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Søndag 21.10.2018
Frogner kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. 4 årsbok -utdeling
Lierskogen  kirke kl. 11:00
Familiegustjeneste. Lys Våken.
Kirkekaffe.
Sylling kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Høsttakkefest. 4
årsbok-utdeling.
Tverken sportskapell kl. 12:00 sports-
gudstjeneste. Peisestua er åpen både før
og etterpå.
Frogner kirke kl. 13:00
Dåpsgudstjeneste

Søndag 28.10.2018
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Kirkekaffe.

Gullaug kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Tverken sportskapell kl. 12:00
Sportsgudstjeneste. Peisestua er åpen
både før og etterpå.

Søndag 04.11.2018
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Kirkekaffe
Sjåstad kirke kl. 17:00 Minne-
gudstjeneste. Sang ved Sylling sangkor
Frogner kirke kl. 18:00 Minne-
gudstjeneste.
Tranby kirke kl. 18:00 Minne -
gudstjeneste. Kveldsmat på menighets-
huset.
Sylling kirke kl. 19:00 Minne -
gudstjeneste. Sang ved Sylling sangkor.

Fredag 09.11.2018
Tranby kirke kl. 19:00
Ungdomsgudstjeneste med Ten-sing

Søndag 11.11.2018
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Kirkekaffe.
Frogner kirke kl. 11:00
Lysgudstjeneste

Søndag 18.11.2018
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
The Minors deltar
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Fortsettes side 3.
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Lier Menighetsblad

ARBEIDSFELLESSKAP FOR 
KIRKEN I LIER

Kirkens medarbeidere i Lier er i dag
fordelt på tre geografiske steder.
Prester, kateket, diakon, trosopplærer
og organister finnes både på Frogner
og Tranby menighetshus, mens
kirkeverge og den administrative stab
sitter i Fosskvartalet.  Kirketjenerne
skal stort sett være ute på en av våre
seks kirkebygg og fire kirkegårder.
Denne plasseringen henger igjen fra
den tid hvor kommunen hadde
arbeidsgiveransvaret for alle kirkens
medarbeidere bortsett fra prestene.
Videre var det viktig å sikre menig-
hetshusene en forutsigbar økonomi
gjennom langsiktige leieavtaler.

Kirken blir nå mer og mer herre i
eget hus.  Fellesrådet har overtatt det
arbeidsgiveransvaret kommunen tid-
ligere hadde, men bispedømmet har
ansvaret for prestene.  Det betyr fort-
satt to arbeidsgiverlinjer med de for-
deler og ulemper det medfører i det
daglige arbeidet.  

Medarbeiderstaben i Kirken har bred
og mangfoldig kompetanse og skal
dekke de utfordringer vi står foran i
årene som kommer.  Nye oppgaver i en
ny tid krever nye arbeidsformer.  Vi må
organisere oss på en slik måte at vi får
utnyttet den kompetansen vi har, sam-
tidig som vi bygger ny.  Dette kan være
utfordrende i en organisasjon som i
høy grad er tuftet på et fast mønster og
tradisjon.  

Når Fellesrådet nå har satt arbeidsfell-
esskap på dagsorden er det fordi vi
ønsker å være litt i forkant.  Det blir
viktig å se på hvordan vi kan utnytte
våre ressurser for å gi best mulig tjen-
ester ikke bare til våre medlemmer,
men til alle liunger.  Kirken må være
tilgjengelig på alle plattformer.
Fellesrådet har som kjent gravferdsan-
svar for alle som bor i kommunen, ikke
bare de som er medlemmer i Den nor-
ske Kirke.

Prosessen med å samle alle våre medar-
beidere har pågått en tid, og drøftes
fortløpende i kirkens organer – menig-
hetsråd, fellesråd og der folk med til-

knytning til kirken møtes.  Vi har
hatt litt hjelp utenfra – friske øyne
kan ofte se litt bedre.

Fellesrådet har derfor vedtatt at det
skal etableres et arbeidsfellesskap på
Frogner som også Tranby kan være
en del av, men at kontorene på
Tranby menighetshus opprettholdes.

Nå arbeides det med en mulighets-
studie for å utnytte Frogner menig-
hetshus til å kunne bli et Kirkens Hus
i Lier.  Det skal ses på muligheter
innenfor dagens bygningskropp,
eventuelt også se på mulighet for
påbygg.  Det skal skapes kontorløs-
ninger som er både funksjonelle og
attraktive ved siden av at løsningen
skal være innbydende og åpne for
både frivillige og
andre liunger.

Søren Falch Zapffe

Leder Lier Kirkelig
Fellesråd
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KRIK Lier – et trygt
møtested for ungdom
Den nye trosopplæreren i Lier, Anne
Cathrine Hegge Larssen har en pro-
sjektstilling i Sylling og Sjåstad for å få
til tiltak for ungdomsgruppen som er
nye og spennende for oss i Lier. 

«Jeg har i mange år ønsket å starte
opp KRIK lokallag her i Lier. Fordi jeg
tror på å engasjere ungdommer i akt-
ivitet og gode relasjoner. Min erfaring
gjennom mange år er at hvis ung-
dommer føler seg SETT og bekreftet
som den de er, i tillegg til å få gode
relasjoner, kan vi være med på å gi
dem god mestringsfølelse og god selv-
følelse. 

«Som hovedleder i Sjåbagos (barne-
koret i Sjåstad kirke) med 40 til 80
barn på det meste, har jeg ikke hatt
kapasitet til å starte et slikt ungdoms-
arbeid. Men nå er jeg trosopplærer i
Sylling og Sjåstad menigheter, og skal
først og fremst jobbe med barn og
ungdom. Jeg har fått ja fra menighets-
rådene til å arbeide fram KRIK Lier.
Tranby og Frogner menigheter vil
også være med på dette, så alle 4
menighetene i Lier samarbeider om
KRIK Lier. 

