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01.09.2019
Frogner kirke kl. 19.00: Gudstjeneste.
Konfirmantpresentasjon
Lierskogen  kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tverken Sportskapell kl. 12:
Gudstjeneste

02.09.2019
Sjåstad kirke kl. 18.00:  Gudstjeneste.
Høstmøte Sjåstad Sanitetsforening

08.09.2019
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

15.09.2019
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Konfirmantpresentasjon
Frogner kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

22.09.2019
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Konfirmantpresentasjon
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-
årsbok.
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 19.00:
Kulturkveld 

29.09.2019
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

06.10.2019
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

13.10.2019
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Diakoniens dag. Kirkekaffe
Sjåstad kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste.
Høsttakkefest. Utdeling av 4-årsbok.
Sjåbagos og

Lier Soul Children synger.
Frogner kirke kl 18.00:
Ungdomsgudstjeneste

Fortsettes neste side
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Lier Menighetsblad

Forvandling
Det finnes mange virkelige historier
og sikkert flerfoldige metaforer som
omhandler ville dyr i bur med så
begrenset plass at livet består av tre
skritt frem og tre skritt tilbake. Når
dyrene tilbys det vi definerer som det
ultimate – forvandlingens goddiebag,
løfter de kan hende blikket, værer en
ny verden - vender tilbake til buret
og fortsetter sitt kjente bevegelses-
mønster – tre skritt frem og tre til-
bake!

Er vi mennesker så ulike disse dyr-
ene? Det er kjent at forandring, endr-
ing, utvikling og nyskapning krever
innsats, nysgjerrighet og dedikert
vilje. Det igjen fordrer energi og mot
og kanskje litt smerte. Mennesker er
utstyrt med mer enn dyrenes
instinkt. Vi har intelligens, kunnskap
og klokskap – forstand til å observere
og forstå at utvikling er kommet for å
bli. Likevel, vi vegrer oss for det
ukjente fremfor å omfavne nye
muligheter og nytt territorium. Vi

drømmer forvandling, men frykter
egeninnsatsen. Paulo Coelho sier: «Det
er bare en ting som gjør en drøm uopp-
nåelig: frykten for å feile.» Så vet vi
samtidig at når lysten overstiger frykt-
en, lærer barnet å gå (Erik Lerdahl). Vi
har evne til refleksjon, til å gå i oss selv,
til å forvandle frykt til kunnskap! En
gave fra oven! Så hvorfor gjør vi ikke
som smårollingen – går? 

Mitt håp for kirken i Lier, er medlevelse
i samfunnet. Når verden på utsiden av
våre tykke, hvitkalkede vegger går ut av
buret sitt, må vi følge etter. Først da blir
vi relevante med vårt uforanderlige
budskap. Gud er uforanderlig. Men
Han har skapt oss med evner til
omstilling og utvikling. Vi plikter vel å
forvalte denne gaven med liv og lyst? Vi
er ikke en enslig bjørn i bur dere, vi er
en flokk. Vi kan velge å ta hverandre i
hendene, gå ut av buret vårt og være
innovative sammen. Om en av oss
frykter, kan vi andre løfte. Om en av
oss tviler, kan vi andre lytte og lokke.
Og feiler vi, gjør vi det sammen.

Sannsynligheten er derimot samhold,
mestring, visjoner og glede i Guds
hage.

Kirken er i endring. Vi har mulighet
til å påvirke, hver og en av oss. Bruk
stemmeretten, engasjer deg, speak
up, bry deg. Verken verden eller
mennesket forvandles – med mindre
vi tør å ta flere skritt fremover enn
bakover. Vi går mot høst – naturen
forvandles til et fargesprakende skue.
Jeg hiver meg med – kjenner jeg har
lyst til å forvandle meg litt jeg også. 

Jeg hilser alle en glad sensommer og
håper alle har ladet nok batterier i
sommer som tåler en liten forvandl-
ing.

Mette Sønsteby

Kirkeverge

Lederartikkel
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Jubileet som dessverre
også ble en avslutning

Som et sikkert tegn på at sommer er i
ferd med å gå over i høst har
Magnolia Jazzband  i 30 år tatt turen
til  Sylling kirke. Så også i år, og vi
fikk nok en gang levert en forrykende
konsert. De har et variert program
som spenner fra den gladeste glad-
jazz til rolige ballader, og alle instru-
mentene får briljere med improvisa-
sjoner etter tur. Årets vokalist var som
flere ganger tidligere Majken
Christiansen. Hun var i storslag og
har et imponerende energinivå og
utstråling langt utover det den glitr-
ende kjolen sto for. 

