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Lørdag 13. mai
Frogner kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
Charlotte Richardson (trompet)
Tranby kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
Frogner kirke kl. 13.00: Konfirmasjon.
Tranby kirke kl. 13.00: Konfirmasjon.

Søndag 14. mai
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Konfirmasjon.
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 13.00:
Konfirmasjon.

Mandag 15. mai
Huseby kl. 18.00: Markering av
St.Hallvardsdag, samling i Gullaug
kirke etterpå.

Onsdag 17. mai
Sjåstad kirke kl. 09.30: Gudstjeneste.
Sjåbagos synger.
Tranby kirke (ute) når toget kommer.

Lierskogen kikre kl. 11.30:
Gudstjeneste.
Frogner kirke kl. 12.00: Gudstjeneste.
Sylling kirke kl. 12.00: Gudstjeneste.
Bjørg Ødegård (fiolin).

Søndag 21. mai
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00:
Gudstjeneste. Sylling sangkor.
Gullaug kirke kl. 15.00:
Pilegrimsgudstjeneste. (Vandring: se
kirkens hjemmeside)

Torsdag 25. mai - Kristi himmelfarts-
dag
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 28. mai
Frogner kirke kl. 11.00:
Blomstergudstjeneste.
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.

Sjåstad kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
Liv S. Menne (sang).

Søndag 4. juni - 1. Pinsedag
Frogner kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste. Sunniva Fevang
(sang).
Sylling kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
Ingeborg Soot (sang).
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

Mandag 5. juni - 2. Pinsedag
Amfiet ved Tranby kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Hennummusikken.

Søndag 11. juni
Lierbyen amfi kl. 11.00: Gudstjeneste.
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Den siste avskjeden
Noe av det mest meningsfylte jeg
gjør som prest er å bistå etterlatte i å
planlegge og gjennomføre en begrav-
else. Vi deler tanker og følelser i møte
med det som har skjedd. Vi samtaler
om det livet som er levd og den livs-
historien som er avsluttet. Det er
viktig å finne de rette ordene for det
som skal sies i kirken. Ofte former vi
en livsfortelling som skal være med
og prege det minnet som lever videre
om den som er død. 

Det er også viktig å finne fram til
sang og musikk som kan fargelegge
minnet om den døde. Ord og toner
skal være med på å bære oss gjenn-
om det som er tungt og vanskelig og
gi oss håp. I kirken har vi dyktige
musikere som kan spille ulike genre.
Sammen gjør vi vårt beste for å skape
en vakker og verdig avskjed. Vi har

mye erfaring med å finne allsanger,
musikk og gjerne soloinnslag som
fungerer godt i kirkerommet og med de
instrumentene som er tilgjengelige. Vi
får mange tilbakemeldinger om at vi
lykkes godt med dette, og det er jeg
stolt av og takknemlig for. 

Noen ganger ønsker pårørende å
benytte ferdig innspilt musikk i sere-
moniene. Det kan være musikk som
avdøde likte godt eller noe de etterlatte
forbinder med vedkommende, og som
kan bidra til å gjøre seremonien per-
sonlig og nær. Et slikt innslag knyttes
til selve minnedelen, gjerne som en
avslutning av minneord og blomster-
hilsener.  

Innenfor rammen av begravelsesritual-
et, kirkerommet og vår faglige standard
gjør både kirketjenere, organister og
prester sitt beste for at avskjedsstunden
blir en verdig kirkelig seremoni med

vekt på levende ord og toner. 

Kirken har ikke lenger monopol på
den siste avskjeden. I tillegg til andre
trossamfunn tilbys både ikke-religi-
øse og såkalt livssynsåpne seremoni-
er. Det synes jeg er bra. De som har
andre ønsker og behov enn det vi kan
tilby, har i dag heldigvis muligheter
til å finne verdige og gode løsninger
andre steder. Som kirke vil vi gjerne
bistå alle som ønsker det.

