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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.  
Forsangere. Messingkvartett.
Kirkekaffe. Visitasforedrag.

Palmesøndag 25.03.2018
Lierskogen kirke kl. 11:00
Gudstjeneste ved Berit Barre og Frida
Rojahn Pedersen.
Øverskogen samfunnshus kl. 11:00
Gudstjeneste ved Ole Johan Stokstad
og  Jon Martin Høie.
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
ved Ellen Martha Blaasvær og  Anne

Ma Flaten. Kirkekaffe.

Skjærtorsdag 29.03.2018
Gullaug kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
ved Ellen Martha Blaasvær og Beena
Karpisova.
Sylling kirke kl. 18:00 Gudstjeneste
ved Eli Flåten og Jon Martin Høie. 
Ingeborg Soot (sang).
Tranby kirke kl. 19:00 Gudstjeneste
ved Berit Barre og Waldemar Nowak.
Kveldsmat på Tranby menighetshus.

Langfredag 30.03.2018
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
ved Berit Basmo Kvidaland og
Waldemar Nowak.
Frogner kirke kl. 18:00 Gudstjeneste
ved Ragnar Petersson og Beena

Karpisova. Caroline Eidsten Dahl
(blokkfløyte)

1. påskedag søndag 01.04.2018
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
ved Ragnar Petersson og Beena
Karpisova.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Berit Basmo Kvidaland og Waldemar
Nowak. Kirkekaffe.
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Ole Johan Stokstad og Jon Martin
Høie. Marte Arnesen (sang) og Henrik
Falang (trompet).

Søndag 08.04.2018
Frogner kirke kl. 11.00:
Diakonigudstjeneste v/Ellen Martha
Blaasvær, Solveig Thoen og Anne Ma
Flaten. 

Fortsettes side 3
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Lier Menighetsblad

HMS-RUTINE FOR FRIVILLIGE

For et år siden gikk frivillige i medar-
beiderutvalget for Tranby og
Lierskogen menighet i gang med å
lage en HMS-rutine for frivillige i
menigheten. 
Ville ikke det lett virke byråkratisk og
formalistisk?

Nei, var svaret. Med dette vil vi tvert
imot understreke at de som engasjer-
er seg hos oss skal bli tatt på alvor.
Og hensynet til barn, unge og andre
sårbare personer i våre sammenheng-
er talte også for å lage en slik rutine.
Som tenkt, så gjort. HMS-rutinen er
nå vedtatt av menighetsrådet og vil
bli gjort kjent i ulike sammenhenger
utover våren. 

HMS- rutinen sier noe om hva vi
som menighet ønsker skal prege mil-
jøet hos oss - bl.a. at det er nulltoler-
anse for alle former for mobbing og
krenkende handlinger, den gir
informasjon om taushetsplikt m.v.
I tillegg er det utarbeidet en utvidet

rutine for de som er engasjert som led-
ere for barn, unge og andre sårbare
personer. Denne utdyper hva som legg-
es i mobbing og krenkende handlinger,
av seksuell og annen karakter. Et mål
med rutinen da arbeidet ble igangsatt i
fjor vår var å være «føre var» - ikke
være naive å tro at krenkende atferd
aldri kan skje hos oss.  

Så kom senhøsten og med den «metoo
– kampanjen». Gjennom #metoo har vi
fått en sterk  påminnelse om at det
trengs en bevissthet omkring dette i
alle sammenhenger. Ikke minst skjeve
maktforhold vet vi muliggjør grenseov-
erskridende atferd. Det kan skje i
direkte møter, men også sosiale medier
kan bidra til uønsket atferd, både av
seksuell karakter og mobbing. Spesielt
er barn og unge utsatt, men også
voksne. 

Kirka er avhengig av tillitt. Dette inne-
bærer også at vi må være forberedt om
uønskede situasjoner oppstår. Vi må
vite hvordan vi håndterer disse. 

Jeg er takknemlig og glad for å få
arbeide sammen med frivillige som
har gitt oss et arbeidsredskap – for
den jevne og daglige drift da alt går
på skinner, men som også vil være til
hjelp om uønskede situasjoner opp-
står. Dette arbeidet blir også lagt
merke til på bispedømmenivå, fordi
det viser seg å være et pionèrarbeid
som kan vise vei for andre.

Som nevnt – kirka er avhengig av til-
litt. Det skal ikke være tvil om at
kirka i Lier vil fortsette å arbeide for
å være tillitten verdig – arbeide for at
miljøene våre skal være trygge og
gode for alle som er innom våre ulike
aktiviteter og arrangement. 

Berit Basmo
Kvidaland
Sokneprest,
Tranby og
Lierskogen 
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Vi er i livet i samme
båt!
”Vi er på vei gjennom livet, i medvind
og motvind. Dette blir et musikalsk
kåseri”, begynte domprost og funger-
ende biskop Kjetil Haga i det han
hengte på seg gitaren. Det er bispe-
visitastid og en fullsatt sal (ca 125)
venta på biskop Per Arne Dahl, men
kikhoste og taleforbud gjorde at han
måtte sende stedfortreder. Og selv om
vi tenkte Børli, ble vi ikke skuffa over
det Kjetil Haga gav oss. Kloke tanker,
humørfylte og alvorlige sangtekster
nynna vi med i. Haga starta med
”Campingvogna” - en danske på tur,
eller som Kjetil Haga kalte ”Evangeliet
etter Øystein Sunde”. Vi fikk veksling
mellom små visdomsdikt  av Falkeid,
Øverland og Tor Jonsson, De Lillos

sin ” Smak av honning”, ”Bakerste
benk” av Bjørn Eidsvåg, tanker om Erik
Bye og hans mesterlige måte å løfte
fram alle slags mennesker på og
Prøysens  ”Jørgen Hattemaker”. Ønsket
for oss som arbeider i kirka er at alle
skal føle seg velkomne, at vi har åpne
dører, fortsatte domprosten. Han var
innom den store kong David som også
var den største sviker, men ble tilgitt.
Etter den alvorsstemte sangen ” Jeg var
i ferd med å bli dratt under...., men da
fant du meg!” minnet Haga oss om fyr-
lyset og i overført betydning Lyset,
håpets lys, som kom for å skinne i
mørket og aldri slukne. Ola Bremnes
sin vakre ”Har du fyr”? avsluttet et flott
kåseri.