«Allerede med på lederlaget er Astri
Johanne Holm, Jan Erik Larssen, Anne
Kristine Hole og ungdommene Hedda
Ask, Lisa Marie Nomme, Maria
Lindberg, Oscar Hegge Larssen, Sandra
Wilhelmsen og Frida S. Menne. Vi har
stor tro på dette, men vi trenger flere
voksne med! Derfor leter jeg nå etter
frivillige voksenledere i alle aldere!! Når
vi er mange som gjør litt hver, blir det
ikke så mye på en! Og vi får et godt
fellesskap og har det GØY sammen!
Har du lyst? 

«Jeg ser for meg at Lierbyen ungdoms-
skole kan fungere godt, med
Idrettshallen, kantina og foajeen
(området mellom kantina og idretts-
hallen). Med bordtennisbord og
kafebord. 

Jeg er optimist og har stor tro på dette,
derfor har jeg allerede booket både
13.oktober, 3.november, og 4 lørdager
på våren 2019 (26.01, 16.02, 16.03,
6.04). Lier kommune er veldig positive
og hjelpsomme! 

«Av erfaring vet jeg at skal et arbeide
være bærekraftig og solid, må det være
et godt solid lederteam, og folk som har
LYST til dette, slik at alle lederne gleder
seg til å være med, og å treffe de andre

lederne også! Denne filosofien har vi hatt i
Sjåbagos i 14 år, og ser at det gir masse felles
GLEDE og inspirasjon. Det er viktig at også de
voksne som er med, ønsker det, ikke bare gjør
det av «plikt» fordi barna skal ha et sted å
være. 

Anne Cathrine Hegge Larssen på den første KRIK
kvelden i Lierbyen Lørdag 13. oktober

Fortsettelse 
Søndag er kirkedag:

Søndag 25.11.2018
Tranby kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Lys Våken.
Kirkekaffe.
Gullaug kirke kl. 11:00
Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11:00
Gudstjeneste 

Søndag 2.12.2018
Frogner kirke kl. 11:00
Gudstjeneste
Øverskogen samfunnshus kl.
11:00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 18:00
Gudstjeneste

Søndag 9.12.2018
Frogner kirke kl. 11:00
Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11:00
Gudstjeneste

KRIK Lier og innhold i en
lørdagssamling.
Vi ønsker KRIK lokallag som utgangspunkt.
KRIK står for kristen idrettskontakt, og er en
stor tverrkirkelig kristen ungdomsorganisasjon
i Norge. KRIK har aktivitet i fokus, og det er
aktivitet som alle kan være med på uten
forkunnskaper og ferdigheter. Fokus er
felleskap og ha det gøy SAMMEN!
Men det er ikke alle ungdommer som liker å
bevege seg, så derfor tenker jeg det er viktig å
tenke bredere i vårt KRIK Lier. Det å kunne ha
en kafe, skaper med en gang en naturlig
møteplass for flere. Ønskelig er også å få til en
strikkeklubb eller lignende, hvis det er inter-
esse for det. KRIK Lier skal være et arrange-
ment som favner bredt, et sted ungdom kan
komme å bare VÆRE, en møteplass for ung-
dom i Lier. Vi ønsker også som Kirke i Lier, å
møte ungdom på deres arena, utenfor kirken,
og kunne gi dem muligheten til å bli litt bedre
kjent med Jesus, Han som var og er, et
glitrende eksempel på hvordan mennesker kan
leve bedre sammen! 

Sjekk ut mer om KRIK: 
http://krik.no/nasjonalt/ 

Program fra oppstart 13.okt:
KRIK aktivitet Kl.1800 til ca. 19.15 i gymsalen
med andakt på slutten.
KRIK sosial med Kafe` bordtennis, forskjellige
kortspill og brettspill, sjakkturnering, bad-
minton, spike ball og Kahoot. 
Kafe` åpner når KRIK aktivitet og andakt er
ferdig.
Kl.22.00 Kvelden avsluttes.

Her er det også god anledning for ungdommer
som ønsker, og slå av en prat med en voksen.
Vi ønsker tett voksentilstedeværelse slik at
ALLE ungdommer kan føle seg ordentlig
SETT!)
Gjennomføres en lørdag i måneden fra
kl.18.00-22.00 

Høres dette kult ut? Har du lyst til å være
forbeder, bake kake, være med som fast leder,
eller hjelpe til i ny og ne, eller én gang? Send
mail, SMS eller ring! 
Mail: al692@kirken.no Mobil: +47 95278141

Klem fra Anne Cathrine
Trosopplærer i Lier (Sylling og Sjåstad)



Spennende ting på gang i
Sylling og Sjåstad!

De siste årene har det å gå i dybden på
ting blitt en kjærkommen avveksling
fra hektiske hverdager. NRK og deres
”sakte-tv” har gitt oss muligheten til å
bli kjent med bl.a  båt- og togreiser,
salmer og bålbrenning på nye måter og
”minutt for minutt”. Dette ønsker men-
ighetsrådene i Sylling og Sjåstad å følge
opp, så til vinteren skal Det nye testa-
mentet leses fra perm til perm i løpet
av ei helg. 

Etter planen vil dette ta ca 24 timer tot-
alt, og vi leser fra kl 09.00 til 21.00
begge dager – lørdagen på Sjåstad og
søndagen i Sylling. Åpning lørdag og
avslutning søndag (som er selveste
bibeldagen) vil markeres med andre
innslag i tillegg til selve tekstlesingen.
Kirkene vil være åpne for alle, og målet
er at mange stikker innom, også de
som ikke ønsker å delta aktivt med les-
ing. Dette er en gylden mulighet til å
bli bedre kjent med de mange spenn-
ende tekstene i verdens mest leste bok.

Tekstlesingen skal være i sentrum hele
helga, men det vil også bli en bibel-
relatert utstilling i begge kirkene. Og
hvis dette blir så spennende at du ikke
kommer deg hjem igjen blir det enkel
bevertning, her skal ingen være sultne
eller tørste.