Ellen Martha
Blaasvær

Prost i Lier,
Røyken og
Hurum  
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Søndag er kirkedag

Velkommen til Musikktreff 11. mai
kl. 11 – 13 i Frogner menighetshus
Gladsangen synger for oss og vi får
bli kjent med vår nye kantor Beena
Karpisova.
Som før blir det også lunsj, utlodning
og en hyggelig prat rundt bordet.
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PÅSKEMÅLTID

Det er en kjær tradisjon for mange å
samles til et måltid etter gudstjenesten
på skjærtorsdag til minne om Jesu
siste måltid med disiplene.
I år var det gudstjeneste i Tranby
kirke kl 19.00, en fin stund hvor også
nattverden ble delt ut. Deretter samlet
mange seg, over 30, til et kveldsmåltid
i storsalen på menighetshuset.

Bordet var dekket med duk og
påskepynt og Trøndersodd med brød
og flatbrød ble servert. På bordene sto
også skåler med druer og påskegodt-
eri. I år var det Aslaug Hatlestad og
Turid Hellgren som hadde ansvaret
for serveringen. Prest Berit Basmo

Kvidaland ønsket alle velkommen til
måltidet og takket de ansvarlige.

Den varme suppen falt i smak og prat-
en gikk livlig rundt bordet, bare
avbrutt av noen fine fellessanger som
passet til kvelden. Vi gikk hjem med en
følelse av takknemlighet for fellesskap-
et, men også tanker om langfredagens
tunge budskap som ventet dagen etter.

Dette skriver Turid, som entusiastisk
også kunne berette om to innholdsrike
gudstjenester langfredag og første
påskedag. Kirken var fylt av mennesker
som fikk gode og minnerike opplevels-
er i form av tale, sang og vakkert
blomsterkors som vitner om påske-
morgenens glede. 

Gjertrud Aspelund

Med ”Verona”
gjennom Europa

Det er vår i lufta, no
livnar det i lundar og
over sytti eventyrlystne
”turister” ble med Inger
Johanne Stensen og seil-
skuta ”Verona” gjennom
Europa. Nå ligger båten
i Svartehavet. Sten
Stensen hadde tatt turen
ned for å se etter og gjøre noen repara-
sjoner på båten. 

Waldemar Nowak gav oss en feiende
masurka og sangene ”Jeg er en seiler på
livets hav” og ”Skumværsvalsen” satte
stemningen. Det er ”Åpent hus” på
Tranby, med god både prat og mat, og

med vakre bilder
og gode
kommentarer
tok Inger
Johanne oss med
på eventyrtur. 

De startet fra
Holmsbu 9.juli
2015 og endte ved
Svartehavet
22.september 2016. Vinteren tilbrakte
de hjemme i Lier. Men det ble mange
uker i båt på Rhinen, Main og Donau.
6500 km, 93 sluser, medstrøms og mot-

strøms. Små og store byer ble besøkt.
Mange spennende  og idylliske steder
der de stoppa og gjerne ble noen dager.
Frodige sletter, uanselige småhus, slott
på knauser og topper og en spesiell
opplevelse var ”Jernporten” mellom
Karpatene og Balkanfjell.

I mai legger pen-
sjonistene ut på
tokt igjen, og
med vint-
eropphold i
gamlelandet
regner de med å
ha ”Verona” i
Norge igjen om

fire år. Vi ønsker god reise og takker
hjertelig for en flott båtopplevelse. 

Gjertrud Aspelund

 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 

Tårnagenthelg
25. og 26. mars var det
tårnagenthelg i Sjåstad
kirke for 3. klassinger fra
Sylling og Sjåstad menig-
heter. Tårnagentene
utforska kirka sammen
med Thea Øien, Ida
Hanevold og Ole Johan
Stokstad. Vi så på kirka
sine skatter, løste myster-
ier, slo opp bibelvers og
fulgte skattekart til skatt-
en. På søndag lagde vi gudstjeneste sammen. Tårnagentene deltok med forskjell-
ige oppgaver i gudstjenesten. Sammen hadde vi to fine dager i kirka.