Tanken på å stå i matkø er fjernt for
oss. Denne dagen stod vi i lang kø, men
enkelt for oss som nådde fram til et 

overfylt, velsmakende lunsjbord. Mange gevinst-
er fant sine eiere og applausen var stor for
”Gladsangen” med sin snittalder på 79,9 år.
Tydelig bevis for at sang gir helse og glede. Med
artig vise om seg sjøl og flere sanger, hadde de
æren av både å starte og avslutte programmet på
”Åpent hus” på Tranby denne 7. mars. 

Gjertrud Aspelund

Fortsettelse Søndag er kirke-
dag:
Søndag 08.04.2018
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/Berit Basmo
Kvidaland og Beena Karpisova. 
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Berit Barre og Waldemar Nowak.
Frogner kirke kl. 13.00:
Dåpsgudstjeneste 

Søndag 15.04.2018
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste, Utdeling av 4-års-
bok. Kirkekaffe.
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Ragnar Petersson og Anne Ma
Flaten.

Søndag 22.04.2018
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Sjåstad kirke kl. 11.00:
Samtalegudstjeneste v/Ole Johan
Stokstad og Jon Martin Høie.
Frogner kirke kl. 18.00:
Samtalegudstjeneste v/Ragnar
Petersson og Anne Ma Flaten.

Søndag 29.04.2018
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Berit Barre og Beena Karpisova.
Gospelkoret HIM synger.
Sylling kirke kl. 11.00:
Samtalegudstjeneste v/Ole Johan
Stokstad og Jon Martin Høie. 
Tranby kirke kl. 20.00:
Samtalegudstjeneste v/Berit Basmo
Kvidaland, Joar Flatland og Jon Martin

Høie.
Søndag 06.05.2018
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Berit Barre og Frida Rojahn
Pedersen
Tranby kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjon v/Berit Basmo
Kvidaland, Joar Flatland og Waldemar
Nowak.
Frogner kirke kl. 12.00: Konfirmasjon
v/Ragnar Petersson og Beena
Karpisova.

Kr.himmelfarsdag torsdag
10.05.2018
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Ole Johan Stokstad og
Jon Martin Høie.
Frogner kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjon v/ Ragnar Petersson og
Beena Karpisova.

Lørdag 12.05.2018
Frogner kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjon v/ Ragnar Petersson og
Beena Karpisova
Tranby kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjon v/Berit Basmo
Kvidaland, Joar Flatland og Waldemar
Nowak

Søndag 13.05.2018
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

Lierskogen kirke kl. 11.00 og kl.
13.00: Konfirmasjon v/Berit Basmo
Kvidaland, Joar Flatland og Waldemar
Nowak.

JAZZKVELD på Tranby
Menighetshus
ODEON JAZZ QUINTET SPILLER
DEN 22. APRIL KL. 1900

Kvintetten som er velkjent på Tranby fra tid-
ligere konserter består av ragtimevirtuosen
Morten Gunnar Larsen på piano, klarinettist-
en Øistein Isachsen, trombonisten Gunnar
Gotaas, Børre Frydenlund på
mandola/banjo/vokal og Svein Aarbostad på
bass. Musikerne spiller også i band som
Magnolia Jazzband, Christiania 12, Ophelia
Orchestra og Hot Club de Norvège.

Tranby Sanitetsforening bidrar med kaffe og
kaker.

Billetter kr 300 kjøpes ved inngangen. Kan
bestilles hos Gerd Z. Alvsåker 48024331/Else
Hanna Reiremo 95950224



Storfint besøk hos
konfirmantene i
Sylling og Sjåstad

Onsdag 7. mars var alle konfirm-
antene i Sylling og Sjåstad, 36 i
tallet, samlet i kirkestua på
Sjåstad for konfirmantundervis-
ning.  Der var de denne dagen
samlet for å møte biskopen,
noen av hans medarbeidere og
prost Ellen Martha i forbindelse
med den pågående visitasen.  

Siden Per Arne Dahl er sykemeldt var det
domprost Kjetil Haga som var funger-
ende biskop.

Konfirmantene som alltid får servering
når de kommer, ble denne dagen servert
fylte horn og sjokolade med krem. Noe
som så ut til å falle i smak. 

Etter at Haga hadde presentert seg og sine

medarbeidere og fortalt litt om sin rolle,
var det konfirmantenes tur til å synlig-
gjøre seg. De hadde forberedt mange
spørsmål og fyrte løs. Spørsmålene ga
uttrykk for hva unge mennesker er opp-
tatt av og undrer seg over og svarene de
fikk var både opplysende og ærlige.