Kontinuiteten har vært gjennomgå-
ende –
arrange-
mentskomi-
teén har også
vært den
samme hele
tiden (Narve
Enger var
med til han
dessverre
døde i 2009).
Noen musik-
ere har rikt-
ignok
kommet og
gått, men de
to eldste var
med fra start
og imponerte
minst like
mye i år
(Anders Bjørnstad og Magnolias ini-
tiativtaker Gunnar Gotaas) Publikum
har også vært utrolig trofaste, så det
er med vemod men ikke minst stor

takknemlig-
het vi
klapper for
komiteén
og den
jobben de
har lagt ned
i 30 år. 

Siden det
var jubile-
um var de
tradisjon-
elle jazz-
vaflene
byttet ut i år
– og ikke
minst så var
værgudene
på vår side denne kvelden. Mens vi
ventet på konserten fikk vi et spek-

takulært men
høyst naturlig
fyrverkerishow
i form av lyn,
torden og en
flott, dobbel
regnbue som
varslet om at
Sylling kirke
inneholdt en
gullskatt i kveld.
Men så, når det
i pausen var tid
for kaffe og
marsipankake
på kirkebakken var sola
igjen på plass. 

Konsertene har i løpet
av disse årene gitt store
overskudd som i sin

helhet har gått tilbake til Sylling-miljø-
et. Utstyr og utsmykning til kirkestua
er finansiert med jazzpenger, og det
samme med prosesjonskors, blomst-

Fortsettelse Søndag er kirkedag

20.10.2019
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste.  Lys Våken
Frogner kirke kl. 12:
Familiegudstjeneste.  Utdeling av 4-
årsbok.
Sylling kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.  Høsttakkefest.
Utdeling av 4-årsbok.
Lierskogen kirke kl. 19.00:
Kulturkveld.

erurner og utebenker mm. I tillegg er det gitt rause
pengegaver til lokale foreninger.

Dessverre har publikumstallet gått sakte men sikk-
ert nedover de siste årene, og overskuddene er
erstattet med ”røde tall i boka”. Den trofaste jazz-
komiteén velger derfor å takke for seg. Vi er dem
en stor takk skyldig, og jeg tror mange som meg
gikk fra kirken med en aldri så liten klump i hals-
en denne kvelden.

Tekst og foto Turid Ask

Informasjon fra kirkevergen.
Følgende aktiviteter pågår i Lier
høsten 2019:
- Utlysning av organiststillinger med frist 9.
september
- Ferdigstillelse av Frogner minnelund
- Ferdigstillelse av lyssetting og beplantning
for Sylling minnelund.
- Skifte av tak Frogner dåpssakristi (våpen-
hus)
- Maling av koret i Sjåstad kirke

Åpent Hus onsdag
9.oktober kl. 11 på
Tranby menighets-
hus

Gjest: Jon Harry Skrenes
Han er en glad trubadur
som synger og spiller gamle
evergreens.
Det blir også god lunsj og
loddsalg.
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Slekters
gang

Dåp
Frogner menighet
Theo Hernes Paulke  (Bragernes),
Lilly Håland Amundsen  (Røyken),
Simon Støylen-Haslestad, Cecilie
Haugerud Bø, Elliott Finn Løken
Dullum, Amalie Strand Skogstad
(Asker), Mia Steen-Overrein, Magnus
Steen-Overrein, Annabell Aannestad
Johansen, Sofia Tsitsonis Berggraf

Tranby menighet
Melina Kystad Engstrøm, Jakob
Kalvik, Selene Hidalgo-Cruz, Victoria
Synøve Nystedt, Lilly Martinsen
Berntsen, Vilde Storegjerde

Sylling menighet
Herman Bergsland Moen, Julian
Aspelund Johannessen, Johanne
Holmen, Jenny Holmen, Ada
Fuglerud Eilertsen, Alvin Fjellheim
Anderssen

Gravferder
Frogner menighet

Joyce Mary Thorud, Fredmund
Olsen, Balthazar Miancho, Ana
Katashira, Inger Byrkje, Erna Ruth
Rosnes, Edith Thea Lie Syvertsen,
Ella Karin Haftorn, Per Sigurd
Kjonerud, Robert Thomas Griffiths,
Jan Egil Willand Andersen, Magne
Ovnerud, Ludvig Torgersen, Leif
Gran, Berit Sundberg, Hedvik Pauline
Stokke, Tove Bråthen, Rolv Eriksrud