Sportskapellet ved
Tverken 

Det er gudstjeneste i kapellet
hver søndag nå fra 30. april
til 11. juni 2017. og til høsten
alle søndager i september og
oktober.  Frogner
menighet er medeier
i Sportskapellet ved
Tverken i
Drammensmarka,
ca. 3 km nordvest for
Landfalltjern. Det er
åpent for alle og et
fint utfartssted for alle som vil kombin-
ere gudstjeneste med skogstur. Med lett
rolig gange tar det ca tre kvarter fra
Landfalltjern og en time og ett kvarter
fra Årkvisla i Lier. Kapellet ligger et
steinkast fra utfartsstedet Tverken. Det
er mulig å leie kapellet til overnatting
for små og store grupper. 

Sportskapellet ved Tverken ligger i
Drammen nordmark og ble innviet i
1938, Opp gjennom årene har det vært
det så vært ulike ombygginger så som
peisestue og soverom for overnattinger.
Frogner menighet og menighetene i

Drammen eier stedet og et styre
valgt av disse menighetene fore-
står driften av kapellet. Det prakt-

iske knyttet til driften og gudstjenest-
ene administreres av Kirkekontoret i
Drammen, utleie likeså. 

Fra Drammen er det vanligst å kjøre til
Landfalltjern og parkere der. Det er fint
å trille barnevogn innover. Sjekk med
gudstjenestelister i avisene, eller ved
kirken i Drammen. Niste kan en spise i
peisestua, eller en kan ta en tur på kafe-
en på Tverken Kombinasjonen tur,
sportsandakt og Tverkenkafeen er en
fulltreffer, uansett vær.

Asle Kristiansen
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Slekters
gang

Dåp

Frogner menighet
Fillip Bjørnstad Wessel Holst,
Ludwig Løvgren Kristensen, Melvin
Grønborg Olsen, Noah Håveløkken
Syvertsen, Øyvind Meyer, Celine
Borgevad, Saga Linnea Samuelsson-
Diesen, Stella Sofie Samuelsson-
Diesen, Mia Angelica Nilsen
Cerniauskaite (Holmestrand kirke), 
Oliver Isak Tønnesen, Leonore
Gellein, Marthea Bjørnstad Aronsen,
Petter Olaussen, Tor Johannes
Jagland

Tranby og Lierskogen menig-
het
Camilla Espedal Wikerholmen, Leah
Helle Schackt, Mia Øveraas Krokaas,
Sondre Mikkelsen Lorentsen,
Nikoline Påsche, Nelia Svendsen
Polzin

Sjåstad menighet
Iben Falk Sirnes (Jakob kirke)

Vigsel

Frogner menighet
Marie Elise Engkvist og Leif Martin
Stabell Rosvold

Tranby og Lierskogen menig-
het
Marie Hagen Grøvlien og Truls
Thoresen

Gravferder

Frogner menighet
Sigfrid Alvilde Mikarlsen, Ragnar
Dahlstrøm, Berit Jølsen Røed, Ruth
Løkaas, Aksel Arnecke, Bjørg Leistad
Hans Eivin Bråten,

Tranby og Lierskogen menig-
het
Gudveig Borgny Fossan, Gunter Rolf
Kuhn, Ambjørg Fuglerud, Ragnar
Tøftum

Sjåstad menighet
Ingeborg Elise Thorsen, Thor Egil
Thorrud , Kai Åge Torgersen

Konfirmantleir for Sylling og
Sjåstad

Fredag 31. mars ble Gulsrud leirsted
fylt av konfirmanter fra Sylling og
Sjåstad. En flott gjeng med ungdom og
ledere klare for ei helg med sos-
ialt samvær, konkurranser, und-
ervisning og fellesskap.
Lørdagen var det 1. april og tid
for aprilspøk. Det ble litt luring
av oss på leiren, men mest opp-
merksomhet fikk nok bilde av
gispa arm på facebook. Men
skaden var gammel og skjedde

