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8. oktober
Gullaug kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

15. oktober
Frogner kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Luther-salmer.
Gruppe fra Hennummusikken del-
tar.
Sjåstad kirke kl. 11.00:
Høsttakkefest. Sjåbagos og Anders
Abelseth (saksofon)
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. 4-årsbok.
Barnekor.

Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste
Frogner kirke kl. 18:00:
Ungdomsgudstjeneste

22. oktober
Frogner kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. 4-årsbok.
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken.
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste.

29. oktober
Tranby kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.

Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste.

5. november (Allehelgensdag)
Frogner kirke kl. 11.00:
Allehelgengudstjeneste med folke-
toner. Bente Storbakken (fele/hard-
ingfele).
Sjåstad kirke kl. 17.00:
Minnegudstjeneste.
Frogner kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste. Jan Bertelsen
(obo).
Tranby kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste. Tranby kantori.
Sylling kirke kl. 19.00:
Minnegudstjeneste.
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Lier Menighetsblad

Valg må tas
Fra 2020 blir flere kommuner i vårt
distrikt slått sammen med nabo-
kommuner.  Lier er en av de få som
ikke berøres direkte.  Men hva som
skjer med Lier i åra framover blir
også spennende.  Vil det nye kom-
munekartet få noen innvirkning på
oss, eller vil alt bli som før?   

Men for oss som kirke i Lier vil det
uansett bli endringer når vi om
noen år får der nye kommunekart-
et.  Etter at det gamle Drammen
prosti ble delt for om lag 20 år sia
er vi en del av Lier prosti som
består av kommunene Lier, Røyken
og Hurum.   

Fra 2020 blir Røyken og Hurum en
del av en den nye kommunen
Asker.  Disse kommunene ligger i
dag i to forskjellige fylker og bispe-
dømmer.  Det sier seg sjøl at fra
2020 må de tilhøre samme kirkelige
fellesråd og dermed også samme

bispedømme.
Menighetene i disse kommunene har
fått forespørsler om hvilket bispe-
dømme de vil tilhøre.  Nye Asker
kommune vil gå enten til Oslo eller
Tunsberg bispedømme.  Mye tyder på
at det blir Oslo, men det er ingen
automatikk i det.

Uansett er det klart at vårt prosti vil
opphøre i sin nåværende form.
Derfor må det tas valg hva som skjer
videre med oss i Lier.  Dersom nye
Asker blir er del av Tunsberg bispe-
dømme kan også vi i Lier gå sammen
med Asker i et nytt prosti.  

Det er selvfølgelig også en mulighet
at vi blir igjen aleine i et nytt Lier
prosti.  Vi vil da ha flere medlemmer
enn mange andre prostier, men sann-
synligvis blir vi allikevel for små.

Derfor er det mest sannsynlig at vi
igjen blir en del av Drammen prosti.
Men også her er det skjær i sjøen.
Svelvik og ikke minst Nedre Eiker går

inn Drammen kommune.  Dermed
blir Drammen kommune stor.
Dersom også vi skal bli en del at
dette utvidete prostiet vil det bli et
stort prosti, sannsynligvis for stort.   

Da kan et alternativ være å dele
Drammen i to prostier.  Men heller
ikke det er noen god løsning.

Det hele koker ned til at uansett
hva som skjer blir det ingen
optimal løsning.  Men uansett må
dette løses på en eller annen måte.
Og vi kan jo håpe at noen vil finne
en god løsning som vi ikke ser i
dag. 

Sokneprest
Ragnar Ringen
Petersson 
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Nyhet!

Frogner kirke skal få inn et nytt kon-
sertflygel i løpet av høsten. Dette er et
spennende prosjekt som kantorene i
Frogner er med på.
Innvielseskonserten er første søndag i
advent 3.12. kl 18:00 med selveste
Wolfgang Plagge i hovedrollen! Mer
info kommer senere, så hold av
datoenJ. Det er også mulig å gi en gave
til kjøpet av det nye flygelet.

Hilsen Anne Ma Flaten og Beena
Karpisova
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TRANBYHØGDA

MISJONSFORENING

40 ÅR

I 1977 var Misjonsselskapet si for-
ening så stor at den ble delt, og
Tranbyhøgda misjonsforening
startet med Svanhild Fuglesteg
som leder de første 12 år.
Deretter tok Fredny Salomonsen
over helt til hun dessverre døde i
2011. Nå er Gjertrud Aspelund
leder, Inger Elmung var pliktopp-
fyllende sekretær  i mange år og
Inger Grønnevik var og er trofast
kasserer. Vi er en liten gjeng, har
møte første mandag i hver

måned, to ganger i året på
Hallingstadtunet sammen med
beboerne der. Og pengene vi gir
går videre til hjelpearbeid i inn-
og utland. Nye medlemmer er
hjertelig velkommen!

