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16.10.2016
Sjåstad kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dyrendal og Sirris
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/Kvidaland og
Nowak. 4-årsbok.
Frogner kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste v/Petersson, Rotevatn
og Sirris

23.10.2016
Frogner kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/Petersson og
Flaten. 4-årsbok.
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/Kvidaland og
Nowak. Lys Våken.

Sylling kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Stokstad og Sirris
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Gudstjeneste v/Solveig Aass
Kristiansen

30.10.2016
Gullaug kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Blaasvær og Flaten
Tranby kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Kvidaland og Sirris

06.11.2016
Frogner kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Blaasvær og Sirris
Sjåstad kirke kl. 17.00:
Minnegudstjeneste v/Stokstad og

Flaten
Frogner kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste v/Blaasvær og
Sirris
Tranby kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste v/Sommerseth
og Nowak
Sylling kirke kl. 19.00:
Minnegudstjeneste v/Stokstad og
Flaten

13.11.2016
Frogner kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Petersson og Høie
Sjåstad kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Stokstad og
Wachter
Tranby kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Kvidaland og
Nowak
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Lier Menighetsblad

St. Hallvard.

Noe av det første jeg oppdaga da
jeg kom til Lier er at St. Hallvard
har en sentral plass her.  Vi skal
ikke reise så mye rundt før vi opp-
dager det.  

Jeg må innrømme at jeg tidligere
forbant St. Hallvard mest med Oslo.
St. Hallvard har en sentral plass i
Oslos byvåpen, og i Oslo finnes
også St. Hallvards menighet, som
tilhører den katolske kirka.  Jeg er
interessert i fotball og har vært på
mange kamper til Vålerenga, så veit
jeg at Vålerenga kaller seg St.
Hallvards menn.

Men det er her i Lier at vi har et
håndballag som heter St. Hallvard.
Og når St. Hallvard skulle gjøre sin
debut i håndballens øverste divi-
sjon, så måtte jeg møte opp, ikke
minst fordi det var storebror
Drammen som kom på besøk.  

Men den tanken var jeg ikke aleine
om.  Da jeg fikk somla meg til å
kjøpe billett var det utsolgt.  Men
kampen gikk direkte på TV, og jeg
ble sittende hjemme i egen stue og
følge med der, som helt sikkert
mange andre også gjorde.  Men jeg
skal love at jeg snart møter opp og ser
dem live.  Det er noe alle i Lier må
gjøre.

Det gikk ikke så bra for St. Hallvard i
den første kampen, og i skrivende
stund er de fortsatt poengløse.  Men
de taper med færre mål for hver
kamp, så snart kommer de første
poengene.

Det er mye som forbindes med St.
Hallvard, ikke minst rundt dagen
hans, som vi har i mai.  I kirka er vi
også med og feirer denne dagen, ikke
minst i år da den falt på 1.pinsedag.  

I år inviterte også menighetene i Lier

skoleelever til en St. Hallvards dag
på Bygdetunet rett før skolestart.
Av mer praktiske grunner la vi
denne dagen til august, rett før
skolestart.  Vi håper at det blir et
årlig arrangement, slik at vi kan
være med å gjøre historia om St.
Hallvard bedre kjent for så mange
som mulig.

Nå planlegges det også å starte en
pilegrimsforening i distriktet, og da
er ikke det foreslåtte navnevalget så
vanskelig: «Pilegrimsforeningen St.
Hallvard av Huseby».

For sjøl om Oslo har sin del av St.
Hallvard, så kom han fra Huseby i
Lier.

Sokneprest
Ragnar Ringen
Petersson

Lederartikkel
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Innvielse
av nytt
orgel i
Sylling
kirke

18. september 2016

Det var en stolt menighet som del-
tok i innvielsen av det nye orgelet.
De 160 frammøtte kunne oppleve en
stilfull festgudstjeneste medvirk-
ende:
Biskop Per Arne Dahl, prost Ellen
Martha Blaasvær, sokneprest Ole
Johan Stokstad,
orgelkonsulent/kantor Abram
Bezuijen, kirkemusiker Andreas
Harket på trompet, solist Ingeborg
Soot og Sylling sangkor.

Sylling kirke har
nå et orgel med
meget høy
kvalitet og
orgelet viste til
fulle at det kan
fylle hele kirke-
rommet med
flotte toner.

Med nytt
orgel, solist,
sangkor og
en enga-
sjert men-
ighet, ble
det kraft i
salmesang-
en. Orgel-
bygger
Hans Reil
og orgel-
konsulent
Abram
Bezuijen
ble behørig
takket. Biskop Per Arne Dahl
holdt preken og vigslet orgelet.
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal
bidro også under gudstjenesten.