Vi kommer til å trenge mellom 50 og
100 tekstlesere, og starter allerede nå

registreringen av dere som ønsker å
lese. Vi vil gjerne har lesere i alle aldre
og fra alle deler av bygda (og utenfra).
Her blir det lav terskel, og vi legger til
rette for at alle som vil skal få delta. Det
er bare til å melde seg (se over) så får
du mer informasjon. Vi kommer til å
bruke bibelselskapets nyeste oversett-
else (fra 2011) – men dersom noen
ønsker å lese på andre språk vil det
være spennende og berikende innslag. 

Hvem har Liers eldste bibel?
Med så høyt fokus på Bibelen ønsker vi
samtidig å kartlegge hvem som er i
besittelse av Liers eldste bibel: hvis du
tror nettopp din utgave er en aktuell
kandidat så ta kontakt med Ole Johan
Stokstad på tlf 951 11 602. Vi vil sørge
for å holde dere oppdatert i de neste
utgavene av menighetsbladet.

Dagens fakta:
Bibelen inneholder 66 bøker, 1346
kapitler og 35690 vers!

Sagt av andre som har deltatt på tilsvar-
ende lesing:
”Jeg var i utgangspunktet skeptisk til
denne aksjonen, men da jeg leste ga det
meg så mye, at jeg satte meg opp på
flere leseøkter. I dag har jeg grått meg
gjennom Efeserbrevet. Det bør dere alle
lese – og les det høyt” (pensjonist fra
Drammen)

”Har jeg vært den yngste bibelleseren?
Det var jo gøy å lese da, og ikke så van-
skelig heller” (jente 7 år fra Drammen)
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Slekters
gang

Dåp

Frogner menighet
Jacob Kristian Haugnaess Tansley
Laetticia Iona Joelle Kherian,
Ulrik Wanvik Misund (Bragernes),
Adele Kaasen, Wilhelm Hetty-
Fuhlendorff (Nordbylunden), 
Frantz Simensen Moserud, 
Iris Maria Eigeland-Laheld, 
Filip Nørholmen Mortensen, 
Oliver Nikolai Ribe Bolstad, 
Sara Sofie Bejarano Kristiansen

Tranby og Lierskogen men-
ighet
Ludvik Johannes Alsaker, Aria
Minèa Hogstad, Tomine Kvalheim
Broch, Amanda Thoresen Lunden, 
Astrid Dragerengen Wilhelmsen,
Micah Rasmussen, Edvin Hegge
Gether-Rønning (Bergsdalen), 
Greger Aase-Broen, Agnes Auke-
Jønland, Wilmer Slettvoll Lerstein
(Asker), Ulrik August Nygaard, 
Victor Brynesett Aune, Emil
Brynsett Aune, Tobias Leonhardsen
Austreng

Sjåstad menighet
Theodor Mortenssøn Astrup,
Olava Dahlgren Jakobsen

Sylling menighet
Elias Kornerud, Nellie Nuven

Vigsler

Frogner menighet
Elisabeth Samuelsen Skorgan og
Franck Bekkeli, Andrea Berge og
Daniel Kaasen, Marie Cathrine
Storevik og Erik Sebastian Aliaga

Tranby og Lierskogen men-
ighet
Cathrine Berglie Nansen og
Henning Sannes, Mona Kristin
Grønstad og Jan Eric Haagensen,
Anniken Auke og Tore Jønland

Sjåstad menighet
Helene Hamremoen Stavern og
Christoffer Jansen, Eva Therese
Sørstad og Kjetil Fossheim, 
Maria Bjørge og Lasse Reiersgaard

Det nye testamentet minutt for minutt
Sjåstad kirke lørdag 16. februar 2019, kl.0900-2100
Sylling kirke søndag 17. februar 2019, kl.0900-2100

Alle som vil kan får lese! Velg den dagen som passer!
Åpen kirke og enkel servering!

Meld deg på: 
E-post: marit.mork.enger@gmail.com,  Mob/sms 970 79 660
Presten:                      os646@kirken.no, Mob/sms 951 11 602

I samarbeid med Bibelselskapet

FELLESSKAPSKVELD PÅ FROGNER MENIGHETSHUS 

tirsdag 20.nov. kl. 19.30. Kaffe og noe å bite i fra kl. 19.00. Taler er Turid Werrrum,
og emnet hennes er «20 års samarbeid med Bangladesh KFUK.»  Turid kom til Lier
som kateket og startet Lier Tensing. De siste årene har hun vært kretssekretær i
Buskerud KFUK/M. Hun har hatt ansvar for et omfattende samarbeid med KFUK i
Bangladesh og ledet flere gruppereiser dit.
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ET HELLIG
MYSTERIUM
Et av Leonardo da Vincis
mest kjente malerier kalte han
«Det siste måltidet».
Originalen er et veggmaleri
som vi finner i klosteret Santa
Maria delle Grazie i Milano –
i den gamle spisesalen i klosteret. 
Da Vinci har frosset øyeblikket idet
forvirringen er komplett når Jesus
har sagt at èn av dem, en av hans
nærmeste venner kommer til å for-
råde ham. Disiplenes blikk flakker,
de peker - noen mot seg selv, andre
utover - alle er opprørt. 
Jesus er malt helt rolig med åpne
håndflater og inviterende mot det
som står på bordet.

Mens munkene satt og spiste så de
dette bildet - Jesus og disiplene malt
på den ene veggen i spisesalen. Og
de så at den ene langsiden er ledig.

Bordfellesskap er ikke noe vi skal
tenke smått om. I antikken hadde de
et munnhell: «Jeg har spist i dag,
men ikke hatt noe måltid.» Et måltid
er noe utover det å få i seg mat. Et
måltid er et fellesskap.

Maleriet «Det siste måltidet» kalles
ofte nattverden. Nattverden er ikke
et måltid slik vi tenker et måltid skal
være, men det handler likevel om
fellesskap – først og fremst med Gud.
Vi kan godt kalle det et «hellig
mysterium». 