Dobbeltfeiring !

Ingen sak å be til fest når middag
og drikke blir betalt av ei som
hadde bursdag og gjerne ville
feire sammen med 40-årsmarker-
inga, og som til dagen sin ønsket

seg bare
penger som
skulle gå til
misjonsar-
beid. 45
gjester!
Gaven gis til
Solsetra
Misjons-
senter.

Hovedgjesten var Reidun Andersen
Weberg fra Buskerud NMS (Det
Norske Misjonsselskap). Hun
fortalte fra de mange land det
arbeides i, og det var en glede å

kunne  sende   16 000 kroner til
oppgraving av oljetank og nytt
varmeanlegg på Solsetra. I sommer
har det vært fem fullsatte barne-
leirer og mange arrangement der.
Solsetra er et viktig sted ikke minst
for den nye generasjon.

Anders Jørgen, Arne og Magnus
med Waldemar ved pianoet gledet
oss med ”gode, gamle” sanger.
Hyggelig  prat, kaffe og smakfulle
kaker var med og gjorde kvelden til
en fest. Hjertens takk til Anne
Marie for raus bursdagsfeiring!

Gjertrud

Prosjektkor i
Sjåstad menig-
het!

I forbindelse med allehelgens-
gudstjenesten i Sjåstad kirke,
stabler Sjåstad menighet
denne høsten et prosjektkor
på beina.

Vi planlegger fire øvelser og
vi vil avslutte med fremførelse ved alle-
helgensgudstjenesten i Sjåstad kirke
søndag 5. november kl. 17.00. Øvelsene
vil foregå på mandager fra 19.30 til
21.30, følgende mandager:
9. oktober
16. oktober
23. oktober
2. november (torsdag)

Dette dreier seg først og fremst om et
unisont kor, kanskje gjør vi noe

tostemt. Det kan også bli muligheter
for solosang. Vi skal synge salmer og
sanger som passer til allehelgen samt at 

koret skal fungere som forsangere på
fellessalmene. Dette er tilbud  for dem
som er glade i å synge, alle er hjertelig
velkomne. Gi gjerne beskjed til organist
Jon Martin Høie (jh289@kirken.no/450
37 906) om du ønsker å være med. Vel
møtt til første øvelse!

Hilsen Sjåstad menighet 



Familien Berg i
Sylling kirke
Avslutningen av
ORGELÅRET 2016 ble utro-
lig bra.
Sylling menighetsråd hadde
invitert familien Berg til å
holde konsert i kirken vår. Av
de 4 barna som var med i

Sylling og Sjåstad skolemusikk, har 3 stykker
blitt musikere av nasjonal/internasjonal klasse.
Det 4. barnet har doktorgrad i informatikk og er
aktiv støttespiller i Horten skolekorps.

Konserten ble innledet med urfremførelse av
«Til Sylling». John C. Chapman har   spesi-
alskrevet et verk til orgelet vårt. Orgelet ble
brukt som soloinstrument og også i samspill
med bass, fiolin, trombone og fløyte.
Vi ble stolte og takknemlige.  

Den utvidede familien
Berg = 9 personer
(barn; Frode, Hilde,
Henrik og Inger
Johanne, barnebarn;
Victor og Mari og svig-
erbarn; Lise Lotte,

John og Åse) trakterte orgelet, traverso, fløyte, fio-
lin, klassisk kontrabass, klaver, cello, trombone og
selvfølgelig sangstemmer. 

Ørene våre hadde et morsomt og litt krevende
møte med Telemann, Herzog/Holiday, Rutter,
Poulenc og Piazzolla. Spennende å høre at alle
instrumentene fikk vist seg fram. Programmet var
eksperimentelt med behagelig og klangfylt vellyd. 

Barokkorgelet avsluttet orgelåret med: J.S. Bach Toccata og fuge i d-moll.

85 personer sier tusen takk for en praktfull konsert.

BB
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Slekters
gang

Dåp
Frogner menighet
Theodor Krogstie, Isabella
Siljuhotet Gran-Henriksen, Ada
Biørn Hellumsand, Casper Hoel
Sørensen, Pernille April Aasland,
Tilla Christine Didriksen, Karina
Mastad, Olivia Wisløff Ødegaard,
Alma Brastad Bekkan, Ebba
Tandstad Frogner, Ola Hastad
Holm, Simen Kvistbråten Sollie,
Theo Opsahl Carvalho, Mikkel
Vesterheim Oseth

Tranby og Lierskogen menighet
Loke Borge, Maja Ramslie Malme,
Lily Guerra Mathisen, Luna Guerra
Mathisen

