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Søndag 11.02.2018
Tranby kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste ved  Berit Basmo
Kvidaland, Helge Rotevatn og  Anne
Ma Flaten. Tårnagenter.

Onsdag 14.02.2018
Frogner kirke kl. 19:00 Gudstjeneste
ved  Ellen Martha Blaasvær og  Jon
Martin Høie. (Askeonsdag)

Søndag 18.02.2018
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
ved  Berit Barre og  Beena Karpisova  
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved
Ellen Martha Blaasvær og  Waldemar
Nowak  
Sjåstad kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
ved  Ole Johan Stokstad og  Jon Martin
Høie  

Søndag 25.02.2018
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
ved  Ellen Martha Blaasvær og  Beena
Karpisova  
Lierskogen  kirke kl. 11:00
Gudstjeneste ved  Berit Basmo
Kvidaland og  Waldemar Nowak  

Fredag 02.03.2018
Frogner menighetshus kl. 19:00
Gudstjeneste ved  Solveig Thoen og
Jon Martin Høie  
Kvinnenes internasjonale bønnedag

Søndag 04.03.2018
Gullaug kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
ved  Ragnar Petersson og  Jon Martin
Høie  

Søndag 11.03.2018
Tranby kirke kl. 11:00
Fasteaksjonsgudstjeneste ved Berit
Basmo Kvidaland, Joar Flatland og
Waldemar Nowak. Konfirmanter
deltar. Søndagsskole under gudstjen-
esten.
Sjåstad kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste ved Ole Johan
Stokstad og Beena Karpisova.
Tårnagenter. Sjåbagos synger.
Frogner kirke kl. 17:00
Familiegudstjeneste ved Berit Barre,
Anne Sofie Ramslie og Anne Ma
Flaten.

Søndag 18.03.2018
Frogner kirke kl. 11:00
Visitasgudstjeneste ved Per Arne Dahl,
Ellen Martha Blaasvær, Berit Basmo
Kvidaland, Ragnar Petersson, Ole
Johan Stokstad, Berit Barre, Anne Ma
Flaten og  Beena Karpisova. 
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Nytt år – nye muligheter?
Mange av oss har akkurat bedrevet
intern og intens tankevirksomhet for
å følge strømmen av godvillige folk
på leit etter bevisste og ubevisste
nyttårsforsetter. Vi skal bli flinkere til
å trene, flinkere til å spise sunt, flink-
ere til å ha tid til våre gamle og unge,
flinkere på jobben, flinkere til å si ja,
flinkere til å si nei, gå oftere i kirken.
Noen som kjenner seg igjen?

Jeg kjenner meg igjen! Det er så mye
jeg vil lykkes med og så mye jeg vil
bli flinkere til. Så kjenner jeg at det
ligger et «hvis» og bremser forsettene
mine. Det er noe trygt i dette «hvis-
et» mitt. Forsettene gjelder bare hvis
jeg får bedre tid, skal jeg trene. Hvis
noen legger til rette for meg, skal jeg
bli flinkere i jobben min. Hvis bare
folk slutter å mase, skal jeg bli flink-
ere til å si nei. Hvis de andre går, så
skal jeg også gå i kirken. Den rom-
erske forfatteren Terents, sier at «ing-
enting er så lett at det ikke kan bli

vanskelig når det gjøres motvillig.» 

Kanskje noen av oss kan ha som nytt-
årsforsett å stryke «hvis» fra vår indre
ordbok? Kanskje vi kan tenke at når
ingenting er sikkert, er alt mulig?
«Hviset» er en hindring som begrenser,
en imaginær bom som jeg kan låse opp
og igjen som det passer meg. Jeg vil
ikke ha en bom – men en åpen vei. Og
jeg tenker at Ferdinand Finne var inne
på noe vesentlig da han sa: «Jeg tror at
man tiltrekker seg muligheter man selv
legger grobunn for.»

Det er altså inni oss vi finner mulighet-
ene – de skapes sjelden av andre. Det er
egne barrierer – egne bommer – egne
hindringer som står i veien for våre for-
setter. Og, det sterkeste hinder i oss
selv, må være å ikke ville fordi «hviset»
lykkes igjen og igjen.