De Jesus hadde rundt seg var en
sammensatt gjeng. Men alle fikk nyte
godene av det som ble servert – også

han som senere forrådte ham, han
som fornekta, han som tvilte på opp-
standelsen, og de alminnelige som vi
ikke har hørt så mye om. Og Jesus
sa: «fortsett og minnes meg ved å
dele brød og vin når dere samles». 
Og derfor fyller vi ut den tomme
langsida i da Vincis maleri søndag
etter søndag når vi samles til guds-
tjeneste – fordi vi tror vi får noe fra
Gud gjennom «det hellige mysteriet»
- nattverden – noe vi trenger – som
fellesskap, kjærlighet, tilgivelse, verd-
ighet, respekt, likeverd. 

Berit Baasmo
Kvidaland

Sokneprest
Tranby og
Lierskogen

Andakt

Lise Bratsberg Myrvang –
ny trosopplærer i Frogner
Sandesokningen Lise Bratsberg
Myrvang begynner i ny delstilling som
trosopplærer
i Frogner fra
august. Hun
kombinerer
jobben med
stilling som
lektor på
musikklinja i
Kongsberg
videregående. 

Familien med to små barn flytter fra
Oslo til Sjåstad i løpet av sommeren.
Hun er ikke ukjent med Lier. Faren
Helge Bratsberg, var kateket i Lier i sin
tid, og selv har hun gått på musikklinja
på St. Hallvard. Etter det har hun tatt
utdanning innen musikk og trosfor-
midling på Staffelsgate i Oslo og har
Mastergrad i musikkvitenskap fra
Universitetet i Oslo. 

I studietiden og etterpå har hun hatt et
engasjement som trosopplærer i
Uranienborg menighet i Oslo og er vel

kjent med barne- og ungdomsarbeid i
hele sin bredde. 

Hva tenker du om å flytte til Lier?

«Jeg gleder meg til å etablere meg med
familie i denne fine bygda som jeg
kjenner fra før. Jeg har alt fått kontakt
med fremtidige kollegaer i menigheten,
og noen planer for arbeidet begynner å
forme seg. 

Alt er ikke fastlagt ennå, men vi fabler
om å etablere et minigospelarbeid for
barn i fra 1. til 4. klasse på
Menighetshuset i Lier. Kanskje kan vi få
til et treffpunkt for foreldre med små-
barn som en slags – baby - småbarns
–foreldrekafé. Det kan også være et
møtepunkt for barn i sfo tiden etter
skoletid. Mulighetene er mange. 

Det som er fastlagt er at jeg skal ha et
ansvar for onsdagsklubben for ungdom
på Menighetshuset sammen med de
som driver det. Litt blir det vel ellers
også». 

Vi i menighetsbladet takker for praten
og ønsker lykke til med den nye jobben.

Asle Kristiansen

Konserter i Frogner kirke

Tirsdag 30.10 kl.19.00 Frogner
kirke. Allehelgenskonsert med
Ingeborg Soot, Magnus Dobbedal og
Beena Karpisova
Søndag 18.11. kl.19.00 Frogner
kirke. The minors – jazzband fra
St.Hallvard vgs
Søndag 2.12 kl.18:00 Frogner kirke.
Menighetens adventskonsert.
Medvirkende Simen Bredesen, sang,
messingkvintett,barnekor.

Åpen kirke i Frogner på
Allehelgensdag Søndag
4.november, kl. 14.00-18.00
Allehelgensdag er en dag da mange
minnes den eller de som har gått bort.
Mange besøker kirkegården denne
dagen. Fra kl. 14.00 til 18.00 kan man
også komme inn i kirken og få være i
stillhet, tenne lys og få mulighet for
samtale. Fra kl. 17.00 vil det være noe
forberedelser til gudstjeneste. Det vil
være enkel bevertning. Alle er hjertelig
velkommen til å komme med de følels-
er og tanker som denne dagen gir.
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Vigsler

Sylling menighet
Silje Bæra Hørthe og Ove Sætra,
Anne Marie Fossheim og Espen
Hajum Olsen

Gravferder

Frogner menighet
Reidun Eidskrem, Anne Berit Berge,
Inger Johanne Steen, Marit Sørnes,
Anne Ask, Helge Knutsen

Tranby og Lierskogen men-
ighet
Steinar Bringaker, Otto Martin
Rivelsrud, Terje Finsrud, Erling
Sverre Moe, Odd Malvin Eide, 
Elvine Marie Sandmo, Gerd Ljøsne,
Arne Ingar Endresen,
Berit Sætrang Larssen

Sjåstad menighet
Arne Martin Hulbakviken, Anja
Maria Mjåtvedt, Inger-Lise
Andersen, Synnøve Slevikmoen

Sylling menighet
Reidun Synøve Ulriksen, Werner
Sand

Slekters
gang

Nye trosopplæringstiltak i
Frogner
Denne høsten har Frogner menighet
flere prosjekter på gang innenfor tros-
opplæring som gir tilbud til hele alders-
gruppen fra baby til voksen ungdom.
De tre trosopplærerne, Anne-Sofie
Ramslie, Lise Brattsberg Myrvang,
Anne Cathrine Hegge Larssen, sammen
med kateket Helge Rotevatn og prester,
diakon og organister har sammen et
rikholdig og variert program som til
sammen gir et bredt tilbud.
Klubbkvelder og konfirmantarbeid går
på sin vante måte, men i tillegg har det
kommet nye tiltak som det er verdt å
nevne. 

Baby-Cafe
På formiddagen på mandager er
det Baby-Cafe på
Menighetshuset i Lierbyen. Da
møtes de som er hjemme med
spebarn til formiddagstreff
sammen med trosopplærer Lise
Brattsberg Myrvang. 

Barnesanggruppa
«Baluba»
Hver mandag samles et tjuetall skole-
barn fra første til fjerde klasse i Frogner
menighetshus mellom klokka to og fire.

