse og spennende bilder fra
1860-tallet og fram til vår tid. Skole,
fattigdom, husmenn, kongeveg, utvikl-
ing og industri, bedehus og kirke. Dette
og mye mer var foredragsholderen
innom. 

Bøkene av John Willy Jacobsen er bare
å anbefale.       Gjertrud Aspelund
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NÅDE VÆRE MED DEG
Påsketiden er i ferd med å avløses
av pinsen.  Oppstandelsens faktum
ble til livspust, Guds hellige ånd
som blåste nytt liv inn i disiplene.
Fra å gå i dekning bak lukkede
dører, inntok de Jerusalems gater
og talte om den oppstandne Jesus.
Guds ånd fylte disiplene med tro,
håp og kjærlighet så det beint ut
rant over. Og budskapet som ble
forkynt på pinsedagen har i sin tur
blitt til livspust i den danske dikter-
en Johannes Møllehave. Han har
skrevet et dikt kalt ”Nåden”, der
han fanger det sentrale i den
kristne tro ved hjelp av noen verse-
linjer med rim og rytme.

Nåden av Johannes Møllehave
Nåden er din dagligdag
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med
nåden er: at være.

Nåden er den
kærlighed
som ble grundløst givet.
Nåden er den hverdag som
binder dig til livet.

Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er når alt er tabt
at få alt tilbage.

Nåden er hver levet dag
hvert tilfeldig møde.
Nåden er det levende
som står op af døde.

Uden håb og uden Gud
lar vi døden råde.
Tro og håb og
kærlighed
får vi kun af
nåde.

Joar Morten
Flatland

Andakt”Vafler i kjerka”
Knut Erik Skarpaas, konsulent i
Norges Kirkes Sjømannsarbeid, gav
oss et flott bilde av sjømannmisjonen.
”Jeg er den første, siste og eneste
mannlige husmor”, lo Skarpaas.” I
Hamburgh.”  Det var spennende å
følge, i
ord og
bilder,
de store
forandr-
inger og
utfordr-
inger i
sjø-
manns-
kirkens
historie
gjennom 125 år. 

Presten Johan CH Storjohann, født i
1832, stiftet sjømannskirken i
1864.Tanken om å være til hjelp for
sjøfolk som kom i havn i fremmede
land fikk brei støtte. Det ble en
landsomfattende folkebevegelse.
Kvinneforeninger og basarer var sta-
bile inntektskilder. Antall foreninger
har gått til bake, nå ca 250.
Sjømannskirken får noe statsstøtte,
men er avhengig av alle frivillige giv-
ere. Det er flott å tenke på at kvinn-
ene fikk stemmerett her i 1905, åtte år
før vanlig stemmerett.

Arbeidet har levd etter tanken: Fra
biljardbord - til kaffebord -  til alter-
bord. Historia er lang med utrolig
viktig arbeid, svært variert,  for sjø-
folk og nordmenn i utlandet, i Østen,
”Syden” eller Nordsjøen.  Både 1. og
2. verdenskrig var harde prøvelser for
organisasjonen, økonomisk og organ-
isatorisk.

Nå i vår nettbaserte tid kan nød-
nummer og opplysninger lastes ned
og Sjømannskirken har et fyldig blad
som heter ”HJEM.”

Flott at ”Åpent hus” på Tranby første
onsdag i hver måned fyller storsalen
med folk som koser seg med fore-
drag, sang, musikk og deilig lunsj.
Det er bare å glede seg til neste gang.

Gjertrud Aspelund

3-åringssamling
i Sylling

Søndag 24.april ble en
strålende dag i Sylling
kirke. 3 åringene var
samlet til en sangstund
med litt mer. Det er
sikkert og visst at det er
masse liv i disse ganske
så små kroppene. Alt er spennende og
må utforskes. Tror kanskje det er
mange forskerspirer i denne gjengen.

Og så måtte de jo ikke sitte stille i
benkene. Det var matter på gulvet og
mye annet rart.

Synge, gjøre bevegelser og spille på

tromme det er i alle fall gøy. Vi kunne i
grunnen laget vårt eget trommeorkest-
er. Og med innlagt mat og duplo pause

er det meste greit Men
det kribler i fingre og
tær på disse små, så
det var bra at noe
skulle bli funnet. Det
var nemlig problemer
med en saueflokk, så
de måtte ut på leiting
etter «lille sau». Stolte
eiere av hver sin «lille
sau» og bok kunne gå
hjem igjen.
Leteaksjonen var vel-

lykket denne søndags ettermiddagen.
Både små og store hadde et smil om
munnen da de reiste hjem igjen,
sammen med et lite hvitt nøste.



Fasteaksjonen i Lier 2016
Menighetenes fasteaksjon til Kirkens Nødhjelps arbeid
hadde temaet ”I kriser er vann kritisk” som hovedfokus.
Totalt er det samlet inn i overkant av 32 millioner kroner og
Liers andel av dette er så langt kr 147.690,- I tillegg kommer
det den enkelte har sendt inn privat på de giroene som ble
lagt igjen der folk ikke var hjemme. Både på landsbasis og
lokalt er det omtrent så mye som det kom inn i fjor eller litt
mindre. 