Men å ville er enkelt – å ha vilje er noe
sterkere, tydeligere, tøffere. Det krever
noe av oss – over tid. Vilje krever også

å ofre, det krever ydmykhet og det
krever evnen til å kommunisere med
andre og ikke minst seg selv.
Forsetter, vilje og villighet er ikke ytre
faktorer – det er begreper som hører
sjel, hjerne og hjerte til. Vi må se
innover i oss selv for å finne mulig-
hetene. Det er ikke lottotrekningen
som er muligheten – men loddet du
kjøpte. 

Vår Herre har skapt nøttene, men
han har ikke knekt dem for oss
(Goethe). Godt nytt år til dere alle,
med håp om at hver enkelt putter litt
verdighet i bunken med forsetter, og
knekker nøtter
uten å tenke så
mye «hvis.»

Mette Sønsteby
Kirkeverge
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Bispevisitas 6.-18.
mars 2018. 
Biskop Per Arne Dahl (bildet) hold-
er visitas og besøker menighetene i
Lier, Røyken og Hurum prosti 6.-
18.mars. Biskopen vil gjøre seg
bedre kjent med hvordan kirken
lever sitt liv i våre lokalsamfunn, og
veilede og inspirere oss til fortsatt
tjeneste for Gud og mennesker.
Programmet for visitasen innehold-
er møter med menighetsrådene og
kirkelig ansatte, kontakt med ulike
deler av kirkens arbeid for barn og
unge, andakt på institusjoner, guds-
tjenester og andre samlinger i de
lokale kirkene. Biskopen vil også
møte ledelsen i hver av de tre kom-
munene og drøfte kirkens stilling i
lokalsamfunnet med dem. 

Biskopen vil gjerne møte så mange
som mulig! 

Følgende arrangementer i Lier er
åpne for alle: 

Onsdag 7. mars kl.09: Morgenbønn i
Tranby kirke. 

Onsdag 7.mars kl.11: «Åpent Hus» på
Tranby menighetshus. Biskopen er
dagens gjest. 

Torsdag 8.mars kl.11.30: Andakt på
Fosshagen Ressurssenter.

Torsdag 8.mars kl.13: «Kunstpause» i
Frogner kirke. Elever ved St.Hallvard
videregående skole medvirker.

Onsdag 14.mars kl.19: Kulturkveld i
Sylling kirke med biskopen, kor og
lokale musikere.

Torsdag 15.mars kl.9: Morgenbønn i
Gullaug kirke. 

Søndag
18.mars kl.11: Visitasgudstjeneste i Frogner
kirke for hele prostiet. Etter gudstjenesten
holder biskopen sitt visitasforedrag som opp-
summerer visitasen.

Velkommen!

Prost Ellen Martha Blaasvær

Verdige vinnere!

Det er allerede over to måneder og
nytt år siden kulturfesten på
Haugestad 30. november, friskt ledet
av Ingeborg Rivelsrud. Prisutdelinger,
taler, kaffe og bløtkake. Vakker sang og
musikk fylte
en del av
kvelden og
gav ro i sjel
og sinn.
”What a
wonderful
world” av
Hans Cato
Kristiansen,
”Gabrielas
song” ved
Ellen
Marsøe, Lierskau-sangen framført av
Runar Gravdal og avslutningsvis
”Presious Lord” ved Andrea Horstad.
Vakkert! Ordfører Gunn Cecilie
Ringdal talte og delte ut prisene.
Gratulasjoner og blomster fra menig-
heten til kulturprisvinnerne Ragne
og Rolf Sommerseth, som mottok
diplom og 10 000 kroner for innsatsen
de har gjort i kulturkirken på
Lierskogen. Intervju med dem stod i
menighetsblad nr 7-17. Ragne takket
og  mimret om hvordan det var da
opp-pussingen startet. Stein Styve

hadde laget bildeserie av de mange
foredragsholdere og musikere som har
gjestet kulturkirka. Under bildeshowet
takket Rolf for prisen og i vel-
formulerte ordelag beskrev personer
som har gledet tilhørerne de mange
søndagskvelder siden 2010.

Haugestadstipendet på 40
000 kroner ble gitt til utøvende jazz-
musiker med fordypning i improvisa-
sjon, Håkon Nordby Bjørgo. Han er
Liergutt med bakgrunn fra Lier
Musikkverksted, i gang med master-
grad ved musikkhøyskolen og turnerer
rundt i Norges land. Håkon takket og
framføre med stor innlevelse tre jazz-
låter på kontrabass, den ene egen
komposisjon som passet ekstra bra da:
”Buss for tog.” Gratulerer prisvinnere!  