Trosopplærer Lise Brattsberg Myrvang
har fått til et populært tiltak for de
minste skolebarna fra Hegg skole, men
barn fra andre skoler i Lier har også
sluttet seg til. Med liv og lyst og lek og
moro øver de inn sanger og bevegelser.
I pausen er det litt å spise og en kort
andakt. Da menighetsbladet var der, var
det soknepresten Ragnar Petterson som
var ansvarlig for andakten og kommun-
ikasjonen gikk begge veier.
Bibelfortellingen ble et utgangspunkt

for barnas kommentarer og spørsmål
like mye som presten holdt andakt. 

Koret har alt hatt sin første opptreden
på Fosshagen sykehjem. Dit skal de
igjen senere i høst. Snart skal de også
delta på en større felles korsamling for
lignende barnekor. Det er plass til
mange flere. Det er bare å ringe preste-
kontoret eller direkte til Lise Brattsberg
Myrvang. Telefonnumrene står i
adresselista over medarbeiderne i
Menighetsbladet. 

Familiekor
Familiekor er et lavterskeltilbud for
barn og foreldre opp til skolealder på
Frogner menighetshus hver onsdag. De

starter med enkel middag kl 17:00 og
etter en halvtime begynner sangtimen
for familien. Voksne og barn synger

sammen fram til ca kl 18.
Familiekoret startet i forbind-
else med bispevisitasen i våres
og er en videreføring av
minigospel og knøttene.
Trosopplærer Anne-Sofie
Ramslie og organist Beena
Karpisova står for ledelsen av
sangen og musikken. Med
sang og rytmeinstrumenter
deltar alle med liv og lyst. 

En vet aldri hvordan eller
hvorfor trosopplæringstiltak

lykkes eller ikke. Men familiekoret har
så langt vært en suksess. Responsen har
vært veldig god, og på sitt beste er det
over 30 tilstede. For barnefamiliene er
det lettvint med middag den dagen. En
frivilliggruppe ordner med maten, så er
det koret og så er en fri til å gjøre det
en skal videre den kvelden. 

Det er greit om en melder seg på til
kontoret på forhånd, men like greit er
det å bare møte fram kl 17:00 på
Frogner menighetshus og ta det derifra. 

Sangtimen 

«Sangtimen» tar vare på gode sang-
og musikk tradisjoner i våre menig-
heter. Sangene hentes fra salmeboka
eller andre sangbøker fra kirke og
kulturliv. «Sammen om sang og mus-
ikk» er en fellesnevner for dette
arrangementet. I tillegg til besøk av
gjest (se program), har vi «ønske-
konsert» med rom for dine foreslåtte
sanger og gjerne tanker rundt ditt
valg. Enkel bevertning.
Vi møtes kl. 19.00 på torsdager fire
ganger i halvåret og bruker menig-
hetshusene på Tranby og Frogner
annenhver gang. 
Se program på kirkens
hjemmeside: kirken.no/tranby (søk:
sangtimen)
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Hva skjer med
Jon Martin?

30. september satte
Jon Martin Høie
kursen mot Tyskland,
nærmere bestemt
Hamburg. 

Etter å ha fullført de
to første årene av det
fireårige kirkemusikkstudie ved Norges
musikkhøgskole, skal han nå ta det
tredje studieåret som utvekslingsstud-
ent ved Musikkhøgskolen i Hamburg –
«Hochschule für Musik und Theater
Hamburg».

Han vil ha omtrent de samme fagene
som i Norge: Orgel, klaver, direksjon,
arrangering og komponering. Han for-
teller at noen av fagene vil være litt
annerledes, han vil blant annet få cem-
baloundervisning, noe han ikke ville
ha fått her.

Det er mye ved utvekslingsopp-
holdet i Tyskland Jon Martin ser
fram til: ikke bare de mange hist-
oriske instrumentene ( gamle
autentiske orgler ), det rike kirke-
musikalske livet med de mange
dyktige organistene, men også
det å få bo et år i Tyskland. Han
forteller at han alltid har vært
begeistret for Tyskland som land,
for kulturen og for språket.

Han vil bo på et studenthus litt utenfor
sentrum av Hamburg og gleder seg til
det kommende året, hvor han vil være
åpen for nye impulser og ny kunnskap.
Det vil være flott å ta med seg tilbake
til Norge og videre på veien fremover. 

Det vil være to semestere , vinter og
vår, med avslutning i midten av juli og
med en liten juleferie i mellom.

Vi ønsker Jon Martin all mulig lykke til
med et spennende studieår og gleder
oss til han er tilbake.

Banglafest på
Tranby søndag 
23. september
Misjonsprosjektet
til Tranby og
Lierskogen

Banglakledde kvinner og
menn, lukt av Banglamat,
festpyntede bord og feststemte menn-
esker, fylte opp husets storsal. «Gamle»
Tensingere fortalte gladelig om sine
opplevelser fra tidligere besøk i
Bangladesh og sammen med dagens
menighet var
stemningen
svært så posi-
tiv.
Kveldens vert-
inne, Henriette
Hustadnes,
satte raskt
fokus på dag-
ens
Bangladesh, og
ble av Juliet,
ikledd en nyde-
lig sari (se
bilde)

Vi ble tatt gjennom noe av landets
utvikling, herunder kultur, styresett,
arbeid og trafikk.

Med ca. 158
millioner
innbyggere
på
130.000m2,
blir plassen
til hver enk-
elt svært
liten - sett i
sammen-
heng med
store arealer

til rismarker, elver og sjøer. 
Dagens trafikkbilde uttrykker også
disse dimensjonene, som synes helt
utenkelig for våre rammer.

Turid Werrum orienterte forsamlingen
om framdriften i KFUK’s arbeid fra det
hele startet. 
Kunnskap, formidlet i trygge omgivels-
er, er grunnlaget for dette misjonspro-
sjektet og derav for de menneskene som
hører inn under dette distriktet. 
Skolebygget og videre drift av dette, er
og blir essensen i det arbeidet KFUK
utfører i Bangladesh, godt hjulpet av
Liermenigheter og andre lokale menig-
heter i Buskerud.