Etter gudstjenesten var det kirke-
kaffe på kirkebakken.
Menighetsrådet bød raust på
marsipankake pyntet med bilder 

av det nye
orgelet. Alle
frammøtte
nøt god kake
og en hygge-
lig prat på
kirkebakken.

Allerede samme kveld ble det holdt
konsert med det nye orgelet.
Orgelkonsulent Abram Bezuijen
framførte et variert utvalg av kom-
posisjoner for orgel. Konserten bød
på musikk fra barokken og nyere
norsk musikk av komponistene
Bjarne Sløgedal og Sverre Eftestøl.

Tekst/Foto: Sten Solberg

Konsert
med Iver
Kleive og
Sondre
Bratland

Sylling kirke torsdag 22. september 2016

Det var 120 frammøtte som fikk oppleve barokke perler og folke-
tonesmykker i Sylling kirke denne kvelden. Sondre Bratland sang
og Iver Kleive på orgel ga et program som allerede har høstet sup-
erlativer denne høsten. Turneen startet i Finnmark og de har
holdt 5 konserter så langt. 

Vi fikk oppleve de fineste religiøse folketonene i parallell med
gode barokke toner. Sondre Bratland sang de ulike salmene og

Iver Kleive spilte stykker av
Bach til sammenligning.

Vi gikk ikke uberørt fra
møtet med disse kunst-
nerne. De bød på nye inn-
fallsvinkler og spenstige
harmonier. Barokkens
utsøkte perler speilte seg i
det beste av våre kjente og
kjære folketoner. 

Under overskriften
«Orgelåret i Sylling» var
denne konserten en av flere
arrangementer som holdes i
Sylling kirke denne høsten.
Det holdes nye konserter i
oktober og selvfølgelig jule-
konsert i desember.

Tekst/Foto: Sten Solberg



Menneskeverd og
respekt.

Dette er verdier mange av
våre nye landsmenn bærer
med seg fra sin kultur. Og
da Siman kom til Norge for
ca 10 år siden og noe senere
fikk tilbud om å jobbe med
eldre, ble hun nesten målløs
og spurte:” Eldre? Hva gjør
jeg med eldre?” I hennes
hjemland er det ikke institusjoner, det
er familien som tar seg av de eldre. Ja!
Kulturkollisjon! Kollega Ruth snakker
varmt om sine arbeidskamerater og
uttrykker at vi nordmenn har mye å
lære av dem når det gjelder respekt
for andre mennesker.  

Høstens første ”Åpent hus” på Tranby
7. september. Det fyltes rundt bord-
ene, kaffe, mat, utlodning, sang og
prat. På høye stoler satte Berit prest
seg sammen med dagens gjester, to
blide damer: Siman Farah Omar fra
Somalia og Hizbawit Alyas fra
Eritrea. Begge arbeider på
Bratromveien på Tranby. På spørsmål-
et om de trives er svaret JA! Men
utfordringene har vært mange, ikke
minst språket, snøen, det kalde klima-

et og å bli kjent med folk. De påpeker
at det har vært hardt arbeid og det
trengtes stå-på-vilje og mot til å ta
kontakt. Gjensidig åpenhet er et
nøkkelord.
Både Eritrea og Somalia er hardt
rammede land, preget av borgerkrig
og brutalitet, noe disse flotte jentene
har måttet rømme fra. Hizbawit er
protestant, forfulgt i Eritrea, fengslet,
flyktet fra landet og fra sin lille datter
som hun noen år senere ble gjenfor-
enet med. Siman er muslim og bor
med familien sin i Lierbyen.
Fint å kunne oppsummere med at vi
er alle skapt i Guds bilde.
Den store drømmen deres er fred i
hjemlandet. Måtte det lykkes!

Gjertrud Aspelund

Stig og Malin Bruset om å
ta ansvar for eget liv

Lierskogen kirke var nesten fullsatt
søndag 25. september da fastlegen på
Regnbuen helsesenter, Stig Bruset og
hans svigerdatter Malin Bruset holdt
foredrag om hvordan vi skal ta ansvar
for vårt eget liv og helse.
Hovedpoeng: minsk inntak av sukk-
er og salt i kosten, spis mye frukt,
bær og grønnsaker og vær fysisk
aktiv, minst 30 minutter hver dag.
Dette er i og for seg ikke nytt, vi har

hørt det før. Men de kom også med
tankevekkende nyheter om at
spesielt barn må få vanlig helmelk
og gjerne fete oster for å utvikle
hjernen og musklene på best mulig
måte!
Malin Bruset er kostholdsrådgiver
og studerer til ernæringsterapeut,
og hun har skrevet boken” Den lille
barnematbibelen” med komment-
arer fra Stig Bruset. Hun skrev
boken etter at hun selv fikk barn og
oppdaget hvor mye sukker det er i

vanlig barnemat og drikke, og hvor
usunn mye av maten som barna får
kan være. Hun presenterer derfor
oppskrifter som er enkle og bra for
både små og store.