Gjertrud  Aspelund

Tusen takk til alle som
har bidratt til Julekurven!
Før jul delte vi ut 72 kurver til menn-
esker her i Lier. Vi håpet at dette
kunne være med å gi dem en litt
bedre julehøytid. Det gleder oss at så
mange gav så mye at vi kunne dele ut
så mange kurver! En stor takk også
til Kiwi-butikkene i Lier, Maarud og
Delikat for støtten. Behovet er stort
og da er det flott at vi klarer å følge
det opp. Så igjen vil vi si: Tusen takk
for det som har blitt gitt til
Julekurven!
Hilsen fra Tranby og Lierskogen dia-
koniutvalg, Frogner diakoniutvalg og
diakon Solveig Thoen



Herlige Prøysen!

Med julegrøt og
hundre frammøtte 

på ”Åpent hus” ,
Tranby menighets-

hus 6. desember.

Kokkegjengen som hadde pynta
bord, kokt grøt og bakt bløtkaker
ønsket oss alle velkommen på
ekte nissevis. St. Nikolas av Myra
( eller var det Helge Rotevatn inni den
flotte drakta?) kom for å minne oss om
giverglede i adventstida. De fleste
hadde nok venta seg et foredrag av
Johan Kaggestad, men han hadde hatt
nærkontakt med en elg og måtte hvile
seg noen uker. Han lovet å komme en
annen gang, kunne programleder Berit
Basmo Kvidaland fortelle oss. Så følg
med når han dukker opp! Mange var
nok spente på hvem som skulle erstatte
Kaggestad, men jeg tror ikke de ble
skuffa, selv om dette var noe helt annet.
Skuespiller Ketil Kolstad, fra Vardal,
bosatt på Kongsberg, innfridde virkelig.
Med sin ekte totendialekt tok han oss
med inn i Alf Prøysens  enkle, tanke-
vekkende forfatterskap. Kolstad hadde
valgt sanger og småstubber av Prøysen,

tekster fra vugge til grav, som han sa.
Gjennom dramatiseringen av vesle Jon
som så lyset frå Biri, tankevekkende
utsagn fra en liten kropp: ”Det er je
som er je! Det er en svart flekk i huggu
på alle”! Utrolig morsomt spilte han
mødres oppgitthet over barns spørsmål
og utsagn. Med sitt store skuespillertal-
ent framførte Ketil Kolstad blant annet
Jørgen Hattemaker, Alle har et sysken-
barn på Gjøvik, den tragiske visa om
Spelldåsen og de nitriste versene om
”Dauen.” Seile på Mjøsa gjorde vi også.
Fylte med takknemlighet for å ha hørt
om Matja Madonna og sunget felles
”Du skal få en dag i mårå” gikk vi ut til
vinterdag og adventstid. 

Gjertrud A
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Slekters
gang

Åpen kjeller 12. februar
For ungdom fra 10. klasse og oppover!
Sted: Peisestua på Tranby menighetshus

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 
1930: Prat. Vi tester ut ulike samtale-
opplegg 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 spennende!
Har du spørsmål? Ta kontakt med dia-
kon Solveig som er leder på Åpen kjell-
er.

DØPTE
Frogner
Xenia Zarecka-Hafsås
Jonas Rønqvist Lindahl
Selma Josefsen Lundby
Henrik Lisether
Didrik Lisether
Sebastian Haugvik-Dahl
Herman Røine  
Haakon Wiig Berge  
Ada Johnsrud Børsheim  
Luca Salvesen (Strømsgodet
kirke)

Sylling
Emil August Rojahn Sagvik

Tranby og Lierskogen
Troy Byman Eriksen  
Felix Peter Gulhaugen Leithaug  
Cornelius Mørk-Skogland  

GRAVFERDER
Frogner
Thorbjørn Langsrud
Bjørg Evensen
Kirsten Uhnger
Steinar Thoresen
Ivar Georg Iversen
Anne Marie Berg
Inger Marie Knutsen
Olaug Renskaug
Inger Marie Knutsen
Astrid Hjelle Hagen
Rigmor Fuglerud
Anne-Grethe Skalleberg
Kenneth Moe
Roy Lillegjerdet Andreassen