Sjåstad menighet
Nataniel Steinset

Sylling menighet
Kaja Hegna Brevik, Ylva Frøysok
Fjeldberg

Vigsel
Tranby menighet
Linda Fløttum og Per Kristian
Solevåg, Line Iren Mørk og Odd
Magnus Rosbach, Maria Hartmann
Prytz og Håkon Laxdal Gundersen,
Marlene Hartmann Prytz og Martin
Kristoffer Kruse, Gøril Maria
Nordmarken Oldernes og Anders
Sundsmoen

Sjåstad menighet
Sandra Karoline Fuglerud og Jon
Wichstad Haugen

Gravferder
Frogner menighet
John Olav Brenna, Anne Alvhilde
Illøkken, Ivar Bang, Inger Marie
Aasrum, Gunnar Charly Karlsen,
Rolf Arild Lyhus, Knut Enger, Per
Schøyen,  Astrid Pedersen

Tranby og Lierskogen menighet
Edvard Veaas, Ingrid Margrete
Amlien, Nelly Tomine Szüts, Herdis
Opsahl

Musikkundervisning i Frogner kirke 
Frogner menighet ønsker gi et tilbud
for orgel/musikk- undervisning. Vi
ønsker å rekruttere orgelelever og at det
skal inneholde noteopplæring og sang.
Aldersgruppe er rettet mot barn og
unge, men alle er velkomne til å søke
plass. 
Ta kontakt med Beena Karpisova
bk725@kirken.no - 48605715
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MENNESKET ER IKKE
TIL SALGS

I år markerer vi at det er 500 år siden
Martin Luther startet «reformasjo-
nen» som la grunnlaget for det kirke-
samfunnet vi er en del av. I den
forbindelse er det denne høsten fire
søndager som fokuserer på tema som
er viktige i arven etter Luther. En av
disse gudstjenestene har tema
«Mennesket er ikke til salgs». 
Dessverre er det et altfor aktuelt
tema! Emnet rommer en trist
erkjennelse av at menneskehandel,
nedverdigende syn på mennesker og
forkastelige praksiser florerer både i
historien og i nåtiden. Slaveri har
vært praktisert – kanskje til alle tider
og i de fleste kulturer. 
Jesus talte aldri direkte mot slaveri,

men han gjorde noe som var unikt
for en som var lærer og leder for
andre – han tok en slaves plass når
han skjærtorsdag vasker disiplenes
føtter.  Og han solidariserer seg med
de minste når han sier: «Den som tar
imot et lite barn i mitt navn, tar imot
meg». Sterkere kan en knapt
formulere en formaning om å vise
omsorg og kjempe for rettferdighet
for alle som er små i verden. Kirken
kan aldri akseptere at mennesket er
salgsvare! 
Når noen ikke respekterer et med-
menneskes verdighet, men utelukk-
ende ser på det som et objekt en selv
kan tjene penger på, krenkes menn-
eskeverdet. 
Med utgangspunkt i at hvert menn-
eske er skapt i Guds bilde, og at Jesus
ble vår bror, må vi ha et offensivt syn
på det enkelte menneskets verd. 

«Jesus Kristus, 
du sier at den som tar imot dine
minste, tar imot deg. 
Vi ber deg: 
Lær oss å ta vare på hverandre, 
så vi viser barmhjertighet 
og hjelper og støtter den som er i nød
og fare, 
du som med Gud, vår Far og Den
hellige ånd lever og råder, 
én sann Gud fra evighet til evighet,
Amen.»

Berit Basmo
Kvidaland,
sokneprest
Tranby og
Lierskogen

Andakt

Åpen kjeller
For ungdom fra 10. klasse og oppover!
Sted: Peisestua på Tranby menighetshus
Datoer for resten av høsten: mandag 23. oktober og  man-
dag 20. november.

På Åpen kjeller kan du få komme å henge, snakke og få
litt godt å spise.
Vi prøver ut forskjellige samtaleopplegg for ungdom som
tar opp temaer som tro og tvil, meningen i livet, hvem er
jeg?, vennskap, konflikt, sex og samliv, forelskelse og mer. 

Program for kveldene (kan variere litt):
1900: Is eller annet digg
1930: Prat. Vi tester ut ulike samtaleopplegg for ungdom
med forskjellige temaer 
2015-2100: Tid til å spille spill, skravle, osv.

Ta med en venn eller tre og bli med på noe nytt og spenn-
ende!
Har du spørsmål? Ta kontakt med diakon Solveig som er
leder på Åpen kjeller. 