Vi voksne fikk nyttige innspill til et
godt liv: I tillegg til maten, er det vikt-
ig å ha gode venner og få brukt latter-
musklene regelmessig! Man blir aldri
for gammel til å trene styrke og
utholdenhet. Og husk: balansen må
trenes hver dag!

Turid Hellgren.
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Slekters
gang

Døpte
Frogner
Millian Støylen-Haslestad, Ingrid
Monsen, Sara Isaksen, Sofie Isaksen,
Leena Eskeland, Sigrid Opsahl Vidal,
Troy Dugstad, Mattis Haugvik-Dahl,
Lærke Wam Schäfer (Bragernes kirke)

Tranby og Lierskogen
Jonatan Warnes, Henry Marinius
Opsahl Holst, Tilla Sofie Eriksen
Myrvang, Josefine Welhaven Løchen,
Matheo Kystad Engström, Emine
Martinsen Bertsen

Sylling
Christoffer Robin Nilsson Ulleberg

Sjåstad
Charlotte Eidsaunet Celius

Vielser
Frogner
Martine Tuv og Eivind Østenengen,
Anette Madeleine Hansen Hennum
og Lasse Moe Hennum, Lene Dahl
Nilsen og Einar Bjerve

Tranby
Sisilie Grøstad og Christian Erik
Odden

Gravferd
Frogner
Roald Henriksen, Inger Eugenie
Helland, Liv Svendsen, Jan
Tharaldsen, Gert Steinar Dalsveen,
Knut Andreas Evjen

Tranby og Lierskogen
Roar Eriksen, Inger Marie Kjemprud,
Ingjerd Fredriksen, Berit Steigedal,
Torleif Selmer

Sylling
Jonny Alfred Soot



Musikktreffet på Frogner
menighetshus
Torsdager kl.11-13. Dørene er åpne for
alle som ønsker å høre musikk, spise
lunsj og tid til å møte andre. Utlodning
og litt allsanger hører med. 

Høstens program er:

Torsdag 13. oktober: Bjørg Ødegaard, 
Konsert og lunsj, 
Kjente og vakre toner
Torsdag 10. november, Linedance i
Lier. Seniordansen i Lier har oppvis-
ning. Lunsj, god prat og utlodning.
Julespesial, torsdag 8. desember 
sammen med Lierbyen og Tranby

seniorsenter. Tilsette underholder. 
Kari, Fredrik, Solveig, Anne Ma
Lunsj, god prat og utlodning.

Følg med på www.kirken.no/lier
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PERSPEKTIV 

Jeg er ikke den som går på de bratt-
este og mest utfordende topper. Men
jeg liker likevel å gå på steder som
gir utsyn og vidsyn – gjerne både til
veien jeg har gått og veien jeg skal
gå. 

Perspektiv – utsyn, vidsyn – over-
blikk – det er også godt å ha per-
spektiv og overblikk over livet sitt.
Men noen ganger ser vi veldig kort.
Kanskje var det slik da vi skulle velge
utdanningsvei, få arbeid, kanskje
stod uten jobb. Usikkerhet framfor
morgendagen kan være en frustrer-
ende livserfaring. De perioder da
dagen i dag er mer enn nok, og det å
ta små skritt om gangen en nødvend-
ighet. Slik kan det være i livet, og
også ute i naturen.  

Jeg vil sammenligne det med å gå i
tett tåke. Det er krevende, du må
være fullt konsentrert hele tida.
Min verste opplevelse i så måte ligger
mange år tilbake – Ranger-speiderne
i Moelv KFUK var på fottur i
Rondane og vi gikk over

Rondehalsen - i tjukk tåke. Vi hadde
null glede av det praktfulle utsynet
som vi visste var der – vi hadde mer
enn nok med å komme oss fra èn
rød T til neste. Jeg likte meg ikke –
det var bratt ned på begge sider. 
Men plutselig - ca halvveis over
denne fjellryggen som går langs
Rondevatnet - gled tåka bort på et
lite område, og vi så Rondvassbu
som var målet for turen! 
Glimtet av hytta varte ikke lenge.
Tåka kom veltende på nytt, men det
var en mental vitamininnsprøytning
– det å få noe annet å feste øynene
på enn den blendende hvite tåka som
stengte totalt for utsynet. 