KFUK arbeider for og med ungdom i
Norge. Ten Sing er en hovedgruppe,
herunder også Lier Ten Sing. En rekke
ungdommer fra Lier har besøkt
Bangladesh, lært landet å kjenne, satt

seg godt inn i de utfordringer landet
har og de tiltak KFUK utfører.
Ungdommene er, og har vært gode
ambassadører for dette viktige arbeidet
i en årrekke.

Martine Mathisen, TenSinger for mange
år siden, har besøkt landet tre ganger og
fått et sterkt forhold til betydningen av
arbeidet blant barna i Bangladesh.
Utvikling av skole og mikrokreditt,
beskriver hun som de viktigste verktøy
for «hjelp til selvhjelp».

På Tranby har konfirmantene i årrekke
samlet inn penger, et totalbeløp på i
overkant av kr 935.000, et formidabelt
beløp. Dette er veldig mye penger, men
likevel ikke tilstrekkelig for å sluttføre
byggeprosjekt og videreføre skoledrift.
Oppfordringen går derfor både til de
fremmøtte og andre i menigheten; 
Støtt givertjenesten som er etablert i
Tranby og Lierskogen menighet, ta kon-
takt med Turid Werrum eller Berit B
Kvidaland for nærmere informasjon.

Kveldens andakt ble holdt av Alf
Kristian Hol – «Tjen hverandre i kjær-
lighet», var hans tema. 
I tråd med kveldens øvrige temaer,
avsluttet han med oppfordringen; 
« Gi troen en sjanse der du bor!»

ØM

ÅPENT HUS
7. NOVEMBER kl.11

Første onsdag i november vil de som
kommer på Åpent Hus på Tranby
menighetshus bli kjent med organisa-
sjonen MAF. 
MAF er en tverrkirkelig internasjonal
organisasjon og et flyselskap. De flyr
for mennesker i isolasjon, fattigdom og
katastrofer, og mangedobler effek-
tiviteten til
hjelpeorgan-
isasjoner og
kirker. MAF
flyr til steder
ingen kan
eller vil fly. De
operere med
135 småfly i
25 land.

Kommunikasjonsrådgiver i MAF,
Norge, Frode Nordahl vil fortelle med
ord og bilder om organisasjonens
arbeid. Lunsj og loddsalg. 
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Tranby og Lierskogen
konfirmanter på høy-
fjellsleir
Konfirmantleiren for Tranby-
og Lierskogen menighet gikk,
som seg hør og bør, av stabelen
uka før skolestart. 56 av årets
konfirmanter satte seg på buss-

en mandag 13. august med kurs for
KRIK Høyfjellssenter i Hemsedal. Og
til å skape den flott leiropplevelsen
hadde vi med oss 17, topp motiverte
ungdomsledere mellom 15 og 24 år. I
tillegg var vi tre ansatte, menighets-
pedagog, prest og kateket. 

Å starte konfirmantåret med leir er
som en fjelltur. Det kan virke som en
bratt overgang for mange, men det går

veldig raskt til topps. De
mange flotte opplevelsene
står i kø. Vi flyter på dette
de 4 dagene vi er sammen.
Som ansatte er det utrolig
givende å være med på

disse reisene år
etter år. Vi,
Helge, Berit og
Joar har lang
erfaring med
leirarbeid, men
vi lar oss
imponere av
både konfirm-
anter og ung-
domsledere år

etter år. Det er utro-
lig flott å se sam-
handlingen mellom
deltakere og ledere
utspille seg på for-
skjellige måter som
forhåpentligvis blir
til gode minner.
Målet er at alle reis-
er hjem igjen på
torsdagen med
mange gode erfar-
inger! Og med
denne starten på
konfirmantåret er

det bare å kaste seg ut i resten av
konfirmanttiden.

Tekst: Joar M Flatland, Foto: Simen
Boman

Frogner konfirmantene på
Knattholmen
14.-16. september var 62
Frognerkonfirmanter på sin årlige
konf-leir på Knattholmen ved
Sandefjord. Konfirmantene er nye
hvert år, men med seg hadde de 20

ungdomsledere og 5 voksne, alle med
en god dose erfaring.
Med bare en frihelg til disposisjon, er
det mye som skal
pakkes inn på
egrenset tid: under-
visning, måltider,
morrabad, padling,

ballspill, frisbee, kjempehuske,  under-
holdning, leker, kveldsavslutning i
kapellet og i skogen for å nevne noe.

Leiren ble avsluttet
med gudstjeneste,
evaluering og kjøtt-
kakemiddag. Og evalu-
eringen kunne røpe at
«alle var enige om det
hadde vært en fin tur»,
selv om det kunne vært
mer fritid. Kateket og
leirsjef Helge Saltbones
Rotevatn skryter av

konfirmantene: «Både vi ansatte og
ungdomslederne merka at konfirmant-
ene var enda snillere enn vanlige i år».
Og i det han snakker med menighets-
bladet er han og trosopplærer Anne-
Sofie opptatt med å rigge til en pizza-
kveld for ungdomslederne. «Hadde det
ikke vært for ungdomslederne kunne vi
ikke arrangert leir, så litt pizza som
takk skulle bare mangle», sier han.
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Jan Otto
Myrseth, ny
biskop i
Tunsberg
På Kirkerådets møte i
Tønsberg 6. juni ble
domprosten i Bergen,
Jan Otto Myrseth, til-
satt som ny biskop i Tunsberg bispedømme. - Vi gratulerer Jan
Otto Myrseth som ny biskop og vi gratulerer Tunsberg bispe-
dømme og Den norske kirke med ny biskop. Han har et bredt
votum i ryggen og er sterkt ønsket som biskop, sier leder i
Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

- Jeg er ydmyk og takknemlig for den tilliten som er vist meg, og
gleder meg til å ta fatt som biskop i Tunsberg, sier Jan Otto
Myrseth.

Myrseth kommer fra stillingen som domprost i Bergen, har vært
prost i Ringerike, sykehusprest på Ringerike og sokneprest i
Norderhov. Slik er han godt kjent fra før i vårt bispedømme. Han
har også arbeidet som lærer i homiletikk ved Menighetsfakultetet
og som timelærer i det nye testamentet ved Bibelskolen i Oslo. 