ikke på konfirmantleir. Lørdag kveld
var det tid for bading, og flere konfirm-
anter testa temperaturen i Tyrifjorden.
Det var kaldt! Søndag 2. april reiste vi
hjem. Vi var slitne med rike på gode
opplevelser.
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Her kommer en påstand: Luthers for-
klaring av ordet «synd» gjør godt for
sjel og sinn. Det kan høres rart ut. I
beste mening har kirka gått fra å
fokusere alt for mye på synd, og på feil
grunnlag, til nærmest å være i andre
grøfta en stund nå. Men, selv om det
er tabu å snakke om synd, har ikke det
det handler om blitt mindre relevant.
Vårt fokus på selvrealisering på alle
mulige områder har gjort oss fremm-
ed for oss selv. Vi er blitt hva vi prest-
erer. Vi jobber stadig mer for å framstå
som unik og spesiell samtidig som vi
ønsker tilbakemeldinger fra alle rundt
oss på hvordan vi framstår, absolutt
hele tiden. Ønske om å bli sett og
verdsatt er riktignok like sterkt som
før, men med Gud tapt av syne, er
frelsen overlatt til oss selv. Mister vi
troen på Jesus Kristus, som ser og
elsker oss betingelsesløst, mister vi
noe vesentlig. I kristen tro er verdien
knyttet til Å VÆRE i motsetning til Å
PRESTERE. Dagens kultur handler i
stor grad om å skape et bilde av at vi
får til alt og at vi er feilfrie. Det er her
fremmedgjøringen inntrer og blir en
belasting på sjel og sinn. Og mange
fellesskap får dårlige kår når fokus
sentres rundt egen person. Derfor tror
jeg vi gjør lurt i å børste støvet av

Martin Luthers
forklaring av
ordet synd, Det kan vise seg å være
god medisin. Og Paulus sier det på sitt
ærlige vis, i brevet til romerne i det
nye testamentet: «Det jeg vil gjør jeg
ikke, og det jeg avskyr gjør jeg.

Jeg avslutter med å sitere fra et opp-
legg om Martin Luther som er utar-
beidet av Norges KFUK-KFUM.
Martin Luther mente at synd handler
om at noe i oss alle er delt, splittet og
ødelagt. Men i kristen tro får ikke synd
det siste ordet. Jesu død og oppstandelse
peker fram mot at alt som har gått i
stykker, skal settes sammen igjen.
Derfor sa han: «Synd tappert! Men tro
og gled deg ennå mer tappert i Kristus,
for han er seierrik over synd, død og
verden.» Du feiler, og du er godtatt slik
du er. Du gjør noe galt. Men du kan
alltid starte på nytt. Du kan være deg.
Det er nok.

Joar Morten
Flatland

Kateket

Andakt

Svensk KJENDIS I
KJERKA

” Vi kommer elska deg då” sang kveld-
ens gjest og vi vil kanskje huske
akkurat denne best. Med dyktig
gitarspill, litt munn-
spill og plystring,
gav den svenske
visesanger og dikter
Oscar Danielson oss
et titall av sine selv-
skrevne og
velskrevne viser.
Lange låter, fortell-
inger om livet, og
befriende uten
utallige repetisjoner
av samme ordlyd.
Lune tekster bundet
sammen med
sarkastiske, stillferdige kommentarer.
Med en artig snert raljerte han med
sin egen visesang og diktning. Latteren
satt løst hos publikum der han stod i
sokkelesten (forøvrig norske farger!)
og bladde i sin notatbok, (var sidene

blanke, eller...?) og saktmodig reflekt-
erte over og om seg selv. 

Det var beroligende stemning i kirke-
rommet på Lierskogen søndag 2.april
da vi satte oss ned med kaffe og vaffel
omgitt av dempet, varm belysning,

mange stear-
inlys og vakre
gule roser.
Rammen var
klar for rolig
visesang. Og
Oscar
Danielson
innfridde.
Han er i sang-
ene sine opp-
tatt av livet.
”Life is life,”
fra barn, ung-
dom og

forelskelse, pappa og farfar, hele livs-
løpet. Så ble det overrakt Liereple og
takk for en fin kveld.      