Når en i livet opplever at det er tåke
omkring en, når det kjennes tungt og
mørkt er det ingen lettvinn vei uten-
om.
Men kanskje kan en mens det er
mørkt og uoversiktelig få oppleve
små lysglimt som letter veien noe – i
form av en oppmuntring fra et med-
menneske, en som på en eller annen
måte viser at vedkommende bryr seg
om hvordan en har det – det kan
være med praktisk hjelp, gode ord,

tilstedeværelse
uten å være
påtrengende, forbønn, en invitasjon
til å gjøre noe hyggelig sammen eller
lignende.

Og forhåpentlig kommer en seg vid-
ere – kommer en seg gjennom tåka -
til et sted med utsyn – både til veien
en har gått og veien videre. Men per-
spektivet er mest sannsynlig et annet
enn en hadde tidligere. Kanskje
kjenner en seg litt igjen i Hans Børlis
dikt Perspektiv:

”Mennesket vokser i livets strid,”
heter det velberget
blant folk som har striden bak seg.
Skà lure på dét...
Sjøl har jeg faktisk minket;
snart er jeg så liten at
jeg ser himmelen
gjennom lissehøla
i skoa mine.

Berit Basmo
Kvidaland,
sokneprest,
Tranby og
Lierskogen

Andakt

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

  

 

 

Åpent Hus onsdag 2.november
kl. 11 på Tranby Menighetshus

Gjest: Thor Gotaas     
«Et muntert blikk på norsk skihistorie»

Thor Gotaas kjenner mange fra hans
radiokåserier med historier fra bl.a
boka si «Femmila, skisportens manns-
domsprøve». Gjennom kåseriet vil det
ganske sikkert bli både gjenkjennende
nikk og en god latter. 
Åpent Hus byr som vanlig også på en
god lunsj og prat rundt bordene i til-
legg til loddsalg.
Gratis inngang. 
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Konfirmantleir på
Knattholmen 2-4
september

Det er gledelige nyheter fra
Frognerkonfirmantene. I år
var 85 konfirmanter på leir
på Knattholmen i Vestfold.
Med seg hadde de fire
ansatte og hele 21 ungdoms-
ledere, hvorav ti var med for
første gang.

Ordningen med ungdoms-
ledere er slik at fjordårskon-
firmanter rekrutteres til å
være med som hjelpeledere
på leirer og samlinger og
deltar aktivt på klubbkvelder

gjennom året. På den
måten holdes kontakten
mellom kirka og ung-
domsskoleelevene fast
over flere år. Årskullene
støtter hverandre og
kontakter og vennskap
utvikles over tid. På den
måten bygges et stabilt
og godt
miljø. De
yngre har
noen å
støtte seg
på og de
eldre gis
ansvar og
oppgaver. 

Høydepunktet i år var kon-
firmantleir på Knattholmen
leirsted i Sandefjord 2-4
september. Helgen var fylt
med undervisning, bibel-
løype, underholdning, ulike
aktiviteter og mye moro.

Når vi spurte lederne om å
beskrive leiren med tre ord
sa de: Gøy, lærerikt,

minnerikt, latter, spennende
o.l. Hvis vi skal legge noe til,
så er det at vi i menighetene
gleder oss over at ansatte og
frivillige ungdomsledere
sammen bygger et unikt
ungdomsmiljø omkring det
å være konfirmanter.

Tekst:  Anne-Sofie Ramslie
og Asle Kristiansen 
Foto: Anne-Sofie Ramslie

NYHET: Konfirmantene på Tranby og
Lierskogen deltar aktivt med oppgaver i
gudstjenestene.

Det var fullsatt
kirke og fem nyde-
lige barn som ble
døpt i Tranby kirke
søndag 11.
september. Berit
Basmo Kvidaland
holdt en sterk
preken, Waldemar
Nowak spilte vakk-
ert , og ved siden
av seg hadde de mange medhjelpere. To fra dåpsfølget leste
tekster sammen med deltakere fra gudstjenestegruppa og
kirkeverter var på plass. Men det nye var konfirmanter som
bretta program, delte ut salmebøker, ønsket velkommen,
assisterte ved dåpen og tente lys.  Linnea  Winsvold og Nora
Brun Selfoss syns dette var ei fin og grei oppgave. Og de utførte
oppgaven med stil. Takk til dere.  

Vi ønsker alle konfirmantene et godt og utbytterikt år, og ser
fram til å møte andre konfirmanter ved neste gudstjeneste.       

Gjertrud Aspelund

Tranby og Lierskogen har flotte kon-
firmanter.