Sjåstad
May-Britt Aasgaard
Anne Lise Rundbråten

Sylling
Rolf Erling Hansen
Margit Ambjørg Skjeggerud

Tranby og Lierskogen
Marthe Synøve Fuglerud
Per Gravdal
Ingrid Ask
Magne Hauge 
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Vær en neste
I begynnelsen av januar skulle jeg
på hyttetur på fjellet. Google
fortalte meg at jeg kunne kjøre 2
mulige ruter. Jeg valgte selvsagt den
korteste og endte opp langt oppå
fjellet 10 minutter unna målet mitt
på en vinterstengt vei. Jeg skjønte at
jeg måtte snu. Jeg klarer selvsagt da
å rygge ut i grøfta. Litt stressa og
paff konstaterer jeg at jeg står fast.
Heldigvis kom det raskt en forbi
meg, mannen stoppa og så litt på
bilen og meg og sa bare. «Nei. Jeg
kan ikke hjelpe deg- du får ringe
etter hjelp.» Litt paff over denne

mannen fortsatte jeg å kontakte folk
og skulle til å ringe Falk. I det jeg
skal ringe kom 2 biler til. Disse
stoppet også og lurte på om jeg
trengte hjelp. Jeg takket med glede
ja, og satte veldig pris på de som
hjalp meg både med dytting- men
ikke minst med hva de sa der jeg
sto litt småstressa.

Min lille bilhistorie handler ikke
om sykdom, og det gikk bra med
både meg og bilen når vi kom oss
opp. Allikevel kom historien om
den barmhjertige samaritan opp i
tankene mine, spesielt i møte med
den første mannen. Vi mennesker
har en tendens til å ha dårlig tid og

bare gå rett
forbi. «Sikkert
noen andre som hjelper bedre enn
meg» tenker man kanskje. I lignels-
en Jesus refererer til oppfordrer han
oss til å være en neste selv om vi
ikke har tid, eller føler man kan
hjelpe til. Kanskje er det nettopp
møte med deg den personen som
trenger hjelp trenger. 

Trosopplærer
Anne-Sofie
Ramslie

Andakt

ÅPENT HUS PÅ TRANBY MENIGHETS-
HUS I FEBRUAR OG MARS

Onsdag 7.februar KL. 11. gjester Geir Helljesen
Åpent Hus. Han begynte som journalist i NRK allerede
i 1968 og det er ikke få personer han møtte og reiser
han har gjort gjennom sine 40 år i NRK. På Åpent Hus
forteller han om noen av de menneskene han har møtt
gjennom disse årene og hvilke inntrykk de har gjort på
han. 
7. mars kl. 11 får vi besøk av Biskop Per Arne Dahl i
forbindelse med bispevisitasen i Lier, Røyken og
Hurum. Biskopen vil i sitt kåseri løfte fram en dikter
han setter veldig høyt, nemlig Hans Børli. I år er det
100 år siden dikterens fødsel. «Fra Børen sjø til Lier»
kaller biskopen kåseriet sitt om «skogens dikter».
Gladsangen blir også med denne onsdagen.

Begge dagene serveres det god lunsj, det blir allsang og
loddsalg. 

KULTURKVELD I LIERSKOGEN 
KULTURKIRKE 11.FEBRUAR kl. 19.00

«Kjenne på
lykka» kaller
Veslemøy
Solberg og
Sven Ohrvik
konserten de
gir i Lierskogen
kulturkirke
denne søndagskvelden. Det er en konsert full av
inspirasjon, humor og visdom. En anmelder skriver
om dem: «Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik lager
humoristiske, rause og inspirerende forestillinger, som
samtidig sier noe viktig om oss selv og tiden vi lever
i».

Bill. kr. 200,- kaffeservering fra kl. 18.30

Frogner familiekor er åpent for alle familier, store og små,
gamle og unge fra 0 år og oppover. Vi øver onsdager i partallsuker i
Frogner menighetshus fra kl.17.30-18.15.
Før øvelsen spiser vi en god middag fra kl. 17.00.
Anne-Sofie Ramslie er dirigent og Beena Karpisova er pianist.

Søndag 11.mars synger vi på gudstjeneste i Frogner kirke og så får
vi besøk av biskop Per Arne Dahl på øvelsen vår 14.mars.

Familiene med barn i
alderen 0-13 år er hjerte-
lig velkommen til kjekke
øvelser. Du trenger ikke
bo i Frogner for å synge i
koret. Alle som ønsker å
ha det artig og liker å
synge, er hjertelig vel-
kommen til å være med!