Tror dette ble en dag konfirmantene vil
huske, som viste en kirke med tro, håp og
kjærlighet og med plass for alle.
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Slekters
gang

DÅP

Frogner
Vilje Andrea Børufsen,
Andreas Meltzer Lund-Roland,
Matheo Elias Svensson, Ellen
Nordengen, Josefine Hennum
Bolstad, Even Næss Stokke,
Sofie Pedersen Bache, Tobias
Wear-Pedersen, Liam Nemeth

Tranby og Lierskogen
Marie Henriette Sneve
Nikolaisen, Jenny Morsund
Nielsen, Hannah Hansen Nibe,
Olivia Hansen Nibe, Elvis
Storm-Berg, Ida Elvsveen,
Sienna Jelsnes Bakke, 
Iben Marie Gjøvikli Olsen

VIGSLER

Frogner
Line Bjercke Syvertsen og
Steingrimur Jon Valgardsson

Tranby og Lierskogen
Siv Marie Gjøvikli og Espen
Synnevåg Olsen

GRAVFERDER

Frogner
Bjørg Becher, Knut Tobiassen,
Liv Ovnerud, Inger Marie
Sjåstad, Eldar Johansen, Randi
Langeland, Finn Eriksen, Jan
Ragnar Johansen, Kirsten
Ryberg, Per Oscar Elmung,
Johan Høie, Gunnar Kaalen

Sylling
Frøya Askelund, Inger Lise
Rugelsjøen

Tranby og Lierskogen
Reidun Fuglerud, Finn Erland
Selbo, Anna Wivi Helene
Håndstad

Supersprell og Tårnis.
Hvis du hadde stukket hodet inn i
Kirkestua i Sylling en av torsdagene i
mars, kunne du sett
en «kamelkaravane»
på vandring rundt i
rommet, under
bord og mellom
trange stolbein. Den
første «kamelen»
strekker plutselig
den ene fremre
foten opp i væren
og labber videre på
bare tre føtter, og de
andre «kamelene»
gjør likeså. Dette er
dagens variant av
«Hermegåsa».

Hadde du kommet inn tidligere, kunne
du vært med på åpninga av skattekista.
Der lå det bl.a. en liten pyramide og et
søskenbilde.

Denne dagen handlet bibelfortellingen
om Josef som tilgav brødrene sine. 

Annenhver torsdag er det en gruppe barn
fra 4-9 år som samles i kirkestua kl. 18.00.
De som ønsker det kan komme kl. 17.30
og få seg en enkel middag først.

Vi har en fast startsang vi begynner med:
«Det beste av alt, det beste av alt finner

jeg hos Jesus». Etter lystenning, bønn og
åpning av skattekista fortsetter vi med
neste sang: «Gud, du hadde en plan da du
skapte meg». Vi synger med hele oss,

munn, armer og bein.

Samlingen avsluttes med «Vår Far»
og at vi synger «Må Gud velsigne
deg» mens vi peker på hverandre.
Før barna går hjem får de som regel
med seg et blad med dagens bibel-
fortelling og ulike oppgaver. 

Tårnis.

I år har vi et eget opplegg for barn
fra 4.klasse og oppover. Det kalles
Superagentklubben, eller Tårnis på

folkemunne. De
har sine samling-
er 5.hver torsdag
i SFO-tida. Også
de er i kirkestua.
Vi starter alltid
med mat etter at
vi har gått samm-
en fra skolen, og
så har vi fleksi
slutt, men de som
trenger det kan
være der til kl.
16.45. Vi har

plass til flere, både på Supersprell og
Superagentklubben, så det er bare å
kommeJ!
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Kan påskepynten brukes
til noe?

Selv om jula er den kristne høytiden vi
markerer mest her i Norge, er det liten
diskusjon om at påsken er den viktigste.
Og mens «alle» veit hva mye av
julepynten symboliserer, er det kanskje
færre som kjenner betydningen til
påskens symboler? Vi ser kjapt på noen
av dem: 
- Hanen minner oss om Peters (og
kanskje våre egne?) tre fornektelser av
Jesus, som han seinere fikk – og grep -
sjansen til å rette opp igjen. 
- Lam brukes ikke så mye til pynt, men
som påskemat. Lammet er litt vanske-
ligere å forstå for oss moderne nord-
menn som ikke er vant med å ofre dyr,
slik de var på Jesu tid. Men Jesus ble
kalt Guds lam allerede i Det nye testa-
mentet. Og da med røtter i Det gamle

testamentet, hvor israelittenes øverste-
prest sendte en uskyldig bukk ut i øde-
marken for å dø (3. Mos 16), for å gjøre
opp for folkets synder (slik Jesus også
Jesus gjorde på korset). Dette er opp-
havet til ordet syndebukk. Så tenk på
Jesus neste gang du hører dét ordet!
Eller neste gang du spiser kebab. 
- Egg eller kylling symboliserer at Jesus
brøyt gjennom dødens «skall» da han
sto opp fra døden. Vårblomster, kvister
og sommerfugl har mye av den samme
symbolikken (liljen er i tillegg brukt
som symbol på Den hellige ånd som
disiplene fikk på pinsedagen). 

Altså: i påsken kan du bruke
påskepynten og –maten til å minne deg
selv (og kanskje andre) på at Jesus har
gjort opp for syndene våre, så vi får til-
givelse når vi ber om det, og at Han
vant over døden så vi også kan håpe på
evig liv.

3. Mos 16,22
Bukken skal bære alle deres synder ut i
villmarken.
Joh 1,29 Dagen etter ser han Jesus
komme gående mot seg, og han sier: «Se,
Guds lam, som bærer bort verdens synd!
Joh 3,16 For så høyt har Gud elsket
verden at han ga sin Sønn, den enbårne,
for at hver den som tror på ham, ikke
skal gå fortapt, men ha evig liv.

Bønn: Kjære Jesus! Takk for at du
gjorde opp for syndene våre; for at du
vant over døden
og for at vi er
lovet evig liv.
Amen.