Marius, Markus og Sigurd slapper fornøyd av med sjoko-
ladekake og boller etter endt innsamlingsrunde denne
varme septembersøndagen.

Cirka 50 konfirmanter og 50 000 kroner. Ungdomskullene
blir mindre og dermed også litt mindre penger enn i fjor
til gratisskolen vår i Chittagong, Bangladesh. Men snittet i
hver bøsse var høyre. Takk og hurra for flinke konfirm-
anter, rause givere og foreldre som både bakte og kjørte.

Pengene kommer fram og blir til glede for mange.
Gjertrud Aspelund
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Rehabilitering
av Sjåstad kirke
Som sikkert alle har
sett er Sjåstad Kirke
«pakket inn» med stil-
laser og sikringsnett.
Det er fordi kirka vår
får en sårt tiltrengt
oppgradering utvendig.
Arbeidet startet i Juni
med skifte av tak, og
etter hvert begynte
jobben med å fjerne de
løse pussfeltene på veg-
gene. Ved test av mal-
ingsfjerning viste det seg at pussen som
ikke var løs også var i så dårlig forfatning
at all puss ble besluttet fjernet. Dette
innebærer at prosjektet ble mer omfat-
tende og derfor tar noe lengre tid enn
planlagt.

Kirka vil fremstå med ny puss og ny farge.
Vi har valgt en farge som er litt lysere enn
kirkestua. Målet er at Sjåstad Kirke skal
fremstå som den gjorde da den var ny i
1896. Sakristiene og tårnet vil få samme
omramming rundt vinduer, luker og dører
som opprinnelig. Vinduene i kirkeskipet

og omramming rundt hov-
eddør vil pusses opp i
samme stil som etter
kirkens forrige utvendige
rehabilitering i 1960.
Kirkestua vil etter hvert få
samme farge som kirka.
Vi gleder oss til å «pakke
ut» kirken i løpet av novem-
ber og vil invitere dere alle
til å delta i markering av en
nyoppusset kirke med nye
dører og flotte tak og veg-
ger.

Vi er avhengige av fortsatt godt høstvær
for å få alt på plass, endelig ferdigstillelses-
tidspunkt er vi derfor litt usikre på.
Endelig dato for en takkegudstjeneste
kommer vi tilbake til.

Menighetsrådet er takknemlige for at vi nå
får en oppgradering av kirka vår, det er en
stor og omfattende jobb som gjøres slik at
Sjåstad Kirke kan stå imot vær og vind i
mange, mange år fremover.  

Sjåstad Menighetsråd
Odd Lillemoen Treffen

Loppemarked
Frogner menighets -
hus 

Årets loppemarked på Frogner
menighetshus fant sted siste
fredag og lørdag i august. Det
er ikke det største loppe-
markedet i distriktet, men det
gir gode inntekter til drift og
vedlikehold av menighetshuset.
Fraregnet utgifter kunne
mangeårig kasserer ,Anton
Wego, sette inn 65.500,- blanke
kroner i banken. Noe som
styret i huset er meget
takknemlige for, og som de vil
takke alle frivillige hjelpere og
ikke minst, alle som har gitt
”lopper” til loppemarkedet, for. 
Ny leder for loppemarkedet i
år er Kari Kortnes og vi har
bedt henne å oppsummere sine
inntrykk så langt. 
Loppemarkedet er ikke det
største i distriktet. Vi har solgt
for flere kroner før, men vi er
meget glade for den summen
som har kommet inn. Det er et
betydelig bidrag til huset. 
Det andre som vi er glade for
er den betydelige innsatsen de
frivillige utfører. Først og
fremst loppemarkedskomitéen
som hver første mandag i
måneden tar i mot, pakker og
ordner loppene. Uten dem så
ville det ikke vært noe loppe-
marked. 
Under loppemarkedet stiller
det opp i tillegg mange frivil-
lige som selger, rydder og ord-
ner det praktiske. Det gledelige
her er at det er et stadig tilsig
av nye ansikter og at det er en
enkel og praktisk måte å stille
opp for menigheten på. 
Et viktig moment med selve
loppemarkedet er det sosiale.
Folk kommer og ser og drikker
kaffe, prater med kjente og
ukjente og hygger seg. År for år
ser vi at kafeteriaen selger
bedre og bedre. Det i seg selv
er en viktig funksjon med
loppemarkedet.  