Han har allerede vært vert rundt og gjort seg kjent. Nylig var alle
medarbeiderne i Lier prosti samlet i den nye kirken på Spikkestad
i Røyken til et første møte sammen med ham. Nå står han foran
sin nye gjerning som biskop i vårt bispedømme og vi i Lier vil
ønske ham hjertelig velkommen og Guds velsignelse i arbeidet.
(sakset fra kirken.no ++)

«Ba-rock» i Sylling kirke
På kvelden 9. september fikk Sylling
kirke besøk av Bjørn Vidar Uvdalen,
kantor i Re kirke. Bjørn Vidar
besøkte Sylling for å holde orgel-
konserten «Ba-rock» - der han
gjennom en times musikkopplevelse
leda tilhørerne gjennom orgelstykk-
er både fra barokkens og rockens
verden! Han starta konserten med å
annonsere at han selv spilte på de to
sjangernes likheter, og at det fikk
være publikums oppgave å lytte
etter disse i løpet av konserten. Vi
fikk oppleve en musikalsk reise som
starta med helt rolig filmmusikk fra
«Hjortejegeren», og som deretter
økte gradvis i intensitet, med annet-
hvert stykke av Bach og av ulike
moderne artister, som Bjørn Eidsvåg og Åge Aleksandersen. Det
var en utrolig spennende opplevelse å høre hvor flott moderne
populærmusikk lød på det flotte orgelet i Sylling kirke, særlig var
Aleksandersens «Levva livet» en favoritt for undertegnede.
Konserten ble avslutta med kirkekaffe. Det var virkelig gøy å opp-
leve orgelet brukt på en helt annen måte enn normalt, og dette
frister til gjentagelse! Hilde A. Nysether

Vikarorganist i Frogner
Daniel Solyon (uttales sjåjåm) er noe så sjeldent som
en ung mann fra Budapest i Ungarn som av interesse
for Norge, lærte seg norsk og kom hit for å lære mere.
Daniel er nå vikar for organist i Frogner og går andre
året på kirkemusikkstudiet på Norges musikkhøg-
skole i Oslo. Men han er ingen nybegynner tross unge
år. 

Baptistkirken i Budapest er kjent for sitt gode mus-
ikkmiljø. Der gikk Daniel fra han var liten og lærte
piano og orgel, kordirigering og gitar og alt det som
hører med i et allsidig musikalsk menighetsarbeid.
Etter videregående og juss studier i Budapest, søkte
han jobb som vikarorganist i Finnmark, og i to år var
han organist og kordirigent og underviste på kultur-
skolen i Tana og i Kjøllefjord. Så søkte han og kom
inn på Musikkhøyskolen, og nå er han vikar i 50%
stilling i Frogner fram til august 2019. 

Hvordan trives han?

«Jeg elsker Musikkhøgskolen og Frogner er en hygge-
lig menighet. Kirkemusikk er hovedfag, men jeg spill-
er i storband, er glad i folkemusikk og klassisk. I det
hele, jeg liker å eksperimentere. Så er det noen ganger
uvante klanger, så er det oftest tilsiktet og ikke tilfeld-
ig.»

Ta vel i mot Daniel og snakk gjerne med han. Han vil
gjerne fortsette å lære norsk. 



TIL TOPPS PÅ
MOUNT EVEREST

Hun siterer en filosof:
”Ingen hensikt. Intet mål”.
Hun er 60 og har de siste
ti årene besteget seks av
verdens høyeste fjell:
Mount Blanc, Elbrus,
Kilimanjaro, Aconcagua,
Denali  i Alaska, disse fra
4810 moh til 6961 moh. I
2017 til topps i Himalaya, til selveste Mount
Everest som ligger på grensa Nepal/ Tibet.
Hvem er denne dama? Jo, den tøffe tinde-
bestigeren fra Svelvik som på en vakker
høstdag, 12.september, gjestet ”Åpent hus”
på Tranby. Etter at et lydhørt publikum
hadde kost seg med kaffe og smakfulle
lunsjretter, fikk Lisbeth Friberg ordet og
fortalte med innlevelse om forberedelser og
gjennomføring av den 6 uker lange turen
som endte på toppen av Mount Everest
20.mai 2017.  Ikke mindre enn 8848 meter
over havet. 

Ei uke fra landsby til landsby
med overnattinger i tehus. Så tre
uker, et par uker lengre enn
planlagt, på Everest Base Camp.
På ”puja”, et alter, la de fra seg
alle sakene sine og en munk
messet over og velsignet utstyret
for den videre, dramatiske turen
til toppen. Kunne trengs, var
min tanke! Med oksygenmaske
og de to innfødte guidene var
det ei utslitt Lisbeth som på

toppen bare tenkte på å komme seg ned
igjen.

En må spørre: Hva driver et menneske til
slike ekspedisjoner? Hvordan bli motivert?
Hva må til? Svaret hennes var at det sitter
70% i hodet og en må være mentalt forbe-
redt og selvsagt godt fysisk trent.
Konkurranseinstinkt? Ja! Og viljestyrke når
det røynet på: Gjør det du får beskjed om!
Ha fokus! Bare gå! Hva mann, barn og
barnebarn tenkte vet ikke vi, men en fin
hekla sittepute fra barnebarn var med til
topps. Tre døde så hun på veien ned. 7%
dør på en slik tur. Hun hadde ikke bestilt
returbillett fra Katmandu. Det sier noe!
Men hjem kom hun! For ei dame!