Tranby og Lierskogen menighet
Øivind Mørk, Odd Johansen, Erik
Tandberg Johansen, Villy Hellingsrud,
Agnes Oline Fredriksen, Brith
Elisabeth Reikrås, 
Rolf Doré, Evelyn May Pettersen

Sylling menighet
Arne Riddervold, Helge Martin
Kaspersen, Hjørdis Johanne
Mathisen, Laila Renshusløkken,
Vigdis Aasen, Astri Olsen

Sjåstad menighet
Inger Johanne Ulsaker, Inger
Kristoffersen

Sangtimen høst 2019

Sangtimen er et fellesarrangement for Tranby og Frogner menigheter, torsdager
kl. 19.00 – 20.30 på hhv. Tranby eller Frogner menighetshus.
Uformell samling hvor vi tar vare på gode sangtradisjoner i kirke og menighet.
Programmet er tredelt; En gjest deler sine «livserfaringer» med vekt på sang og
musikk, «Ønskekonsert» og Sosialt samvær med enkel servering.
Bina Karpisova er vår faste musiker.

Høsten 2019:
26. september Frogner Gjest:    Ingeborg Soot
31. september Tranby «Sigvart Engeset kveld»

Gjest: Bjørg Engeset, barnebarn av Sigvart Engeset
28. november Frogner Gjest: Torbjørg Storli Jensen

Kontaktperson: Øyvind Mørk, mob. 99 10 14 98, epost: oyv.mork@gmail.com

Nye prester i Lier 2019

Liv Jorunn Koller – prostiprest i Lier
med tjenestested Tranby

8. septemb-
er skal Liv
Jorunn
Koller
ordineres til
prest i Den
norske
kirke som
vikarprest i
50% stilling i Lier prosti (Lier, Røyken
og Hurum), og med tjenestested prim-
ært i Tranby. Hvordan arbeids-situa-
sjonen blir over nyttår når Lier prosti
nedlegges, vites ikke, men Liv Jorunn
er innstilt på å fortsette. 

Liv Jorunn Koller har hatt en annen
vei til prestestilling enn den vanlige. I
25 år var hun lektor ved Røyken vid-
eregående skole med fransk, norsk og
religion som fag. Før den tid arbeidet
hun i 13 år i Det norske misjonssel-
skap, av dem sju år som misjonær i
Kamerun. I løpet av tiden som lærer
på Røyken videregående tok hun
mastergrad i religion på
Menighetsfakultet, og etter at hun gikk
av med AFP har hun tatt praktikum
for å kunne bli ordinert som prest. 

Som 67-åring, i en alder hvor andre
pensjonerer seg, har hun tatt fatt på et
nytt kapittel i arbeidslivet. Hun sier
selv at i eksamensstriden til praktikum
så tenkte hun, «orker jeg dette», men
«nå opplever jeg tjenesten som et kall,
noe jeg gleder meg til å gjøre. Møtet
med mennesker og det å formidle, er
noe jeg har lyst til å fortsette med». 

Elling Erichsen - fungerende sokne-
prest i Tranby og Lierskogen

Fra 1. oktober og et år framover er tid-
ligere sjefs-
prest i heime-
vernet, Elling
Erichsen
ansatt som
fungerende
sokneprest i
Tranby og
Lierskogen
mens Berit
Kvidaland Basmo har permisjon.
Mange har stiftet bekjentskap med
ham allerede, siden han har vært vikar
i prostiet en stund og har tjenestegjort
i distriktet. 

Etter pensjonering fra forsvaret har
han vært vikarprest et par år og tjen-
estegjort med mange små opphold
ulike steder i landet. Siden han er
bosatt i Åros i Røyken, ser han fram til
å kunne tjenestegjøre på ett sted i et år
framover. Han gleder seg til å arbeide i
Tranby og på Lierskogen med mange
gode medarbeidere som han kjenner
fra før. Som Buskerudgutt med ung-
domsårene i Hokksund og arbeidsår
på Heistadmoen på Kongsberg og ett
år som kretssekretær i KFUK/M i
Buskerud, er han kjent i distriktet og
med mange av de han skal arbeide
sammen med. 

Tekst: Asle Kristiansen

Foto: privat
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«Ta imot velsignels-
en»

Prestetjenesten er full av situa-
sjoner da ord kjennes for små
til å beskrive den enorme gled-
en over nytt liv, over kjærlig-
heten eller finne de rette ord-
ene når veier skilles, når liv har
gått tapt. 