Helge S Rotevatn

Kateket

Andakt

Sjåstad kirke – 
engasjementet for vår
lokale kirke!
Sjåstad kirke ligger nå skinnende
nyoppusset og er klar for nye år i folkets
tjeneste. Slik den har gjort siden den ble
bygd i 1896. Kirka er et landemerke i lok-
almiljøet, og den representerer merke-
punkt i våre liv. Vi samles der i sorg og i
glede.

Kirka vår står der klar for å brukes til dåp,
bryllup, begravelser og gudstjenester. Et
sted for yrende liv, slik det blant annet er
når Sjåbagos samles. Samtidig også et sted

vi finner sammen i vanskelige situasjoner,
hvor vi trenger trøst og håp. Vi ønsker at
kirka skal være tilgjengelig for alle når
som helst! 

Dette er ingen selvfølge! Kirkebygget er
forberedt for mange nye år, men bygget
må også fylles med aktivitet og innhold.
Sjåstad menighetsråd jobber med mange
saker.  Det viktigste gjelder aktiviteter for
barn, unge og voksne. Aktiviteter som
fyller kirka med innhold og skaper rela-
sjon til kirka. Menighetsrådet tar initiativ
til konserter og ikke minst har et blikk for
at kirkebygget forvaltes slik at det frem-
står vedlikeholdt og klart for tjeneste i
mange år fremover. 

Kirken vår er en viktig kultur- og tradi-
sjonsbærer. Den er et viktig samlings-
punkt i lokalsamfunnet. For at kirken vår
fortsatt skal kunne være dette er vi
avhengige av ditt engasjement!

Vi nærmer oss kirkevalget høsten 2019,
da skal det velges nytt menighetsråd. Skal
det være liv i Sjåstad kirka i årene som
kommer er vi helt avhengige av at noen
engasjerer seg. Vi trenger deg for å være
med å videreføre det gode arbeidet. Vi
trenger noen som bærer de gode tradi-
sjonene videre, og vi trenger noen som er
kreative og vil løfte oss videre. Vi trenger
engasjement!

Sjåstad menighetsråd

KJENNE PÅ LYKKA!

Det er sangfuglen Veslemøy
Solberg som annonserer kon-
serten sin med Kjenne på
lykka. En må bare bli optimist-
isk og forventningsfull av ei slik
overskrift og fra ei så fargerik
dame. Morsomme, gjenkjenne-
lige egne tekster som berører og
gir ettertanke. Sangen klar og
uanstrengt. Fengende musikk
og sangbare melodier ved ekte-
mannen Sven Ohrvik. Det er lett å
skjønne at her hører vi på proffer som
kan sitt fag. Selv i snøkavet burde flere

unt seg denne musikkopplevelsen i
Lierskogen kulturkirke.

Med humor og festlige historier intro-

duserte hun sangene sine. Fint å se på
det varme samspillet mellom sanger og
musiker. Lev for livet nå! ”Kjenne på
lykka”, ”La humla suse”, ”Hete netter”,
”Kunsten å si nei”, ”Ingen ting skal
være for seint” eller ”Sang til sjelen.”
Veslemøy snakket om bekymring,
kjærlighet og tidsklemma. Du har
kanskje hørt i radio den rørende bønn-
en fra ei åtte år gammel jente som har
for mange ting å gjøre og altfor mye å
tenke på? Tatt på kornet er også sangen
”Kunsten å si nei!” Kvelden ble toppa
med at vi alle var med i et festlig
allsangpotpourri.

Gjertrud A
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Konfirmanter i
Frogner menighet
våren 2018 
Frogner kirke 6.mai kl. 12.00

Ludvig Treffen Bang
Tobias Bekkelund
Birk Berentsen
Ellen Ramson Høie
Hedda Kjeldsen
Jonas Lohne
Guro Henriksen Nakkerud
Lea Daoli Gusland Nielsen
Emma Kjonerud Olafsen
Sebastián Andreas
Chávez Orvedal
Emilie Førde Ringseth
Anniken Algarheim Risan
Thomas Elias Ruth
Karoline Sandhei
Sindre Stokke
Silje Asmus Storholm
Magnus Teien

Frogner kirke 10.mai kl. 11.00

Hans Linus Agersborg-
Hjelmstedt
Anna Paulsen Ask

Amalie Engebretsen
Sebastian Finsrud
Elise Fossum-Eriksen
Sander Fredbo
Johanne Hansen Frøyland
Fredrik Dalvang Henning
Eli Almli Hoset
Jo Norheim Høverstad
Sarah Piamonte Klemetsen
Elsa Kristine Aale Sørum

Frogner kirke 10.mai kl.13.00

Oliver Engum Holmen
Even Koppergård Jørgensen
Kristian Mogen
Thea Quan Nesset
Sondre Opsal
Aurora Hoftvedt Ringen
Emmy Margrethe Rismark
Celine Grøtterud Skålvik
Magnus Teigen Strandslett
Ola Amadeus Åsly Teigen
Erik Øfstedal 

Frogner kirke 12.mai kl. 11.00

Simen Fjeld Andresen
Henrik Sæther Bergland
Martine Bjørmark
Maria Bjørnstad

Henrik Engen Ensrud
Malin Lahn Flor
Vilde Gulbrandsen
Aina Andersen Hamarsland
Charlotte Alma Finsnes
Henriksen
Niklas Ivesdal
Isabella Jorde-Christensen
Mali Karlsen
Fiona Kristoffersen
Stine Lie 
Pernille Thielemann