SANGKVELD AV YPPERSTE
KLASSE

på Tranby menighetshus 28.september. De to som gjorde
det til en lærerik og musikalsk opplevelse var vår store
salmedikter og forfatter Eyvind Skeie sammen med vår

dyktige kantor  Beena Kumar Karpisova, som feiende
flott spilte kjente og ukjente melodier.  Skeie siterte
Martin Luther: ”Musikk er den beste trøst for det sorg-
fulle sinn!” og kalte seg selv salmediakon. Han ser det
som en viktig oppgave å skrive slik at små og stor forstår
og kjenner seg igjen i tekstene. Hvem husker ikke
”Portveien 2” og ”Sesam stasjon”?  I poetiske ordelag
lovsynger Skeie sin glede over Guds frelsesgjerning og
respekt for Guds skaperverk. Skeies egen salmebok
”316” i 2007.  I ”Norsk Salmebok” har han 38 salmer og
17 oversettelser. Bla opp og les! Mange kloke tekster! Det
klang flott i salen da vi sytti som var til stede, sang oss
gjennom et titalls  vakre og velformulerte sanger.  ”
Evige, hellige hjerte, puls i alt som er til....” Takk til
Eyvind Skeie som kan beskrive GUD på en så poetisk
måte! Gjertrud
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Altertavlen i
Gullaug kirke
Altertavlen I Gullaug kirke er et stort
oljemaleri (143 cm X 123 cm) i en for-
gylt utskåret ramme som viser Kristus
som åpenbarer seg for tre menn som
ser mot sårmerkene i hendene hans.
Bildet er en kopi av maleriet «Thomas
tvil» av den nederlandske maleren
Peter Paul Rubens (1577 – 1640).

Originalen henger i Det kongelige
museet for skjønne kunster, i
Antwerpen, Belgia og hang opprinnelig
i Mariakapellet i Fransiskanerkirken i
byen. Det var bestilt av den den daver-
ende borgermesteren i Antwerpen,
Nicolaas II Rockox og hans hustru
Adriana Perez og ble malt i årene 1613
– 1615. Originalen har to sidedører
som kan lukkes over maleriet og som
har portrettbilder av de to som hadde
bestilt maleriet som altertavle til deres
gravsted i kapellet. 

Motivet viser Jesus med kjortelen ned-
brettet og med bar overkropp slik at de
som er tilstede kan se med egne øyne
sårmerkene og at han er den samme
levende Jesus som de kjente og ikke en
ånd eller et syn. Kroppen er kraftfull
og muskuløs slik en kan forvente at en
håndverker og tømmermann skal se ut
etter praktisk kroppsarbeid gjennom
mange år. 

Rubens viser Jesu åpenbaring for den
tvilende Thomas som forundret ser

ned på sårmerkene i Jesu hender. Fra
museet der maleriet henger, leser vi at
den eldre mannen til venstre er Peter
som tre ganger i uken før hadde for-
nektet Jesus. Den unge mannen til
høyre er ikke Johannes som en skulle
tro, men Paulus som skulle forfølge de
første kristne før han selv møtte Jesus
foran Damaskus og ble en Jesu disipp-
el. 

Bildet er altså en
sammenkomposisjon
av mennesker som
hver på sin måte
grovt hadde sviktet
Jesus. Likevel komm-
er han dem i møte og
viser dem nåde og
anerkjenner deres tvil
og mangler og gir
dem ny sjanse og nytt
liv. Jesus tar dem inn i
sitt felleskap og står
foran dem i kjøtt og
blod som et levende
vitnesbyrd på at de
kan tro på hans løfte
om «syndenes forlat-
else, legemets opp-
standelse og det evige
liv». Tilgivelsen er ikke noe de har gjort
seg fortjent til. Det er en gave fra den
oppstandne Kristus. På den opprinne-
lige altertavlen står borgermesteren og
hans kone på hver side i vakre klær og
smykker og med rosenkrans i hånden.
Også de og alle oss andre, må be om
tilgivelse for sine synder og om at Jesus
må lukke oss inn i sin himmel. 

Hvor kommer bildet i Gullaug kirke
fra? 
Vårt bilde hang opprinnelig i Lillesalen
i Betania kapell på Brakerøya som ble
revet da motorveien ble bygget. Så ble

det flyttet opp til Nøsteveien 29 som
huset barnehage og menighetssal,
Betania i Nøsteveien. Da Barnehagen
overtok eiendommen og Betania ble
lagt ned, ble maleriet lagret en tid før
det ble gitt til Gullaug kirke. 

Vi vet ikke hvem som har malt det,
men kunsthistoriker Tove Frøvoll
Thoresen som arbeider for Tunsberg
biskop med kirkebygninger og deres

inventar og
utstyr, sier at
Gullaug kirke
kan være stolt av
at de har et vakk-
ert og kunst-
teknisk fremrag-
ende utført mal-
eri som sin alter-
tavle. – Men hvor
kommer det fra –
opprinnelig? Det
vet vi ikke, men
kan spekulere. 