Asle Kristiansen

Vice Versa i Lierskogen kul-
turkirke
2. september 2016
Ny tidsregning! Konsertdebut for Koret
Vice Versas nye dirigent, Vibeke Feness
Berger, bosatt på Lierskogen, operasanger,
sangpedagog
og kordirigent.
Etter mange år
og stor innsats
for Vice Versa,
ga Turid
Mathisen seg
som dirigent,
men entusi-
asmen i koret
ser vi vil leve
videre!
”Dere får kon-
traster - uten
en rød tråd,”
kommenterte et
kormedlem. Foran hver sang fikk vi inn-
blikk i bakgrunn og arrangement.
Konserten skulle vært i vår, derfor satte
flere av de tretten, vakre sangene oss i
varm vår- og sommerstemning. Passet bra
i høstens godvær.
Den sangglade gjengen  gav oss blant

annet ”Blå salme” og ”Så skimrande var
aldrig havet” og morsomme ”Il est bel et
bon ”, ”I sing, you sing,”-” Århus
Tappenstrek” og til sist et festlig potpouri
fra Knutsen og Ludvigsen. Stor applaus og
ønsket om å høre som ekstranummer
korets første sang, den vakre arien ”Verdi

Prati ”(Grønne enger), ble innfridd.
Alle vi som var der takker for en god mus-
ikkopplevelse og gleder oss til mer Vice
Versa.

Foto: Martin Aspelund 
Tekst: Gjertrud Aspelund
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Stiftspraktikant

Frogner menighet har
for tiden en stifts -
praktikant, som skal
være prestevikar i fem
uker, fra 3.oktober –
6.november. 

Slik presenterer hus
seg selv: 
«Jeg kommer fra sør-

landsbyen Grimstad, men har den siste
tiden bodd i Oslo hvor jeg studerer
teologi. Til jul er jeg ferdigutdannet
prest og gleder meg til å gå inn i et
yrke som møter mennesker i alle livets

faser. Presteyrket oppleves
som både et privilegium
og en utfordring, og jeg
håper å kunne være med å
skape fellesskap som gir
rom for gode møter mell-
om Gud og mennesker.
Jeg liker musikk og dans,
lese en god bok, eller
vandre rundt i byen med
gode venner og en god
kopp kaffe. 

Jeg gleder meg til bli kjent med Lier og
menneskene som bor der, og ser frem
til spennende uker i Frogner menig-
het.»

Aktive pilegrimsutvalg
To lørdager i høst arrangerte
Pilegrimsutvalgene i Lier og Røyken
vandring langs den merkede veien
gjennom våre områder i Drammen,
Lier og Røyken. Lørdag 24.september
gikk en gruppe fra Bragernes kirke i
Drammen via Lier og til Røyken
kirke. En fin tur med mange utsikt-
spunkter underveis i vakker natur

fram til Vivelstad, over Kjellstad og
Huseby med rast i Gullaug kirke.
Derfra opp Gullaugkleivene og langs
den gamle jernbanetraséen fram til
Røyken kirke. I alt brukte gruppa sju
timer på de 17 kilometrene distansen
var på.  Lørdag 1.oktober gikk turen
videre fra Røyken gjennom
Kjekstadmarka til Vardåsen kirke i
Asker. 

Hva er så en pilegrimsvandring? Det
er å gå slik fra kirke til kirke langs en
vei som generasjoner før en har gått,
for å søke noe som er hellig utenfor
hverdagens oppjagede mas og strev.
Det er å gi seg selv tid og rom til
ettertanke og stillhet. En pilegrims-
marsj er både selve reisen, men den
er også målet, det å komme fram.
Ikke alle kan gå til Trondheim eller
til Santiago de Compostella i Spania,
Men også en vandring nen timer
gjennom kjente landskap i våre
nærområder kan gi oss en opplevelse
av Guds nærvær og gi himmel over
livet. 

Foto: Ellen Martha Blaasvær.

KONSERT ”Ord og toner”
søndag 16. oktober kl 19.00 i
Tranby kirke

Velkommen til en konsert med musikk
fra forskjellige stilarter: pop, swing,
klassisk, salmer.

Vi vil høre to  duetter : sanger Andrea
Louise Horstad, akkompagnert av
pianist Audun Haave Reknes og sanger
Evy-Marie Rygg akkompagnert på
gitar av Steinar Nilsen. Tranby Kantori
vil synge både med pianoakkompagne-
ment og med komp fra solistene og
engasjerte musikere. 
Den yngste solisten fra koret, Martine
Brurberg Lundsbakken (16 år), vil også
presentere sitt eget sanginnslag. Den
dyktige trekkspilleren Anna Ouff
Grøthe (14 år) vil glede oss med spen-
nende musikk fra andre kulturtradis-
joner.
Steinar Nilsen
er en kjent
gitarist i Lier,
han har spilt i
mange år i Lier
TenSing, men
Steinars kone
Evy-Marie
Rygg skal opp-
tre for første gang i Lier. Evy-Marie har
bakgrunn fra sang både live, tv og fra