Frogner kirke 12.mai kl.13.00

Christian Juven Brandt
Jesper Aasland Erlandsen
Elida Barland Gustavsen
Philip August Haaland
Johansen
Oda Margrete Wium Karlsen
Ingrid Woldstad Lied
Torjus Egenæs Melgård
Sollaug Kjellesvik Norheim
Philip Enrico Persia
Natan Suchocki
Truls Sundal
Sindre Thomsen
Teodor Haugen Thoresen
Kasper Steen Tjernshaugen
(Frogn kirke)

Konfirmanter i
Sjåstad og Sylling
menigheter våren
2018 

Sjåstad kirke 27.mai 11:00

Tim Bakk-Kristiansen
Gabriel Bråten-Nathaniel
Fanny Carine Bærø
Caroline Lyngås Ellefsen
Alexsander Gustavsen
Ive-Mari Hallstensen
Trygve Kjærstad Helgerud
Rikke Helgesen
Henrik Hennum

Guro Kopland
Iben Falk Sirnes
Kasper Fuglerud Sørensen
Ruben Sørli
Fredrik Åsheim Udengen

Sylling kirke 02.juni 11:00

Erik Krokeide Alsos
Christian Andersen Edvardsen
Erik Lollik-Andersen
Elise Aas Myhrene
Thea Louise Settevik Røine
Gunnar Carolus Stoffels
Isabell Stokke-Brækkan
Ola Sylling
Hans Christian Trolsrud
Sylling

Vårild Thorsrud
Charlotte Hogstad Treffen

Sylling kirke 03.juni 11:00

Signe Victoria Høili Frafjord
Christoffer Simonsen Frossdal
Gard Evensen Fuglerud
Vilde Enger Gravdal
Maren Fuglerud Hoff
Truls Bonden Hørthe
Christoffer Haslund Larsen
Ole-Martin Skage Lauritsen
Andrine Stockinger-Loftsgård
Sigrid Sofie Swang
Synne Leonora Tronslien
Eline Lauritsen Østli
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Konfirmanter i
Tranby og
Lierskogen menig-
het våren 2018 

Tranby kirke 6. mai kl. 11:00

Anne Maren Fuglerud
Tuva Heimdal
Emil Pedersen Hennum
Jørgen Johannes Larsson
Ola Konrad Moe
Selma Severine Haavik
Monclair
Erlend Ree-Trandum
Matias Røed
Elisabeth Hansen Solberg

Tranby kirke 6. mai kl. 13:00

Helena Yashu Berge Andersen
Herman Brecke Enger
Aleksander Snarheim Evensen
Kristian  Magnus  Helle
Juni Filippa Holm-Jacobsen
Thea Johanne Holthe
Emil Borge Johannessen
Emma Cecilie Hatløy
Oudmayer

Oliver Skryseth
Erik Johan Solbø
Isabella Vedvik

Tranby kirke 12. mai kl. 11:00

Joachim Fredrik Svendsen
Berge
Michelle Helen Breines
Kristoffer England Gjerald
Hege-Beate  Koppergård
Grøstad
Emma Kristine Karlsson
Henrik-André Dølplass Olsen
Daniel Oppen
Marie Seeberg
Mariell Rotefoss Sunde
Helene Tollefsen
Birk Tyssebotn
Malene Johansen Wiik
Ulf Herman Wilhelmsen

Tranby kirke 12. mai kl. 13:00

Jørgen Arnesen-Lerudsmoen
William Christensen
Synne Christoffersen
Marcus Engen
Marlen Emilsen Frydenlund
Elise Hansteen-Hagen
Guro Hjellhaug-Pedersen

Kornelia Høisæther
Ragnhild Børseth Karlsen
Synne Sørbrå Langli
Mari Lyngås
Kaja Hennum Martinsen
Andrea Myhrvold
Nora Nygård
Ellen Pernille Olsen

Lierskogen kirke 13. mai kl.
11:00

Bendik Gaiser
Torstein Røed Heidenreich
Filip Mathias Mo
Preben Ringstad
Nora Stabæk
Leonard Stegegjerde
Sverre Strand

Lierskogen kirke 13. mai
kl.13:00

Christer Halvorsen
Martine Haarberg Hansen
Martine  Hope Nilsen
Stine Skar
Ida Holler Skovdahl
Emily May  Stange
Julie Stenseth-Sandal
Gard  Remme  Thoresen

Vi syns alle at vi
kjenner

GEIR HELLJESEN

Han kom til en nesten
fullsatt storsal på Tranby
menighetshus og fortalte
raust og levende fra sitt møte med
mennesker gjennom et spennende liv
som journalist i NRK. Og hvem ser
ikke for seg hans ekspertkommentarer
ved kommune- og stortingsvalg?
Helljesen er født i 1939 og sluttet i
NRK i 2009. Han tok oss først med til
Island og en dramatisk fisketur, der alle
unntatt mirakelmannen Gudlaugur
overlevde ved en seks timer lang
svømmetur og tre timers gange på lava.
Helljesen var innom sine mange møter
med presidenter som Vigdis

Finnbogadottir på Island,
Finlands Urho Kekkonen
og Mauno Koivisto. En
kunne ikke stille uforbe-
redt hos den meget
kunnskapsrike Olof
Palme, fortalte  Helljesen.
Kanskje enklere hos
Anker Jørgensen i

Danmark? Pave Johannes Paul 2. var i
Norge i 1989. Paven var vennlig, men
spørsmålet fra Helljesen: ”Når kommer
den første kvinnelige prest i den katol-
ske kirke?” falt nok ikke helt i god jord.
I siste del av kåseriet fikk vi glimt av
kunstnerne Jakob Weidemann og Karl
Erik Harr samt humørfylte, beskriv-
ende bilder av statsministrene våre fra
Gerhardsen  til Erna. Vi ble mint om
Kjell Bondevik (d. e.)sine ord: ”Det er
von i hangande snøre” og ” Eg er djupt
såra og vonbroten,” Per Bortens under-

bukse-bilde, Gro si kvinneregjering,
Anne Enger Lahnsteins EU-seier, Jens
Stoltenbergs dyktige håndtering ved
tragedien 22.juli og om hvordan
Torvald Stoltenberg plutselig kom i
nykjøpt, stilig dress. Dette og mye mer
vartet Geir Helljesen opp med den 7.
februar. For dere som har vært på eller
lest omtale av ”Åpent hus” tidligere, så
vet dere at det serveres en usedvanlig
velsmakende lunsj og at mange får
gevinster med hjem når Asbjørg har
lest opp vinnernummerne  etter åre-
salget. 