Påmelding: 
ar233@kirken.no
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Gullaug kirke fornyer seg
Det skjer stadig nye ting på Gullaug. Siste året har kirken stadig blitt rustet opp.
Nytt tak har kommet på plass. Det gamle taket har stått siden kapellet var nytt.
Nå er taksteinen skiftet ut med nye, og kirken er rustet for nye hundre år. 

Innvendig er inngangspartiet pusset opp og malt og ny dør er kommet til romm-
et under tårnet. Der er det nå blitt plass til et tiltrengt lagerrom. 

Med nytt konsertflygel i Frogner kirke har pianoet som sto der, blitt flyttet ned
til Gullaug. Det er et godt piano, så det er en verdifull tilvekst til kirken.  

Det som er mest synlig er at i tide til julehøytiden har nye stoler kommet på
plass i Gullaug kirke. Det var en gledens dag da en kunne motta og pakke ut
hundre nye stoler. De gamle plastikkstolene hadde sett sitt beste og var på ”over-
tid”. Etter en prosess ble det funnet stoler som gjenspeiler de øvrige liturgiske
møblene i kirken. Til og med den røde fargen fra alterbildet er gjenspeilet i stol-
enes trekk. De nye stolene er solide og behagelige å sitte på. De følger også kravet
om at stoler i forsamlingslokaler skal feste til hverandre for å unngå problemer
ved en eventuell evakuering.

Onsdag før jul var folk fra stabene på plass og tok imot og pakket ut og plasserte
alle stolene i tide for sin første julaften i Gullaug kirke.

Ungdomsgudstjeneste
Søndag 28. januar hadde Frogner menighet ungdomsgudstjenesten. Drammen Soul Children deltok med sang og deltagere fra
årets MILK kurs deltok både som forsangere og under prekenen. Under prekenen ble sangen «pray» av Jusin Bieber sunget og
ungdommene ble intervjuet om blant annet sitt forhold til denne sangen.  

KVINNENES INTERNA-
SJONALE BØNNEDAG
FREDAG 2.MARS 2018 

I Lier markeres bønnedagen med
gudstjeneste med nattverd på
Frogner menighetshus kl. 19.
Program for dagen i år er laget  av
en bønnedagskomite i Surinam, og
tema er: ”All Guds gjerning er god»
Gudstjenesten er for både kvinner og
menn og for Tranby, Sylling, Sjåstad
og Frogner. Etter gudstjenesten er det
kveldsmat. Velkommen!  

Surinam er et land helt nord i Sør-
Amerika som grenser til
Atlanterhavet i nord og Brasil i sør.
Landet var tidligere en nederlandsk
koloni, men ble selvstendig stat i
1975. En stor del av landet er tropisk
regnskog.

Knut Refsdal, generalsekretær i Norges
kristne råd sier : Kvinnenes interna-
sjonale bønnedag er et imponerende
økumenisk initiativ! Den feires hvert
år i over 170 land. Den representerer
et viktig bidrag for å bygge fellesskap
og relasjoner mellom kulturer og ulike
kristne tradisjoner. I tillegg legger den
et viktig grunnlag for samhandling om
en lang rekke diakonale utfordringer.
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Musikk og kultur i
Frogner kirke
Musikk og kultur er et uttalt satsings-
område i kirken. Anskaffelsen av et
nytt konsertflygel i Frogner kirke,
restaurering og anskaffelse av orgler i
våre kirker, viser at også arbeidsred-
skapene kommer på plass. Det å bruke
kirkene våre som kulturarenaer står
ikke i motsetning til den gudstjeneste-
lige virksomhet. Særlig som konsert-
lokaler er bruken til gjensidig berik-
else. 

Opprustningen av instrumenter i
Lierkirkene har ført til at kirkemusik-
erne i Lier følger opp med ny og for-
sterket virksomhet. I Frogner kirke
gjennomføres det i vår en konsertserie
med arrangementer hver måned fram
til juni, og i Tranby, Lierskogen og
Sylling blir det ulike musikalske
arrangementer denne våren. 

Nyttårskonsert i Frogner med
Ingeborg Soot og Anne Ma Flaten

Her klipper vi fra facebook-sida til
Frogner menighet: Årets første konsert
var rett etter gudstjenesten søndag 25.
januar. Nyttårskonserten med Ingeborg

Soot og Anne Ma Flaten ble en stor
opplevelse for publikum. Programmet
spente fra Schubert sin «Ave Maria» til
«Nella Fantasia» av Morricone til Kari,
Ola og Lars Bremnes sin vise «Å kunne
æ skrive» fra «Climb every Mountain»
fra the Sound of music. Alt knyttet
sammen på en måte som falt naturlig.
Ingeborgs vakre stemme bytter lett
teknikk mellom de ulike krevende
stilartene. Anne Ma fikk vist seg fram
både på klaver og orgel- solostykker.
Begge viste sitt unike omfang og
bredde. Det er ingen tvil om at kon-
serten var preget av høy kvalitet. Det er
bare å glede seg til neste konsert 18.2. 