Gjertrud Aspelund

Lier Kirkelige Fellesråds (Lier
KF) hjemmeside på nett: 
kirken.no/lier
Dette er hovedsiden i nettstedstruktur-
en som omfatter alle sokn i Lier. Hvert
sokn har sitt nettsted som det pekes til
via godt merkete lenker fra hjemme-
siden. Alle soknene har felles plattform
på webserveren. Det har gitt gevinster
bla. i form av at oppbygging av hvert
enkelt sokns hjemmesideområde har
blitt rasjonalisert, samt at alle sidene
under Lier KF har enhetlig design.

Hjemmesidene blir ikke til av seg selv,
og menneskene bak har gått på kurs,
og har jevnlige redaksjonsmøter for å
finne ut av veien videre. Både fast
ansatte i Lier KF og frivillige er aktive
medlemmer av redaksjonsgruppen. 

En levende hjemmeside er ikke bare en
informasjonskanal, men også en plass
for leseren å finne aktuelt stoff. Alle
som arbeider eller er frivillige i Lier KF
og soknene oppfordres til å levere stoff
som er aktuelt til hjemmesidene. Et
bilde og noen linjer i forbindelse med
arrangementer kan bli et aktuelt opp-
slag på nettstedene våre. Stoff som er
aktuelt for nettsidene kan sendes til
lier@kirken.no .

LOPPEMARKED
Søndag 13. mai kl. 10-13
Søndag 14. mai kl. 12-16

SYLLINGHALLEN

Lopper mottas med takk!

Ta kontakt på telefon:
482 66 910 (Berit Myre)
959 60 035 (Anne Marie
Hørthe) for henting av lop-

per.

Ikke hvitevarer eller TV.
Møbler og bøker etter avtale.

Arr.: Sylling menighetsråd
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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

St.Hallvards-dag 15.mai markeres hvert
år på Huseby gård i Lier, der Hallvard
kom fra. I fortsettelsen av dette følger
pilegrimsdager i Lier med gudstjeneste,
kunstutstilling og vandringer. I år skal
ulike arbeider av kunstneren Borgny
Farstad Svalastog stilles ut i Gullaug og
Frogner kirke og på Frogner
prestegård. Professor Gunnar Danbolt
holder foredrag om Svalastogs kunst,
og Inger Løken kuraterer utstillingen.
Det kan gjøres avtaler om egne omvis-
ninger. Arrangør er Frogner menighet
og Pilegrimsforeningen med støtte fra
Lier kommune og Tunsberg
Bispedømme.

Velkommen til fellesskap og impulser
for hode, hjerte og føtter!
Ellen Martha Blaasvær,
prost i Lier, Røyken og Hurum.

Program
Mandag 15. mai
Kl. 18.00: Markering av St.Hallvards
dag på Huseby. Musikk og opplesning.
• Felles vandring til Gullaug kirke (ca.
2,5 km)
• Presentasjon av delutstillingen: «De
fem pilegrimsveiene» (monotypier).
• Servering
• Kveldsbønn

Lørdag 20. mai
Kl. 15.00: Åpning av delutstillingen i
Frogner kirke:
«Jeg er ikke noe tess til å gå. 7 par sko
av glass i retning Nidaros.»
• Musikalsk innslag
• Gunnar Danbolt holder foredrag om
Svalastogs kunst.
• Frogner prestegård og delutstillingen
der: «14 + 1 etapper» (monotypier).

Søndag 21. mai
Pilegrimsforeningen St.Hallvard av
Huseby arrangerer en pilegrimsvan-
dring fra Parkveien (grensen til
Drammen) via Frogner til Gullaug.
Dette gir anledning til å se utstillingen
i begge kirkene og på prestegården. Ta

med matpakke!
Kl. 10.00: Oppmøte ved Gullaug kirke.
Felles skyss til Parkveien på Nøste.
Kl. 10.30: Vandring fra Parkveien til
Frogner kirke.
Kl. 12.00: Tidebønn i Frogner kirke
Kl. 12.30: Anledning til å se utstillin-
gen i prestegården
Kl. 13.00: Vandring til Gullaug kirke.
Enkel servering.
Kl. 15.00: Pilegrimsgudstjeneste i
Gullaug kirke

LOPPER
Tranby menighetshus
Vi tar i mot lopper på 
menighetshuset.