studio. Hun har, i tillegg til å være
solosanger, deltatt i flere kor og studert
ved Toneheim Folkehøgskole. Evy og
Steinar vil presentere egne sanger.
Andrea Horstad og Audun Haave
Reknes studerte  musikk på St.
Halvard videregående skole (2011-14).
Andrea er godt kjent fra mange
strålende framførelser fra denne tiden.
Andrea fortsetter sangstudier (jazz-
pop, 2.år) ved Norges Musikkhøgskole
i Oslo. 
Audun har sammen med Andrea dan-

net eget band, «Creamy Things», som
presenterte egen komponert musikk på
åpningskonserten for Lier Kulturscene. 
Tranby Kantori vil bl.a. fremføre sang
fra musikalen «West side story» og
spiritual (akkompagnert  med komp). 
Anna Ouff
Grøthe har spilt
trekkspill siden
hun var tre år.
Anna har deltatt
på flere konsert-
er bl.a. i
Drammens
Teater. Hun har
vunnet flere
norgesmester-
skap og også fått 1. pris i en inter-
nasjonal konkurranse i Kroatia.
Vi håper på fortsatt godt frammøte på
konsertene!

Arr.: Tranby menighets Sang- og
Musikkutvalg. 
Konserten støttes av Lier kommune.

Billettpris: kr 150,- voksne ;  under 16
år og ledsagere gratis.



Kirkerottene kommer
til Sjåstad kirke søn-
dag 16.oktober!

Nå er alle som blir 5 og 6 år
i Sylling og Sjåstad vel-
kommen til Kirkerottekino i
Sjåstad kirke. Det blir en
samling med mye moro.
Først ser vi på film i kirken.
Denne gangen reiser
kirkerottene ut på en liten
tur. Mer sier vi ikke om den

saken. Men spennende er
den i alle fall. Når vi er på
kino så må det jo være med
litt popcorn, og annen kos.
Så da blir det popcorn og
noe annet da J

Sett av søndag 16.oktober
kl. 1600-1800.

Etter filmen blir det tid til å
synge litt, leke litt, tegne og
kanskje bygge litt med lego?
Og så får de voksne som er

med litt tid til å skravle,
(for det liker de nemlig).
Og så får alle 5 åringene
med seg en dvd med
kirkerottene hjem, mens 6
åringene får med seg en
super bok «Tre i et tre» som
er 6 års boka vår.

Velkommen til en hyggelig
stund i Sjåstad kirke, for
både liten og stor.

Påmelding sendes til menig-
hetspedagog Irene på e-
post: IH739@kirken.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
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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
Din trygghet 

www.byggoslo.no

Tlf: 400 01 007

Salmer for full
musikk

Sylling kirke søndag 30.
oktober kl. 18.00

I anledning nytt orgel i
Sylling kirke er du herved
invitert til salmekveld! Vi
synger salmer knyttet til
Allehelgensdag. Og vi får bli
litt bedre kjent med disse
sangene preget av håp, him-
mellengt og trøst. Tekstene
har spor av jord og smak av

himmel. I tillegg til at instru-
mentenes dronning leder oss
gjennom fellessangene, hører
vi også kirkens nye praktin-
strument spilt av kantorene
Anne Ma Flaten og Stephen
Sirris. Det blir både orgel-
brus og vare toner. Andreas
Harket deltar med solosang
og trompetspill. Lier kamm-
erkor bidrar med forsangere.
Vi ser fram til en kveld med
mye vellyd, og ønsker alle
velkommen – kom og syng,
kom og hør!
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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 og Lierskogen)
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

Kantor
Stephen Sirris
(Frogner)
mobil: 

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

Kateket Joar Morten Flatland
(Tranby og Lierskogen)
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, Tranby og Lierskogen)
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
lier@kirken.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://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



Jeg ga dere
domprost
David
Gjerps
favoritthistorie i forrige nr. Her
kommer biskop Per Lønnings –
fortalt av et barnebarn i begravelsen:
Hva er det som er brunt og svinger
seg fra tre til tre? Et barn svarer:
Vanligvis ville jeg svart ekorn, men
siden det er presten som spør, så må
det vel være Jesus.
PS: Jeg vet denne er fortalt før, men
siden denne er den meget lærde
Lønning sin så…

En må henge med i svingene pga.
noen små forandr-
inger i liturgien fra
kirke til kirke I
Stamsund kirke
har de f eks plass-
ert syndsbekjenn-
else etter
takkofferet. Jeg
reflekterte litt over
dette og fant ut at det må være fordi
en ville gi anledning til å bekjenne
sin brøde dersom man skjønte at man
hadde gitt for lite i takkoffer. 