Stor korbegivenhet i Frogner søndag
18. februar kl 19:00 - Brahms: Ein
Deutsches Requiem ved Eiker kamm-
erkor. 

Denne kvelden fremføres Brahms vid-
underlige requiem i Frogner kirke.
Eiker kammerkor med sin dirigent

Abram Bezuijen og pianist Jee Young
Park og solistene Cecilie Cathrine
Ødegård og Øysten Skre sammen med
kammerkoret, har her laget et betag-
ende korverk av ypperste kvalitet. Skal
du gå én gang på konsert i våres, så er
dette anledningen. 

Konserter videre i vår

Under bispevisitasen i Lier i mars blir
det to konserter. Den første –
«Kunstpause» - er ved elever ved St.
Hallvard videregånde skoles musikk-
linje som fremfører verker på orgel,
piano og sang torsdag den 8. mars kl
13:00. I tilknytning til den vil biskopen
kåsere. Dette blir sikkert en sprelsk og
morsom seanse. 

Uken etter, onsdag 14. mars kl 19:00
blir det «Kulturkveld» hvor alle kirke-
musikerne i Lier holder konsert samm-
en med sine kor, solister og medspillere
i Sylling kirke. Det blir sikkert en
begivenhet å ta med seg. 

Søndag 29. april blir det gospel-
konsert i Frogner kirke rett etter guds-
tjenesten med koret HIM ledet av
Øysten Lund Olavsen fra Lommedalen.
De vil også delta i gudstjenesten. 

Endelig søndag 3. juni kl 19:00 vil
Tranby kantori dirigent Waldemar
Novak og med pianisten Håvard
Ringsevjen fra Tranby ha konsert

MILK
12-14 janu-
ar dro 8
ungdomm-
er fra
Frogner og
Tranby til

Blestølen på
MILK tur.
Turen gikk
sammen
med
MILKere fra
Røken,
Hurum og
Ringerike.

Saksofon konsert
Søndag 7. januar gjestet saksofonduen Nedremo/Abelseth Sjåstad kirke.
Saksofonistene Anja Nedremo og Anders Abelseth hadde satt sammen et
spennende, variert og lytter-
vennlig program, og den svært
gode akustikken i Sjåstad kirke
kom virkelig til sin rett. Flere av
stykkene var egne arrangement-
er av Nedremo og Abelseth.  En
saksofon er heller ikke bare en
saksofon – i løpet av konserten
spilte de to musikerne på sop-
ran-, alt-, tenor- og
barytonsaksofon. Organist Jon
Martin Høie var med på orgel
og piano på et par numre. Særlig
orgel og saksofon viste seg å være en velklingende kombinasjon. Rundt
40 mennesker fikk en flott konsertopplevelse denne søndagskvelden.



8 Lier Menighetsblad - nr. 1 2018

Vakker trekkspill-
konsert.
En beskjeden, men utrolig
flink musiker entret scenen i
Lierskogen kulturkirke. Få
trakterer trekkspillet sitt med
større dyktighet enn en av
trekkspilltoppene i
Skandinavia, Håvard
Stensrud. Han er fra
Modum, men bodde i Lier
på 90-tallet, så flere har sikk-
ert hatt glede av å høre de
vakre tonene han kan trylle
fram. På konserten i Lierskogen
kulturkirke 14.januar startet han
med klassisk musikk av Bach,
Händel, Scarlatti og Grieg. Stensrud
mestrer vekslingen mellom det
spinkle, nesten lydløse til mektige

toner som fyller hele rommet. Siste
del av konserten karakteriserte
Stensrud som ”lødig stil” med mus-
ikk fra nyere tid. Ekstranummeret

var lystige toner fra de tran-
sylvanske Alper. I disse
dager ”slipper” Håvard
Stensrud en CD med Suiter
av Bach.