Ikke TV og hvitevarer.
Møbler kun etter avtale
med Trond Hennum, tlf.
32 85 06 85 / 909 92 935

Arr.: St. Georg
Gildespeiderne 

Tranby menighetshus

ST. HALLVARDS-DAG  OG 
PILEGRIMSDAGER  I  LIER 

15. - 31. mai 2017
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Mandag 15. mai:  St. Hallvards dag.  
 Markering på Huseby og i Gullaug kirke. 
Lørdag 20. mai:  Åpning av utstilling med verker av  
 Borgny Farstad Svalastog i Frogner kirke.
Søndag 21. mai:  Pilegrimsvandring gjennom Lier.

Fullstendig program på www.kirken.no/lier

Arrangør: Frogner menighet med støtte fra Lier kommune og Tunsberg bispedømme

ST. HALLVARDS-DAG  OG 
PILEGRIMSDAGER  I  LIER 

15. - 31. mai 2017

4-årsboka

Mest forventnings-
fulle og spente var
nok fireåringene
denne søndagen i
Lierskogen kirke.
Litt forlegne, men
flinke til å takke,
mottok de  4-års-
boka med  sanger
og fortellinger. 

Det er Maria budskapsdag og Berit  Basmo
Kvidaland  ”var” både engelen Gabriel og
Maria, Jesu mor. Minitrallgjengen stilte
med flere sanger, og flinke konfirmanter

hjalp til
med for-
skjellige
oppgaver
under
gudstjenest-
en, blant
annet med
å gi alle
barna hver
sin lille
potte med
karsefrø.

Waldemar spilte vakkert og nydelige kaker,
saft og kaffe smakte godt etter ei fin guds-
tjeneste i varm sommertemperatur.

Gjertrud Aspelund

Fotogra�ene under er hentet fra områdene som er aktuelle i forbindelse med  
St. Hallvard -dag og Pilegrimsdagene: Frogner kirke, Huseby gård, Frogner 
prestegård og lysskipet i Gullaug kirke.
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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

Organist
Jon Martin Høie
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 

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

Kateket Joar Morten Flatland
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 991 52 920

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



Tranby invit-
erte til en
variert og fin
fellesskaps-
helg. I søndagsgudstjenesten var prek-
enteksten om kampen mot de onde
ånder og presten startet med å snakke
om å være på den sterkestes side.
Illustrert bl. a. med barnas: «Min far er
sterkere enn din far». Selv kom jeg til å
tenke på lensmannssønnen og preste-
sønnen. Førstnevnte med sitt: «Bare pass
deg: Min far kan arrestere din far». «Pass
deg selv du», var svaret: «Min far kan
begrave din far».

Den nye biskopen i
Stavanger ble ordin-
ert denne dagen.
Han høstet smil og
humring da han
leste nevnte tekst om
kampen mot de
onde ånder og start-
et prekenen slik: «Ja,
det var jo en grei
tekst»!

Når jeg leser at barnehager begynner å
kalle påske- og Luciafest for vår- og lys-
fest er dette historieløst. Et barn grublet
på dette med påsken, men fikk svar på
spørsmål. Og så kom det: «De er egentlig
heldig de som ikke tror, for de får påske-
ferie likevel». 

Det er ikke bare barn som trenger stadig
oppdatering på viktige ting. Under kirke-
kaffen som avsluttet fellesskapshelgen på
Tranby fikk man dette svaret fra et bord:
At Jesus ble født i Nasaret. Så da får jo
julesangen nå lyde: «Et barn er født i
Nasaret, man gleder seg i Dagbladet».

Tranby og Frogners siste sangkveld
hadde besøk av Sjåstads Anne Cathrine
Hegge Larssen. Jeg ble sittende på bord
med Jan Erik Larssen og foreldrene hans.
Jan Erik spør om jeg fortsatt driver med
isbading – noe jeg bekrefter og føyer til:
«Men hvis noen sier det er deilig, så ljug-
er de». Jan Eriks far som er baptistpastor
fortalte da om en (voksen)dåp i ei kald
Skienselv som Åge Samuelsen sto for.
Han spurte dåpskandidaten hvordan det
kjentes. Da han svarte «deilig», sa Åge:
«Han ljuger, dukk han under en gang
til». Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 30. mai
I din postkasse: 9-16. juni

!