Da kunstnere ble
utdannet i tidlig-
ere tider var det
vanlig at de malte
kopier av kjente

og anerkjente malerier som ledd i sin
utdannelse. Så kom lærerne og veiled-
ere og kritiserte og ga råd. Vår alter-
tavle er ikke en amatørkopi, men bærer
preg av en kunstnerhånd. Kanskje er
det et slikt svennestykke? Det finnes
nemlig en kopi av det samme motiv til
her i distriktet på Strømsø menighets-
hus. Er det noen som vet mer om mal-
eriet og dets bakgrunn, så vil vi gjerne
ha opplysninger. 

(Artikkelen lener seg på opplysninger
på nettet fra Det kongelige museet for
skjønne kunster, i Antwerpen). 

Asle Kristiansen

Søndag 26. november kl. 18 kommer den meritterte organisten
Anders Eidsten Dahl til Sylling kirke. Han er en aktiv konsertorgan-
ist og har flere kritikerroste plateutgivelser bak seg. Til daglig er han
kantor i Bragernes kirke i en stilling med hovedvekt på utøvende
orgelspill. Denne søndagen skal Eidsten Dahl traktere Reil-orgelet i
Sylling kirke. Den som tar turen vil få oppleve variert orgelmusikk
på høyt nivå. Det er fri éntre med kollekt ved utgang.

Velkommen!

Arrangør: Sylling menighetsråd
Bildefoto: Elin Eike Worren
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Det er 500-års jubileum
for reformasjonen. Vi
skriver 10.september.  I
Lierskogen kulturkirke
markeres  Luther-jubileet
med den spesielle og
tankevekkende forestill-
ingen ” Katharinas
stemmer,”  som handler
om Katharina von Bora
før hun giftet seg med
Martin Luther. Bare seks
år gammel ble hun sendt i kloster.

Biskop Per Arne Dahl introduserte oss
for de tolv nonnene som leste Luthers
skrifter og valgte å rømme fra klosteret
en påskenatt i 1523. Søken etter sann-
het! Søken etter frihet! Søken etter sitt
eget språk!  Som grå gubber er dukk-
ene som forestiller pave Leo X og
Luther og den dyktige sangeren og

buktaleren Cecilie
Schilling spilte alle
roller med stor dykt-
ighet og kraft.
Katharina  kjemper
mot det onde i sam-
taler med Gud, jom-
fru Maria og  paven.
Hvor er sannhet?
Hvem taler sann-
het? Kan jeg se
sannhet? roper
Katharina.  JEG VIL
LEVE I FRIHET!

FRIHET OG HÅP!   Og boktrykker-

kunsten! For en revolusjon! Hva hadde
skjedd med reformasjonen uten
Gutenberg?  

Forestillingen skal vises på over 20
steder i Norge og flere storbyer i
Europa.  Manus er skrevet av Anne
Helgesen.  Den virkningsfulle og
sterke orgelmusikken stod Bjørn
Andor Drage for, og det er Kattas
figurteater ensemble fra Tønsberg  som
står bak forestillingen. En sterk opplev-
else! 

Etter en god kake- og kaffepause
entret biskop  Per Arne Dahl, tal-
erstolen. Han kalte det en mini-
forelesning om den frigjørende
nåden. 

Nåde er et viktig ord i Martin
Luthers lære.  Et enkelt ord, og
nåden er gratis, men likevel vanske-
lig å fatte rekkevidden av. ”Det er
lettere sagt enn gjort”, sa Per Arne
Dahl . Han la vekt på at vi lever i et
prestasjonssamfunn. Blir det aldri
bra nok?  Vi mennesker strekker
ikke til, er sårbare. Men ”Guds nåde er
nok for deg,” står det. 2016 var året da

det var lov å snakke om skam. Per
Arne Dahl håpet at 2017 blir året vi

også kan snakke om skyld og nåde.

Foredraget tok utgangspunkt  i en
modell ”Den dynamiske sirkel som
utfordring til liv, tro og tjeneste” med
fire punkter: 1) Aksept 2) Støtte 3)
Status og 4) Ansvar. Det vanskelige er
om vi starter med ansvaret og reverser-
er hele modellen. Vi må være i den
gode sirkel. Vi kan kjenne oss  svake,
men Paulus sine ord  i brevet til efes-
erne har mange funnet trøst i: ” For av
nåde er dere frelst ved tro.” Nåde er når
alt er tapt og så få alt tilbake. 

Gjertrud

Tema ” NÅDEN ”

Hva er sannhet?     Jeg vil leve i frihet!    Frihet og håp!

Høsttakkefest i
nyoppussa kirke!