Til sist legger vi oss på minnet det som
Geir Helljesen som 14-åring fikk i pri-
vat brev fra Johan Falkberget: ”La oss
være gode og snille med hverandre!”

Gjertrud A 
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Fasteaksjonen
2018
Flyktningen som ble
hjelpearbeider

– Vann er selve livet, sier
Innocent Nigindu. Han flyktet
med familien fra en blodig
konflikt i Kongo. Nå er han en
stor ressurs for Kirkens
Nødhjelps arbeid i
flyktningleiren der han endte
opp.

– Uten vann finnes ikke noe. Vi
trenger det til å vaske oss, lage mat og
drikke, så den jobben jeg gjør her er
jeg virkelig stolt over, smiler Innocent.

Navnet hans betyr «uskyldig», men det
er ingen uskyld å finne i flukthistorien
hans. Først måtte han flykte da soldater
kom til byen der han jobbet. 85
prosent av de som var i byen ble drept,
hevder Innocent. 

Han flyktet mot byen der han og
familien bodde, men etter to dager
kom soldatene også dit. Det skulle vise
seg at den beste løsningen var å flykte
til nabolandet Angola, litt lengre sør i
Afrika.

Koordinator i flyktningleiren
Til slutt havnet han og familien i

flyktningleiren Kakanda der Innocent
etter hvert fikk seg jobb som
koordinator for Kirkens Nødhjelp. Nå
passer han på at vannet alltid er rent, at

søppelet blir tømt og at toalettene blir
vasket.

– Jeg får brukt evnene og erfaringen
min til å hjelpe, og det er flott å kunne
støtte Kirkens Nødhjelp. Jeg er kristen,
og for meg er det viktig å kunne hjelpe
andre med de evnene og midlene jeg
har for hånden, sier Innocent. 

Han får en liten lønn for jobben han
gjør, men mye av drivkraften er lysten
på å gjøre noe godt for andre. Han vet
bedre enn de fleste hvor viktig rent
vann er, for under flukten var det ofte
at han ikke kunne drikke. Og som
mange andre i leiren har han vært syk
fordi han har drukket urent vann.

Innocent er en av mange som hver dag

jobber for Kirkens Nødhjelp. I
landsbyer, byer, flyktningleirer og
kriseområder i en rekke land rundt om
i verden jobber Kirkens Nødhjelp for å

sikre tilgang til rent vann, trygge
toaletter, energi og mye annet. For
at maskineriet skal fungere trenger
man helter som Innocent.

Avhengig av hjelp for å hjelpe
Men for at maskineriet skal
fungere trengs det også hjelp fra
norske frivillige. Folk som ikke er
på flukt, men som i likhet med
Innocent har et engasjement og
kompetanse til å gjøre en forskjell.
Hvert år er tusenvis av slike
frivillige med på å samle inn

penger til Kirkens Nødhjelps arbeid
gjennom Fasteaksjonen.

Og det er nettopp disse pengene som
gjorde det mulig å starte opp arbeidet i
Nord-Angola, raskt og effektivt. For
Innocent og over tusen andre
flyktninger i leiren har det vært
livsviktig hjelp.

Også i år skal frivillige over hele Norge
være med på å samle inn penger til
brønnboring, latrinebygging og andre
tiltak som redder liv rundt om i
verden. Også du kan bidra når
menighetene i Lier skal gjennomføre
årets aksjon, enten ved å være
bøssebærer eller å støtte aksjonen.

FELLESSKAPSKVELDER PÅ FROGNER
MENIGHETSHUS VÅREN 2018

Tirsdag 20.mars: Solveig Aass Kristiansen, tidligere
prest i Frogner, har valgt emnet «Storhet og avhengig-
het. 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!

FASTEAKSJONEN 2018
Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjo-
nen i Norge, - etter TV-aksjonen. Tema for Fasteaksjonen
2018 er Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i
utsatte områder omkring i verden. 

Hvordan kan du bidra i Lier ?
• Gå med bøsse på aksjonsdagen tirsdag 20. Mars, eller
stille som sjåfør for å kjøre dem som går med bøsser. Ta
kontakt med din menighet: 
Sylling/Sjåstad: Sokneprest Ole Johan Stokstad, tlf.:
95111602
Tranby og Lierskogen: Kateket Joar Flatand, tlf.: 32242121
Frogner: Diakon Solveig Thoen, tlf.: 32220736/48006698
• Ta godt imot bøssebærerne og gi et bidrag i bøssene
• Gi en gave ved å Vippse et valgfritt beløp til 2426, eller
send en SMS med kodeordet GAVE til 2426 (200 kr)
• Gå inn på nettsiden spleis.no og søk opp din menighet.
Her kan du gi en valgfri sum. 
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Med soknepresten i
Frogner til OL i Korea (��)
Vinter-OL 2018 i Pyeongchang i Sør-
Korea (대한민국) er det fjerde OL
som soknepresten i Frogner, Ragnar
Ringen Petterson, har vært tilstede på.
Både i Torino i Italia, Vancouver
i Canada, i Sotsji i Russland og
nå i Pyeongchang i Korea har
han vært tilskuer. 