Det er en stund siden jeg begynte
som prest her i Lier. I begynnelsen
kunne det være opp til 13 dåp i en
gudstjeneste i Tranby. Og jeg tenker
på familien jeg hørte om og som
hadde en stadig større barneflokk; en
ny kom hvert år. Så var det dåp og
presten bemerket at det var da et
sjeldent stort dåpsbarn. Faren så på
mora og utbrøt: Å, vi har tatt med
han fra i fjor

Siden Sylling kirke har innviet sitt
nye orgel for full musikk, så tar jeg
med denne fra Rosenborgs Nils Arne
Eggen. Han feiret nylig 75 år. På nett
ble søtti av hans beste svar til pressen
presentert. Her er nr 69: «Æ bli spurt
koffor Trond Olsen itj spælle i stedet
for n’Rade, men dæm e jo helt for-
skjellig. Det e som å bytt ut sokne-
presten med organisten.»

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 26. oktober
I din postkasse: 4.-11. nov.

!

Prestens 
beste...

 Lopper 
Frogner  menighetshus 

Lier 

Vi tar imot rene lopper 
første mandag hver måned 

kl. 17.00  19.00. 
Ikke i juli. 

Møbler og lignende kontakt 
Asle Kristiansen 

92294263 
Ikke hvitevarer, bøker og TV 

Orgelåret i Sylling kirke

Torsdag 13. oktober kl 19.00
Lystenning og musikk, ved Ole
Andreas Fevang og Andreas Harket
Kollekt ved utgangen

Søndag 30. oktober kl 18.00, Sylling
kirke
Salmer for full musikk
Ønskesalmer, ved Anne Margrete
Flaten, Waldemar Nowak og Andreas
Harket
Kollekt ved utgangen

Fredag 16. desember kl 19.00, Sylling
kirke
Julekonsert med Ingeborg Soot m.fl
Konserten begynner kl.19.00 (dørene
åpnes kl 18.15) Billetter kjøpes ved inn-
gangen: kr 250/voksen, 150/student,
100/barn (Kun kontanter)

Supersprell i Sylling
Nå starter Supersprell opp igjen i
Sylling.  Vi samles annenhver torsdag i
kirkestua i Sylling.  
Høsten 2016:

13.oktober
27.oktober
10.november
24.november

Håper vi ser DEG!

Fellesskapskvelder på
Frogner menighetshus 
Møtene begynner kl 19.30. 
Kaffe og litt å bite i fra kl 19.00.

Tirsdag 1.nov. Pensjonert sokneprest i
Lier   Solveig Aass Kristiansen: ”Et lev-
ende håp.. ”

Tirsdag 6. des. Asbjørn Kvalbein: ”
Sjelesørgeren Paulus om avsporinger.”

Asbjørn Kvalbein er teolog og har et
livslangt yrkesliv i Norsk Luthersk
misjonssamband, særlig knyttet til
mediearbeid. Han var den første rektor
ved Gimlekollen Mediesenter i
Kristiansand og nå web-pastor i
Misjons-sambandet 

Konsert med THOM HELL –
solo i Lierskogen kulturkirke
søndag 30.10. kl. 19.00 

I okto-
ber får
vi besøk
av en
markant
artist!
Thom
Hell har
lang
fartstid
både som låtskriver, produsent og
artist. Han har med sine syv album
truffet et bredt og stort publikum, og
høstet både lovord og priser.
Med sitt tredje album, «God, If I Saw
Her Now» (2008), mottok han
Spellemannprisen både som «Årets
populærkomponist» og «Beste
mannlige artist».  Thom Hell høstet
mange lovord i fjor vinter da han del-
tok i TV2s «Hver gang vi møtes». Han
kommer til Lierskogen kulturkirke
med gamle kjente sanger som «Over
You», og et rykende ferskt album!
Inngang kr 200,-  Forhåndssalg av bill.
Statoil, Lierskogen og Servicekontoret,
Rådhuset fra 10.oktober.

Medarbeiderfest for Tranby og
Lierskogen menighet

Velkommen til medarbeiderfest tors-
dag 27. oktober kl. 19 på Tranby men-
ighetshus. Festen er for alle frivillige i
Tranby og Lierskogen menighet, enten
du bidrar med stort eller smått. Vi er
glad for alt arbeidet dere gjør! Det blir
mat og sang, og foredrag av prest
Runar Liodden fra Åmot kirke i
Modum med temaet ”Hvordan bygge
og forvalte frivillighet i kirke/menig-
het”. Dette blir en inspirasjon for fri-
villige i alle aldre! Håper vi sees!