Søndag 15. oktober er det
tid for den tradisjonelle
høsttakkefesten i Sjåstad
kirke. Kirken blir pynta
med det vi har fått høste og
vi skal takke Gud for det vi
har fått høste. Sjåbagos skal
som vanlig synge.  De blir ekstra
mange denne gangen for de har
korseminar for alle barn i Lier den
helga, som avsluttes med at de deltar

på høsttakkefest. 4-åringene er spesi-
elt invitert til å komme til kirka den
gangen for å få bok.

Men som mange sikkert har sett har

kirka i litt over et år vært prega av
oppussing. Nå skal vi også markere at
oppussingen er ferdig. Kirka har
blant annet fått nytt tak, ny puss på
veggene, nytt inngangsparti med
rullestolrampe og nye dører. Så nå
skal vi også takke for den flotte kirka
vi har fått, og markere at arbeidene
med oppussing er avslutta. 

Velkommen til høsttakkefest!
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Tjen hverandre i
kjærlighet

Dette er KFUK`s motto i Bangladesh.
Et flottere motto er det vanskelig å
finne. Ved å være med å støtte de
aller fattigste i Bangladesh, har mange
i Lier vært med å gi skole og hjelp til
barn og familier. 

Bangladesh, et lite land med kanskje
oppimot 200 millioner mennesker,
vakre, blide, men mange fattige.
Flyktningstrøm fra
Myanmar samt
enorme over-
svømmelser, regn-
vær og ras utarmer
et på forhånd fatt-
ig land. Hvor skal
alle bo og hva skal
de spise?

lldsjeler er det
mange av rundt
omkring. Den vi
kjenner som
brenner aller mest for hjelpearbeidet i
Bangladesh er Turid Werrum. På
”Åpent hus” på Tranby den 6.septemb-
er fortalte Turid med glød og entusi-

asme om alt
som via KFUK
er samlet inn
til bygging av
skoler, utstyr
og skoleuni-
former, lønn
til lærere eller
støtte til
spare- og inn-
vesterings-
grupper, før
kalt mikro-
kreditt-grupp-

er.  Fra 2003 til 2013
samlet konfirmant-
ene inn 821 000
kroner. På de siste
femten-tjue årene
har Turid stått i front
og det er samlet inn
9,5 millioner til
Bangladesh. 

Søndag 17.septemb-
er gikk vel 60

Tranby- og Lierskogen-konfirm-

anter fra dør til dør med innsaml-
ingsbøssene sine. Ved ferdig opptelling
ble det kvittert for 52 000 kroner. Det

er stor stemning i salen etter hvert
som ungdommene kommer inn.
”Gamle- konfirmantene” teller peng-
ene, og ”eldgamle” konfirmanter ordn-
er med kaffe, saft og deler opp alle de
gode kakene som konfirmantforeldre
har bakt. Vi gleder oss over nye peng-
er til skolebarn i Bangladesh. Og vi vet
at pengene kommer fram og hver
krone godt utnytta.

Takk for innsatsen!

Gjertrud. 

Musikktreff på Frogner
Menighetshus
Høstens repertoar er solid.
Musikktreffet på Frogner
Menighetshus er populært, og vi fort-
setter i oktober og november med
flotte utøvere. 

18.oktober kl.11.00 kommer
det fire nydelige damer fra
DameEtagen
DameEtagen, et ensemble med tolv
kvinnelige sangere, baserer sitt reperto-
ar på vokale arrangementer, tre hoved-
stemmer, to «krydderstemmer» og sol-

ist, akkompagnert av piano, hammond
og saxofon/fløyte.
Låtene og arrangementene kan karak-
teriseres som «spenstige og tette,
klangfulle og tøffe». 
Dametagen består av erfarne vokalister
og solister, der alle på en eller annen
måte har vært i ensemble, band,
studioinnspilinger eller korvirksomhet,
hvor Siri Christensen har vært leder,
dirigent eller arrangør.

Dagens ensemble har øvet sammen
siden høsten 07. Repertoaret består av
damenes favoritter, arrangert og til-
passet denne spesielle sammensetning-
en av stemmer, av Siri Christensen. 

Som tolkere innenfor jazz, blues, pop
og soul er disse damene en opplevelse!

Et stort spenn, fra skikkelig ”tem-
potrøkk” til myke ballader. Det er et
inspirert ensemble, med vokalt
spenstige og scenelekne utøvere.

Musikktreff i November er
med Henrik Hundsnes.
15.november kl.11.00.  
OBS! Inngang kr 150,-.  
Tenor, fra Haugesund. Henrik har sin
utdannelse fra Norges Musikkhøyskole
og Musikkonservatoriet i Amsterdam. 

Han er spesialisert innen barokk-
musikk, og er en etterspurt solist til
opera så vel som kirkemusikalske pro-
duksjoner.