Men hvorfor denne store
idrettsinteressen?: 

«For det første er jeg en skikke-
lig sportsidiot som synes TV er
bra, men det er enda bedre å
være tilstede der det skjer. For
det andre er sønnen, Ragnar
Vad Pedersen for tredje gang
med på det norske curlinglaget.
De vant Ol-sølv i Vancouver, var
med i Sotsji og har vunnet VM-gull i
Beijing».

«Så derfor ble det reise til OL i Korea.
Med en ekstra ferieuke etter at en fyller
seksti år, ble det rom for to ferieuker til
byene Gangneung og Pyeongchang.
Gangneung ligger ved kysten, der var
alle hallidrettene, og Peyeongchang
ligger en drøy time inn i landet på 600
meters høyde. Der var utendørsstevn-
ene. 

«Det er moro med barna, selv om de er
blitt voksne. Det er ikke alle som opp-
lever at ungene er med som deltakere i
Olympiaden. Det var det nå også. 

Fikk dere være med der det skjedde? 

«På grunn av sikkerheten var det
omtrent umulig å få direkte kontakt
med deltakerne. Det er omtrent som
på en flyplass. Men det er hyggelig å
være der, og vi kunne se hverandre på

avstand av og
til. Da var det
lettere å
komme i nær-
kontakt med
kjendisene

som besøkte OL.
Vi så Erna
Solberg, og kult-
urstatsråden
Trine Skei Grande
var lett å få øye
på.
Svenskekongen
tok vi bilde av, og
presidentkona
Ivanka Trump sto rett ved oss på tri-
bunen. 

Det gikk ikke så bra med curling-
folka?

«Si ikke det. Det er små marginer og
en plassering litt etter midten i curling

er ikke dårlig. Det ble konkurrert i tre
øvelser: Menn, kvinner og, for første
gang, mikspar. Ekstra morsomt var det
at vertsnasjonens damelag gikk helt til
topps. Da var det stemning. 

Så du noe til kirka der? 

«Det er et stort antall kristne i Sør-
Korea, så det er kirker over alt. OL-
troppen hadde med seg to egne OL-
prester i samarbeid med KRIK (Kristen
idrettskontakt). Slik var det tidligere

også, men ikke i
Sotsji. Nå er de inne
igjen. De har vel erfart
at det er godt å ha
med noen som ikke er
en del av leder- og
støtteapparatet, og
som har absolutt
taushetsplikt. 

«Sjømannskirken er
alltid til stede på OL.
Det er egen sjømanns-
kirke i Korea og under
OL flyttet de til OL-
arenaene. I de OL-ene
jeg har vært med på,
har gjerne
Sjømannskirka vært
møteplassen for de

besøkende. Denne gangen var plasser-
ingen litt usentral, men det er godt for
en prest å se at kirka er til stede. 

Asle Kristiansen: tekst
Ragnar Petersson: foto

Gudstjeneste med munnspill
Søndag 18. februar var det gudstjeneste i Sjåstad
kirke med Ole Johan
Stokstad og Jon
Martin Høie på orgel.
Denne søndagen var
Klaus Günter Escher
gjest på munnspill.
Günter er til daglig
vaktmester ved
Norges musikkhøg-
skole, og han er en
aktiv visesanger på
fritiden. Han spiller
jevnlig i Hobøl der
han bor. Sammen
med organist Jon Martin Høie spilte han til flere
stykker, Det klang fantastisk i kirkerommet i
Sjåstad kirke. Vi ønsker Klaus Günter Escher
velkommen tilbake til Sjåstad.

Gospelkoret HIM synger på gudstjenesten søn-
dag 29.4 kl.11.00 og holder en matinékonsert
kl.13.00 i Frogner kirke (Kr. 100,- for billetten.)
Øystein Lund Olafsen er kunstnerisk leder og  dirigent for koret. De
har rukket å samarbeide med Jan Werner, Josh Groban og Stevie
Wonder og har turnert i både Norge og USA.



«Kunstpause» i
Frogner kirke 
Vår kantor, Beena Karpisova,
jobbet en stund på Stavanger
katedralskole som også har
en musikk-, dans-, drama-
linje. Hver onsdag har de noe
som heter «kunstpause» hvor
de opptrer for hverandre, en
slags huskonsert og selv syr
sammen et program. Nå har
hun utfordret musikklinja på
St. Hallvard til noe lignende.
De har tatt utfordringen, og
torsdag 8. mars var de i Frogner kirke
for å spille for hverandre og for oss!

St.Hallvard videregående skole har
musikklinje i tillegg til dans og drama.
Elever fra 2Mua kom til Frogner kirke
denne ettermiddagen og holdt en kort
kunstpause med sang og musikk.
Piano-, orgel, - og sang- elever deltok,

også kontakt – og orgellærer Tor
Arnold Johnstad deltok.

Går man på musikklinja så får man
studiekompetanse i tillegg til fordyp-
ning og spesialisering i musikkfag,
både teoretisk og utøvende. Linjen er
ypperlig å gå hvis man ønsker å stud-
ere musikk videre, men man kan også
gå fra musikklinjen til andre studier.
Av musikkfag så har elevene både enk-
elttimer med spille- eller sanglærer,
gruppetimer i hørelære og komponer-
ing, og fellestimer i Musikk i perspek-
tiv (Musikkhistorie), de har kor, og de

spiller sammen i grupper og
ensembler. Utøverne er fra klasse
2Mua på musikklinjen (andre
trinn), og elevene i denne klassen
har hatt flere konsert- og spilleopp-
drag dette skoleåret. Pengene de
tjener går til klassekassa, der de
sparer til klassetur til Praha neste
skoleår.