Prestens 
beste...

KONSERT ”Ord og
toner”
søndag 21.mai kl.19.30 i
Tranby kirke

Velkommen til en musikalsk vandring
fra Mozart til Louis Armstrong, en
spennende konsert med musikk fra for-
skjellige stilarter, pop, gospel, swing,
klassisk, salmer.

Tranby Kantori med solister vil synge
både med pianoakkompagnement og
med komp fra engasjerte musikere.

Trompetist Magnus Aannestad Oseth
er kjent fra flott improvisasjonsspill
med bl.a. Karin Krog, vokal, Magne
Arnesen, piano. Han deltok i 2016 med
egenkomponert musikk på Kongsberg
Jazzfestival, og samme år var han med

Jazz World Orchestra   på Europa-
turné. Magnus har deltatt på konserter i
Tranby kirke tidligere.

Gitarist Dag  Tofteng  har samarbeidet
på scene, teater og studio med en rekke
kjente og ukjente artister, kor og grupp-
er som Alexander Rybak, Christian
Ingebrigtsen, Sigvart Dagsland,  Maria
Solheim, Nora Al Jabri, Cecilia
Vennersten, Jørn Hoel, Ole Børud,
Henning Kvitnes og Oslo Soul
Children.

Dag driver eget studio og produserte i
2015 blant annet platen «Adoremus»
med bl.a Ole Børud og Siri Tofteng. 

Vi ønsker velkommen til en kveld med
fine musikalske opplevelser! 

Arr.: Tranby menighets Sang- og
Musikkutvalg.  Billettpris: kr 150,-
voksne ;  under 16 år og ledsagere gra-
tis.

Lier Menighetsblad gjennom-
førte sitt ordinære Årsmøte
med etterfølgende eiermøte
tirsdag 25. april.

Styret består nå av :
Marit Mørk Enger,  Sylling
Helene Bartnes Andersson,
Frogner 
Kjell Brurberg,  Tranby og
Lierskogen
Odd Treffen, Sjåstad

I det etterfølgende eiermøtet ble det
rettet fokus på Lier Menighetsblads
økonomiske situasjon som viser en
negativ utvikling. Fortsetter denne
utviklingen over tid, vil Lier
Menighetsblads eksistens være truet.

Styret har mottatt mange signaler på at
Lier Menighetsblad er en svært viktig
informasjonskanal for kirken i Lier.
Bladet betyr mye for mange og store
deler av vår målgruppe er fortsatt ikke
brukere av digitale medier som
Kirken.no/lier og Facebook og vil

antakelig ikke være det i de nærmeste
10 årene

Vi tror at Lier Menighetsblad og ”kirk-
en.no/lier” er to viktige informasjons-
kanaler for kirken i Lier og kirkens
budskap. Dette er et samarbeid som
antakelig i enda større grad enn nå, bør
utvikles videre slik at vi kan utfylle
hverandre på en enda bedre måte enn
det vi gjør i dag. Vi sier derfor ”Ikke
enten eller, men både og”.

Styret vil i samråd med eierne vurdere
flere tiltak. Vi kan her nevne se på
kostnadene og øke inntektene.
Et av tiltakene er vipps. Det er nå opp-
rettet  en vipps konto og du kan støtte
oss ved å bruke vipps.

Vennlig hilsen
Kjell Brurberg
Styrets leder.

Givernummeret er
100842

Ny kantor i
Frogner menighet.

Ny kantor i Frogner er
Beena Karpisova i 100%
stilling fra 1. mai. Hun

kommer fra stilling som vikarierende
domkantor i Stavanger og har drevet
med kor. Hun bor i Bærum med mann
og to barn. Innsettelse blir 14. mai. Ta
godt i mot henne!