Hundsnes har sunget med mange store
og kjente orkestre som Oslo
Filharmonien, Kringkastingsorkesteret,
Norsk barokkorkester m.fl.

Videre har han holdt en rekke solokon-
serter og da som oftest med sin partner
Gry Helene Storsve Hundsnes ved
klaveret.

Desember 2015 ga Hundsnes ut sin
første soloplate ”Count Your
Blessings” som mottok strålende krit-
ikker.



Finn 5 feil

Vitser

 

 
Finn navn på 8 ting med hjul!Fargelegg!

Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i aksjon, 
side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 
side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 
og mine kjenner meg.

Lukas til 

Supersetning

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00
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LOKAL HISTORIE
PÅ ÅPENT HUS
1.NOVEMBER

John Willy Jacobsen er
gjest på Åpent Hus på
Tranby menighetshus
1.november kl.11. Denne
gangen har Jacobsen sett
nærmere på kulturlivet
som var på Tranby og
Lierskogen for en del år
tilbake. Han forteller hist-
orier knytta til forenings-
liv og andre aktiviteter. Åpent Hus byr også på deilig
lunsj, loddsalg og en god prat rundt bordene. 
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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

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

Sjåbagos
høst 2017
Allle 1-7 klassinger er
hjertelig velkommen
til å finne sin plass i
verdens beste barne-
kor! Er du en jente
eller gutt i alderen 1-7
klasse og går med en
liten sanger i magen?
Sjåbagos tilbyr et veld-
ig trygt og godt miljø,
og vi har også egne
sosiale helgeturer for
korets medlemmer.

Vi øver mandager 18.00 i Sjåstad Kirke.

Noen ting som skjer med Sjåbagos i
høst:

KORSEMINAR: for alle barn i Lier
som har lyst til å være med!
Helgen 13-15 oktober inviterer
Sjåbagos til korhelg med Frida Hegge
Larssen som dirigent. Dette korsemi-
naret er åpent for alle 1-7 klassinger i

Lier som ønsker seg en helg fylt av
musikk, sang og glede. Sjekk ut mer
detaljer på Sjåbagos sin Facebook side,
og meld deg på om du vil være med.

«Gospelgudstjeneste» i Sjåstad Kirke!
Mandag 20. november blir det
Gospelgudstjeneste i Sjåstad Kirke.
Stammen i Gudstjenesten blir Sjåbagos,
men her blir det også deltakelse fra
flere musikalske og talentfulle Liunger,

samt at det blir allsang for
alle som kommer! NRK P1
vil gjøre opptak av hele
Gospelgudstjenesten, og
sende den som en av årets
Radio Gudstjenester. Dette
betyr en lytterskare på over 1
million mennesker. Sjåstad
Kirke blir med andre ord satt
på kartet! Møt opp mandag
20. november, og bli med på
denne herlige musikalske
begivenheten i bygda vår. VI
ønsker å fylle kirkerommet
med publikum, slik at all-
sangen og applausen kan
løfte kirketaket ytterligere.

Sjåstad Sanitetsforenings julemesse.
Her bidrar Sjåbagos tradisjon tro også i
år.

Julekonsert med Sjåbagos. Den finner
sted i Sjåstad kirke mandag 11 desemb-
er, og alle er hjertelige velkommen! 

20.desember har vi blitt invitert til
Høvik Skole for å ha konsert med
Høvik og Lier skolekorps.

FELLESSKAPSKVELD

på Frogner menighets-
hus tirsdag  17.okt. kl.
19.30 .
Sykehusprest  ved
Radiumhospitalet Tore
B.Dugstad : ”Sjelesorg i
møte med kreftsyk-
dom”. Kaffe og litt å bite
i fra kl. 19.00 .
Velkommen!
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Kirkeverge Mette
Sønsteby
mobil: 482 89 588

Prost Ellen Martha 
Blaasvær 
mobil: 922 84 822

Sokneprest Ragnar Ringen
Petersson (Frogner)
mobil: 415 19 679

Sokneprest Berit Basmo
Kvidaland 
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 917 73 490

Sokneprest Ole Johan
Stokstad 
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 951 11 602 

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

Kantor
Beena Kumar Karpisova
(Frogner)
mobil: 48 60 57 15

Organist
Jon Martin Høie
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 450 37 906

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

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

Menighetspedagog
(Sylling og Sjåstad)

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 var i
sommer i
Kåfjord 45 år
etter forrige
gang. Jeg husker enda besøket dengang
hos en gammel grensevakt. Jeg kom til å
slå en vits over min (allerede da
manglende) hårprakt. Han hadde nok
ikke venta slikt fra han bachba (pappa er
navnet på presten) så den gamle samen lo
så fælt at det holdt på å bli hans siste natt-
verd.