10 Lier Menighetsblad - nr. 2 2018

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
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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



Søndag 8.april kl. 19.00 i Lierskogen
kulturkirke
«Jeg har en drøm inni meg»
Minnekveld over Lierskogens dikter-
høvding Håvard Rype

Kulturkirken, i samarbeid med Knut
Nyheim, Hans-Martin Fisknæs med fl.
og Lierskogen Dramathiske selskab pre-
senterer utdrag av Håvard Rypes tekster.  
Konferansier Runar Gravdal. 
Gratis inngang. Kaffeservering fra kl.
18.30.

Konsert Stein Torleif Bjella
Søndag 18.mars kl. 19.00 i Lierskogen
kulturkirke

Stein Torleif Bjella kommer til Lierskogen
kulturkirke, og det blir en intim og unik
opplevelse! 
Han kommer alene med gitaren. Det blir
spennende å høre Bjella i nedstrippet solo-
format, med vekt på nær tekstformidling.
Han er kjent for sine gode tekster. Sangene er blitt til en fantastisk teaterforestilling
på Det Norske Teater/ Riksteateret. Vi håper på fullt hus og gleder oss helst spesielt
til dette!
Bill: kr. 250,- Forhåndssalg Cirkle K, Lierskogen og Servicekontoret, 
Rådhuset. 

I siste menig-
hetsblad før
jul fortalte jeg
om ishavs-
bispen
Norderval som hadde tatt en «Eli
Hagen» utfor slottstrappa. Lite ante jeg at
jeg på min første gudstjeneste i Lofoten
skulle gjenta «suksessen». Jeg hadde
snakket om onde angrep og om Guds
smil. Etter kirkekaffen da jeg plutselig
sto med forhjula utfor trappa nedenfor
kirka, kom det tørt: Tror du det er et
ondt angrep eller et Guds smil? (PS med
hjelp fra Viking fikk vi løftet bilen opp
og kunne kjøre videre til neste kirke)

Her nord
arrangeres det
gjerne
«ljugarkveld-
er» hvor latt-
eren sitter
løst. Jeg som
har fått klart
beskjed av
faren min –
nordlending-
en - om ikke å
ljuge, har hatt
moro når jeg
noen ganger har fortalt om kattugla som
stupte mot meg og reiv av meg alt håret.
Bildet viser smågutten som øyeblikkelig
for fram i kirka for å se; Ljuger presten
eller ?

Etter tårnagentgudstjenesten i Tranby i
februar fikk alle «agentene» et fint blad.
Siste sida var full av vitser. Her er den
som en av dem synes var best: Vet du
hvem som oppfant steppingen? Svar: En
familie med 9 barn og bare ên do.

Geir Heljesen hadde et flott foredrag om
mennesker han har møtt. Han innledet
med en smilende replikkveksling fra et
møte hvor han hadde spurt de som satt
langt bak: Hører dere meg? Ja, svarte en:
Men jeg bytter gjerne plass med en som
ikke hører så godt.
Så nevnte han Jan P Syse, politikkens
gentleman. Han startet en tale slik: Nå
skal jeg tale og dere lytte. Så håper jeg vi
blir ferdig på likt

Rolf H Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 24. april
I din postkasse: 4.-11. mai

!

Prestens 
beste...

Kjære leser av Lier Menighetsblad
Lier Menighetsblad er eid og utgitt av de fire menighetene, Frogner, Sjåstad,
Sylling samt Tranby og Lierskogen her i Lier.
Det har i 2017 vært utgitt 8 blader, 2 utgaver på 16 sider, 3 utgaver på 12 sider og 3
utgaver på 8 sider, slik vi også har som mål for 2018.
Medregnet redaksjon, rodeansvarlige og alle dyktige personer som sørger for at
Lier Menighetsblad kommer i din postkasse, kan vi telle om lag 120 personer i alle
aldre. Dette er et betydelig stykke dugnadsarbeide på frivillig basis.
Menighetsbladets økonomi og utgivelse er helt og fullt basert på gaver og annon-
seinntekter fra personer og firmaer her i Lier og våre nærområder. Uten denne
inntekten og støtten ville ikke dette vært mulig.
Dessverre har vi i de senere år mistet noen av våre faste annonsører uten at vi helt
har klart å kompensere disse med nye. Dette har gitt oss en krevende økonomisk
situasjon, men slik det ser ut i skrivende stund, tyder mye på at arbeidet med å
skaffe nye annonsører bærer frukter i form av nye annonser og inntekter, dette er
bra. For å hjelpe til med å sikre bladets videre drift, tillater vi oss derfor å legge ved
en GIRO som kan brukes til å støtte oss i arbeidet
med å fortsette å utgi Lier Menighetsblad .
Dersom du velger andre løsninger er menighets-
bladets konto 2260 20 05058 eller du kan bruke:

Med vennlig hilsen
Kjell Brurberg
Styreleder i Lier Menighetsblad

Åpent hus på Tranby menighetshus
4.april kl.11.00
Gjest er ass. fylkesmann i Buskerud,
Hans–Petter Christensen. Han ser med
et skråblikk tilbake på årene som råd-
mann i kommunen vår. 

Åpent hus med Johan Kaggestad 
2.mai kl.11.00 på Tranby menighets-
hus
Johan Kaggestad måtte melde avbud i
desember, men 2. mai kommer han!
Han stiller med historier fra et langt
idrettsliv og vil samtidig inspirere oss til
hverdagsmosjon. 
Både i april og mai serveres det god
lunsj og loddsalg.