Gjestemusiker var vår egen
Tranbyjente, 15-årige Anna Ouff
Grøthe. Hun er et stort trekkspill-
talent og det var en nytelse å høre
henne spille Toccata fra Gotisk
Suite av Leon Boellmann. Skulle
gjerne hørt mere av henne! Lykke
til videre, Anna!    

Gjertrud A

FELLESSKAPSKVELDER PÅ FROGNER
MENIGHETSHUS VÅREN 2018

På fellesskapskvelden i januar tok Bjørn Wegge oss
med til Aserbajdsjan i 
Kaukasusfjellene mellom Svartehavet og Det kaspiske
hav. Vi fikk høre spennende fortellinger fra da norsk
misjon startet arbeid der. Udi-folket stod i sentrum.
Når vi tar i betraktning snøvær og glatt føre, var frem-
møte ikke verst.
Videre inviterer vi til fire nye felleskapskvelder i vår.

Tirsdag 13.februar: Dag Arne Roum som har vært
misjonær på Madagaskar, arbeidet i Kirkens nødhjelp
og sokneprest i Strømsgodset, har valgt emnet
«Mennesker jeg har møtt»

Tirsdag 20.mars: Solveig Aass Kristiansen, tidligere
prest i Frogner, har emnet «Storhet og avhengighet.
Det kristne syn på mennesket

Tirsdag 10.april: Gunleik Seierstad som har vært
misjonær i Ecuador og arbeidet mange år i
Bibelselskapet både i Norge og internasjonalt, har valgt
en uvanlig og spennende tittel på sin tale -«Terroristen
Paulus. Flytningenes rolle i misjonshistorien.»

Tirsdag 8.mai får vi igjen besøk av professor emeritus
Torleiv Austad. Han hadde engasjerende  foredrag om
Luther på en fellesskapskveld i høst. Denne gangen er
temaet fra nyere norsk kirkehistorie – «Hva kirkeled-
elsen gjorde under andre verdenskrig og hva den for-
sømte».

Møtene begynner kl. 19.30. Det serveres kaffe og litt å
bite i fra kl. 19.00   Velkommen!

Orgelkonsert i Sylling.
Søndag 8. april kl.
18 kommer kirke-
musikkstudentene i
2. klasse ved NMH
til Sylling kirke for
å holde konsert på
Reil-orgelet. Det
loves flott og vari-
ert orgelmusikk.
Kaffe og kaker
etter konserten.
Det er fri éntre
med kollekt ved
utgangen. Hjertelig
velkommen! 
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Prikk til prikkFargelegg!

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

Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!Fargelegg!
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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.

LOPPER
Tranby menighetshus

Vi tar i mot lopper på 
menighetshuset.
Ikke TV og hvite-

varer.
Møbler kun etter
avtale med Trond
Hennum, tlf. 

32 85 06 85 / 909 92 935

Arr.: St. Georg
Gildespeiderne 

Tranby menighetshus

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

Musikktreff på Frogner menighetshus blir Åpen lunsj
Musikktreffet blir fra februar til Åpen lunsj sammen med oss i staben.
Det blir en sosial stund hvor vi kan slå av en god prat og bli kjent med nye og mer med
hverandre.
Så derfor inviterer vi til Åpen lunsj kl.11.30 én torsdag i måneden i Storsalen.
Er du en tur i Lierbyen eller trenger du en liten tur ut? Kom gjerne innom oss og ta lunsjen
hos oss. Vi står for maten.
Åpen lunsj vil være følgende torsdager: 22. februar, 22.mars, 26.april og 24. mai.
Vi i Frogner stab ønsker dere velkomne!
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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)
mobil:  91 58 34 05

Diakon Solveig Thoen
(Frogner, Tranby og Lierskogen)
mobil: 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 fikk med
meg to jule-
trefester på
Tranby i år
også. En hvor
Sigmund Ruud fortalte sterkt fra sitt
arbeide i Kirkens Bymisjon og spesielt i
Tøyenkirka. Jeg drev ungdomsklubb der
i studietida og bodde i ett av sakristiene!
En sen lørdagskveld spurte presten om
jeg kunne være klokker dagen etter. Jeg
sa ja og gikk og la meg. Klokkene ringte
til gudstjeneste kl. 10, 1030 og 1055. I til-
legg var det søndagsskole nedenunder.
Men jeg sov og våknet kl. 11 da det ble
en stille inngangsbønn – siden klokkeren
ikke dukket opp. Jeg ble aldri mer spurt
om å være klokker!