Konfirmantene og menighetene vil takke for den velvilje og
den støtte folk har vist når konfirmanter og frivillige
bøsseinsamlere kommer rundt på dørene til folk.
Tilbakemeldingene vi får fra bøssebærerne er at de i alt over-
veldende grad møter velvillige og hyggelige mennesker.
Problemet er at folk i stadig mindre grad har kontanter på
seg, og andre giverformer med kort og mobiltelefon ennå
ikke har slått an. Det kan forklare noe av den lille nedgang i
gaveinntektene. Menighetene og Kirkens Nødhjelp er i alle
fall svært takknemlige for 
de midlene som hver enkelt
har bidratt med til beste for
de som lider. 

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

Den årlige menighetsturen skjer 9.juni!
Sammen med Lierbyen og Tranby seniorsenter inviterer
Frogner samt Tranby og Lierskogen menigheter til en dags-
tur 9. juni.

I det menighetsbladet går i trykk er ikke programmet for
dagen endelig bestemt. Følg derfor med i kunngjøringer
ved gudstjenester og arrangementer, og se etter plakater
med informasjon på menighetshus og seniorsenter. Hold av
datoen, og så håper vi at du/dere blir med!
For påmelding, kontakt diakon Solveig Thoen på tlf.
32220737/48006698 eller mail: 
solveig.thoen@lier.kommune.no
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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



VÅRKONSERT MED LANDFALDØEN               
BLÆSEORKESTER OG SjåKK

Landfaldøen Blæseorkester og voksengospelkoret SjåKK holder konsert
sammen for 4. gang !

Vil du oppleve en konsert med løs snipp og god stemning, er du velkommen
til Sjåstad kirke onsdag 1. juni kl 19 !

Landfaldøen Blæseorkester har et variert repertoar med bl.a. gladjazz,
swing og evergreens. SjåKK jobber dette semesteret med noen standard
gospellåter og noen nyere poplåter. På konserten får vi høre koret og
Blæseorkesteret både hver for seg og sammen, og vi kan love «trøkk» og
god stemning !            

Gratis inngang, kollekt ved utgangen .

En bønn
hentet fra
internett:
«Kjære Gud.
Hittil i dag har jeg vært snill. Jeg har
ikke sladret på noen eller mistet
besinnelsen. Jeg har ikke vært grådig,
sur eller selvopptatt. Jeg har ikke furt-
et, bannet eller spist sjokolade. Og jeg
har ikke overtrukket kontoen min. 
Men snart skal jeg stå opp, og da
kommer jeg til å trenge en del mer
hjelp. Amen».

En tidligere kriminell som ble
omvendt og fikk nytt liv under soning,
er bokaktuell med «Det er for godt til
å være sant». Han
forteller om at han
fikk et helt nytt liv
– som inkluderte
humoristisk sans.
F.eks. dette smilet:
«Da jeg ble overført
til Ila, moret jeg
meg over at nabo-
fangen min het
Wold og direktøren Mervold».

Gutten spurte faren: «Pappa, er det
virkelig sant at fru Abrahamsen i
nabohuset reiser rundt i fengslene og
synger»? Faren: «Ja, det stemmer. Og
glem aldri det, gutten min, hvis du en
gang skulle bli fristet til å gjøre noe
galt»! PS: Jeg husker ennå en «sanger-
inne» fra fordums juledagsgudstjenest-
er.

Fotball og bil er blant samtaletemaene
på fredagsvaflene på Tranby. Sist var
det vyene om bil som kjørte uten sjå-
før. Jeg kom til å tenke på en tidligere
statsråd: «Når jeg setter meg i baksetet
i bilen og den ikke starter, da husker
jeg at jeg ikke er statsråd lenger.»

Takk for gode tilbakemeldinger om
Prestens beste (smil). Fortsett med det.
En sa: «Nå har vi snakket nok om meg.
La oss snakke om deg: Hva synes du
egentlig om meg»?

Husk: Den korteste veien til et annet
menneske, er et smil.
Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 31. mai
I din postkasse: 13. juni

!

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 

Nytt fra Kirkevergen

-  Nytt smijerns rekkverk er montert på
galleriet i Sjåstad for å hindre at barn
faller over.  
-  Ny kantor er eksaminert og funnet
tilliten verdi.  Hans navn er Stephen
Sirris, kommer fra Røyken og tiltrer
stillingen  1. august 2016  
-  Befaring av kirkene med tanke på
vedlikehold er utført med vedlike-
holdsfirmaet Andersen. Dag og
Terje  Andersen (far og sønn)
-  Ventilasjon i Gullaug Kirke er nå
ferdigstilt.  Sluttbefaring med Håkon
Røine er godkjent.  Luften er nå frisk
og god.

Sikring av gravminne
Fester er ansvarlig for at gravminnet på kirkegårdene i
Lier er forskriftsmessig sikret mot å velte.  Årlig ettersyn
er nødvendig.  På grunn av telehiv og nedbør, kan grav-
minnet velte selv om det er boltet.  Gravminner som står
ustøtt blir lagt ned for å unngå eventuelle personskader.
Har du spørsmål, ta kontakt med Lier kirkelige fellesråd,
tlf. 32 22 02 70.   