Gjertrud Aspelund.
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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

Informasjonsmøte om
Sorggruppe for voksne
tirsdag 4. desember kl.
18.00
Vi inviterer voksne som har
opplevd tap til samtale i
gruppe. Å sette ord på tanker,
følelser og opplevelser
omkring sorgen kan være til
hjelp.
Informasjonsmøte holdes på
Tranby menighetshus tirsdag
4. desember kl. 18.00. Her vil
vi fortelle litt om sorgprosess
og hva samlingene innehold-
er. Sorggruppa starter i janu-
ar. Vi kommer tilbake til dag
og tidspunkt på informa-
sjonsmøte. Det er i alt 7 saml-
inger, hvor de 6 første saml-
ingene er med ca. 3 ukers
mellomrom. Gruppen ledes
av diakon Solveig Thoen
Bøen og frivillige medarbeid-
ere. Tilbudet er gratis og man
trenger ikke henvisning fra
lege. Ta kontakt med diakon
for mer informasjon.
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

Trosopplærer (fra august 2018) 
Anne Cathrine Hegge Larssen
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 

Kateket Helge S Rotevatn
(Frogner)
telefon: 32 24 21 23

Trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie
(Frogner)
mobil:  91 58 34 05

Diakon Solveig Thoen Bøen
(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: 40 92 49 50
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

ADRESSE
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.noeselvaierbegrlWWW 

32 84 00 324T 2
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Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad



Lisbeth
Friberg –
verdens nest
eldste kvinne
som har besteget Mount Everest -
imponerte med sitt kåseri på Åpent
hus. 8848 meget stabasiøse og farlige
høydemeter nådde hun. Likevel sa hun:
«Egentlig har jeg høydeskrekk»! Og så
kom denne: «De fleste kan klare dette!»
Men da hun kikket ut over den godt
voksne forsamlingen, føyde hun til: «Ja,
kanskje ikke de fleste her».

Jeg pleier alltid å spørre kommende
brudepar om hva de ser i hverandre. En
brud var full av
godord om sin til-
kommende, og kom
også med denne noe
overraskende setning
mens hun ser på
hans flotte
hårmanke: «Også
dette hårfeste!» Da
jeg ber henne pre-
sisere, kom det: «Jeg liker ikke skallete
menn!» «Javel», tenkte jeg: «Dette skal
du få høre i bryllupet». Noe hun fikk.
Bl.a med Kjell Aukrusts svar på spørs-
målet: «Hvis du fikk leve en gang til,
var det noe du ville gjort annerledes»?
«Ja», svarte han: «Da ville jeg hatt midt-
skill»!

Bryllupet sto i Holmsbu kirke, mens
ektepar var fra henholdsvis Hamar og
Tønsberg. Altså en viss distanse mell-
om. Ikke så med en del bryllup jeg har
hørt om her i Lier: Da gikk en bare
over (Lier)elva og fant en. Slik det var
nokså vanlig mange steder tidligere. Da
en spurte om det ikke ble «innavl» av
sånt, kom svaret: «Kanskje, men det
hjalp da en fikk sykkel».

Under ett minnesamvær sa han som
ledet dette om den noe tynne kaffen:
«Her har man ikke spart på vannet». 

Vi får håpe og tro at kaffen smaker, sa
hun som skjenket presten som var på
besøk. «Vel», kom det tilbake: «Det er
det ikke nok med håp og tro. Her må
det bønner til».

Rolf H Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 20. november
I din postkasse: 30.11.-7.12

!

Prestens 
beste...

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

KRIK Lier er en ny møteplass for ungdom fra 13 -til 19 år, i Lier, kristne eller
ikke. Vi har KRIK trening en lørdag i måneden, med morsomme og annerled-
es aktiviteter, andakt og «hang out» i Caféen med bordtennis og brettspill.
Gratis arrangement! Kult hvis du vil bli med! 
Sted: Lierbyen Ungdomsskole 
Lørdag 13.10.2018 kl.18.00-22.00 
Lørdag 3.11.2018 kl.18.00-22.00

Åpen lunsj
Er du en tur i Lierbyen
eller er du ute og går en
tur? Kom gjerne innom og
ta lunsjen hos oss på
Frogner menighetshus. Vi
står for maten, og håper på
en god prat rundt bordet.
Åpen lunsj er én torsdag i
måneden fra kl.11.30-
12.15.
Høstens siste datoer:  25.
oktober og 22. november.  

Hilsen staben i Frogner
menighet

JULEKURV 2018
Tirsdag 6.november starter inn-
samlingsaksjonen til årets
Julekurver!
Da vil det stå innsamlingskurver i
kirkene i Lier samt på menighets-
husene til Frogner og Tranby. Her
kan du legge det du ønsker å gi av
matvarer. Merk at matvarene må ha
en holdbarhetsdato til over nyttår.
Det vil også være mulig å levere på en
stand på Liertoppen kjøpesenter i
2.etasje ved inngang A 8.desember.

For nærmere informasjon se plakaten
ved innsamlingskurvene,

kirken.no/lier eller menighetenes 
facebook-sider. 

Gavene vil bli delt ut til noen i Lier
kommune som kan trenge litt ekstra
til jul.

Hilsen Diakoniutvalgene i Frogner og
i Tranby og Lierskogen menigheter.

STILLE TIME  HØSTEN 2018 
Frogner kirke - Mandager kl 20:00

22.10 Ellen Katrine Trelease Eriksen - marimba
29.10 Birgitte Stærnes - fiolin
05.11 Martin Haug  – gitar
12.11 Povilas Syrrist Gelgota - bratsj
19.11 Siw Sønstebø - saxofon
26.11 Caroline Eidsten Dahl - blokkfløyte
03.12 Jorunn Hermansen - sopran
10.12 Ingeborg Soot - mezzosopran

17.12 Cecilie Rønning - sopran

24.12 JULAFTEN

31.12 kl.17 NB Jan Kristian Hverven - baryton

Dette er de 10 siste Stille timer. Konsertserien
avsluttes nyttårsaften kl. 17.00 med Jan Kristian
Hverven som gjest. 

Arne Nævra i Lierskogen kult-
urkirke 18. november kl. 1900

Lierskogens egen naturfotograf, TV-
produsent og nå stortingspolitiker Arne
Nævra kommer til kulturkjerka for å
fortelle om veien fra naturformidler til
heltidspolitiker. Det blir spennende
historier både fra bjørneskogen og
Løvebakken gjennom bilder, film og
den engasjerte fortellerstilen som
Nævra er kjent for. 