På barnejulefesten
dukket de Hellige
tre konger opp og
delte ut gaver til
barna. På hjemtur
kom det fra 5-åring-
en: «Verden er fin!» 

Ved en begravelse i Frogner ble det så
tydelig understreket at det alltid var noe
godt å få hos bestemor. Særlig iskrem.

Her er hva Simon Flem Devold fikk til-
sendt fra et barn engang: Iskrem er godt.

Iskrem er Guds vilje –
og vanilje!

Og så en hilsen fra Helga Jacobsen som
skriver: Da bestefar var bisatt og alle
skulle gå til sitt, sto jeg ute med en liten
3 åring og pekte på den største stjerna på
natte-himmelen og sa «Det er stjerna til
bestefar.» 3-åringen så alvorlig på meg
og sa « Jeg vet det, bestemor, nå har han
fått seg leilighet i himmelen - også har
han tent på lyset!»

Jeg har alltid hatt en spesiell sans for
tvillinger. Ikke minst etter at jeg ble far-
far til to for 10 år siden. Prestetvillingene
Wollert og Håkon som jeg kjente fra
Bergenstida var engasjerte med i debatt-
en på misjonsselskapets generalforsaml-
ing. Men nesten umulig å skille fra hver-
andre. Da en av dem ba om ordet igjen
på mandag, kommer det fra møteleder:
”E´de´deg, eller e´de´bror din”? ”Jeg tror
det må være meg, for bror min reiste
hjem på lørdag” kom det fra han som
viste seg å være Håkon

Rolf H Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 6. mars
I din postkasse: 16.-23. mars

!

Prestens 
beste...

Den store felles misjons-
basaren
i Drammen er i år i uke11, fra og med
mandag 12. mars og til og med lørdag
17. mars. Den er som vanlig i
Bragernes menighetshus.

Basaren åpnes mandag kl. 1400 av fung-
erende prost Lars Skagestad.
Resten av uken åpner basaren kl. 1100

og stenger kl. 1800(torsdag
kl.1900).

I år blir det 23 basarbord fordelt på
organisajoner og menigheter.
Hver dag er det andakt kl.13 og kl.
1730.

Tradisjonen tro blir det basarbord, lyn-
lotteri og lykkehjul,salg av gjenbrukslys
og varer fra misjonsland. Kafeteria med
hjemmebakst. Varm mat fra kl.15.

Sorggruppe for voksne

Menneskelivet er slik at vi alle før
eller senere opplever sorg. Å
miste noen en er glad i og står en
nær, kan være svært vondt. Da
kan det være godt å snakke med
andre som har lignende opplev-
elser.

Vi inviterer voksne som har opp-
levd tap til samtale i gruppe. Å
sette ord på tanker, følelser og
opplevelser omkring sorgen kan
være til hjelp for å komme videre.
Det kan være godt å snakke med
andre som har lignende opplev-
elser og oppdage at «mine reak-
sjoner ikke er unormale». Det er i
alt 7 samlinger, hvor de 6 første
samlingene er med ca. 3 ukers
mellomrom.
Gruppen ledes av diakon Solveig
Thoen og frivillige medarbeidere.

Tilbudet er gratis og man trenger
ikke henvisning fra lege.

For mer informasjon og påmeld-
ing kontakt diakonen.

Supersprell våren 2018.

Vi samles i kirkestua i Sylling, kl.
18.00-19.00. 17.30 hvis du først vil

ha med deg en enkel middag.
Vi hører bibelhistorier, synger, løser

oppdrag og lager ting.

Samlinger våren 2018:
8.feb, 22.feb

8.mars, 22.mars
5.apr, 19.apr

3.mai

Håper vi ser DEG!!

Kontakt: Kristin Stokstad, 411 44 194
/ kristok@lifi.no

 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 

Vi har kjekke kor-prosjekter i
år som vi trenger
forsangere/korister på.

14.mars kl.19.00 Kulturkveld i Sylling
kirke med kantorene i LKF, biskopen
kommer! Tranby kantori deltar, med
fler.

18.mars  kl.11.00 Visitasgudstjeneste
med biskopen!

Øvelser -  mandag 5.3 og 12.3 kl.20.00

Videre er det konsert 3.juni i Frogner
med Tranby kantori og vi fremfører
Vivaldi’s gloria.

Øvelser - onsdag 28.3, 4.3, 18.3, 2.5 og
fellesøvelse i uke 21 og 22.

Kontakt Beena Karpisova –
bk725@gmail.com eller 48605715