En historie nordfra forteller om en kar
man ikke hadde sett for mye på bedehus
og i kirke, og som mirakuløst ble berga
av en båtkvelv. På
sykehuset så bede-
huskvinnen sin
store mulighet. Hun
gikk bort til han og
sa triumferende:
«Da ba du vel».
«Vel» sa mannen.
«Jeg minnes jeg
viska til Vår Herre
om han kunne
hjelpe meg denne ene gangen siden jeg
ikke er av dem som flyr og maser på deg
hver eneste dag». 

Under Lierdagene var det fritt fram å
kaste en våt svamp på soknepresten.
Minnes presten som beklaga seg over
regnet som hadde gjort han temmelig
våt. «Å ja, du blir tørr nok når du
kommer på prekestolen» kom det fra
klokkeren.

Kong Harald ble annonsert død forleden,
men fadesen ble rettet etter tre minutter.
To assosiasjoner: en prest opplevde en
morgen å lese sin egen nekrolog i avisa.
Han ringte sporenstreks redaksjonen og
presenterte seg med navn. Det ble rimelig
stille i telefonen. Så føyde han til at han
ikke var helt fornøyd med nekrologen. De
fikk gjøre den bedre til neste gang.

Og så var det mannen som begynte hver
dag med å lese dødsannonsene. Sto han
ikke der, gikk han og laget seg en kopp
kaffe.

Du kan lett bli for gammel om du slutter
å flire, men du blir ikke gammel om du
flirer. 

Rolf H Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 24. oktober
I din postkasse: 3-10. nov.

!

Prestens 
beste...

Sylling Supersprell høsten
2017.
Supersprell er en «søndagsskole» på
torsdager.  Vi samles i kirkestua i
Sylling, kl. 18.00-19.00. 17.30 hvis
du først vil ha med deg en enkel
middag.

Samlinger høsten 2017:
12. og 26. oktober
9. og 23. november

Håper vi ser deg!
Kontakt: Kristin Stokstad, 411
44 194 / kristok@lifi.no

TEMAGUDSTJENESTE I
TRANBY KIRKE 19.
NOVEMBER kl. 19.00
«MENNESKET ER IKKE TIL
SALGS»
I forbindelse med reforma-
sjonsjubileet settes det denne
søndagen fokus på mennesket
ut i fra temaet «mennesket er
ikke til salgs». 
For å belyse emnet har vi
invitert leder for avsnittet som
arbeider med menneskehand-
el/moderne slaveri hos KRI-
POS, Knut Bråttvik. Valg av
sang og musikk vil også preges
av dagens tema. 

Er du glad i å synge?
Vil du øve
deg på å
synge solo,
flerstemt
eller/og å
synge etter
noter?

Forsangere søkes til å delta på gudstjen-
ester, konserter og andre typer arrange-
ment knyttet til Frogner kirke i Lier
kommune. Variert sjanger. Øvelse i for-
kant av arrangement. Kontakt kantor
Beena Karpisova for mer info –
bk725@kirken.no mob.48605715

Halloween-kveld for konfirmant-

ene fra Sylling/Sjåstad og

Frogner i Sylling kirke torsdag

26.10 kl.19:00-21:00.

Orgelsafari, film og popcorn!

Ledet av organistene Jon Martin

Høie og Beena Karpisova.

Kontakt bk725@kirken.no eller 48605715

Nytt fra Kirkevergen:
- POB starter med omlegging av tak på Gullaug kirke 2. oktober.  Planlagt ferd-
igstillelse er 1. november
- Rullestolrampe ved Sjåstad og planering av kirkebakken ferdigstilles i løpet av
oktober måned.
-Utvidelsen av Frogner gravlund er ferdig detaljprosjektert og skal legges ut på
Mercell.
-Fellesrådet jobber kontinuerlig med å forbedre og forenkle arbeidsflyten, og
kvaliteten på våre tiltak. Er det ting som ønskes belyst, endret eller applaudert ta
kontakt med kirkevergen.

Fest for frivillige 
Vi som er ansatt i Kirken i Lier har gleden av å
invitere alle frivillige i våre fire menigheter til
FEST PÅ TRANBY MENIGHETSHUS
TORSDAG 19.OKTOBER KL.18.00.

Vi serverer gryterett med tilbehør, kaker og
kaffe. Det blir underholdning og muntre kon-
kurranser. Vi byr på oss selv, og håper at DU
kommer, enten du har en stor eller liten opp-
gave i kirke og menighet!

Påmelding gjerne så fort som mulig og seinest
innen fredag 13.oktober Kirkens
Servicekontor, tlf. 32 22 02 70 
eller på e-post til lier@kirken.no

Hjertelig velkommen!