Derfor bruker vi og andre
virkemidler for å nå hverandre
– både i glede og sorg, som
musikk, blomster, lys, tårer,
smil, hender, praktisk omsorg.

Og vi bruker ord som er
gamle, ord jeg erfarer er slite-
sterke, som går utenpå våre
ord – som gir en dimensjon
utover her og nå, tid og rom -
ord som er større enn mine
egne ord.

Og derfor glemmer jeg ikke
han som har vanskelig for å
huske, som leter etter ordene,
men blir med i det gamle
Fader vår: «helliget vorde ditt
navn», eller brudeparet i 30 -
årene som i bryllupet sitt vil
bruke oversettelsen av Fader
vår som de lærte som konfirm-
anter – ikke Vår Far som vi
lærer dagens konfirmanter.
Og jeg glemmer aldri henne
som lå for døden, men ikke
ville forlate denne verden før
presten hadde velsignet henne
innfor hennes siste reise. Da
velsignelsen var sagt og korset
tegnet over henne, døde hun.

For meg er disse gamle ordene
det viktigste jeg har kunnet gi
videre som prest – mot ansikt-
er som utstråler glede eller tår-
ene renner, når ansiktet viser
at en følger oppmerksomt med
eller en ser mer fraværende ut.
Det spiller ingen rolle – det
handler ikke om sinnstilstand,
om tro, om aktiv lytting.

Jeg drister meg til å bruke et
uttrykk som «velsignelsens
bærekraft» - jeg tror det er noe
der, og gir derfor hilsenen vid-
ere nok en gang – den som vi
finner i 4.Mosebok, kapittel 6,
versene 24-26.

«Herren velsigne deg og bevare
deg!

Herren la sitt ansikt lyse over
deg og være deg nådig!

Herren løfte sitt ansikt mot deg
og gi deg fred!»

Beste hilsen
Berit Basmo Kvidaland
Sokneprest, Tranby og
Lierskogen

Andakt

1.sopraner søkes til et stort samarbeidsprosjekt
med koret Vice Versa, BUSO, solister og Frogner men-
ighet. Konserten finner sted 16. og 17. November
Frogner/Åssiden og repertoaret er Vivaldis Gloria og
Bachs Magnificat. Ta kontakt med dirigent Vibeke
Feness Berger vfb@lifi.no eller Bina Karpisova
på bk725@kirken.no for mer info.

DEN NORSKE KIRKE

2019
Kirkevalget

Bibel-/Samtalegruppe
i Sjåstad
Er du interessert i å være med i
en  Bibel-/samtalegruppe i
Sjåstad,  så meld fra til :

Ole Johan Stokstad/95111602/
os646@kirken.no

Marit Mørk Enger/970 79 660/
marit.mork.enger@gmail.com

Anne Cathrine Hegge
Larssen/95278141/
al692@kirken.no

Bibelgruppe i
Sylling.
Vi samles hjemme hos hver-
andre ca en gang i måneden.
Vi har måltidsfellesskap og
bibelstudie sammen. 
Du er velkommen til å bli
med, enten du bor i Sylling
eller andre steder!

Kontaktperson: Ole Johan
Stokstad 951 11 602 /
os646@kirken.no
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Kirkevalg 9. september 2019
Kunngjøring av valgform og
godkjente valglister for valg til
menighetsrådene.
Ved valg til menighetsrådene i Lier
kirkelige fellesråd er
det en godkjent valgliste og det er
Nominasjonskomiteens liste. Det er en
liste pr sokn.
Lier kirkelige fellesråd består av fire
sokn:
- Frogner sokn
- Sjåstad sokn
- Sylling sokn
- Tranby og Lierskogen sokn
Valget gjennomføres som forhold-
stallsvalg.

Kandidatene er oppført i prioritert
rekkefølge.

Frogner sokn
1. Inger Fjeldal Bjørshol, 1967, Lier

2. Knut Olaf Haveråen Kals, 1961,
Vivelstad, forfatter

3. Solveig Aass Kristiansen, 1947,
Frognerlia, pensjonert prest

4. Stian Fossli, 1985, Lierbyen, 
kirketjener

5. Maria Oddveig Irene Brekke
Flratval, 1959, Reistad,
helsesøster

6. Maria Vukobratovic, 1957, Lier,
diplomøkonom

7. Kjersti Støylen, 1988, Lier,
musikklærer/cellist (Mangler bilde)

Sjåstad Sokn
1. Svein Ove Faksvåg, 1950, Sjåstad

2. Thea Øien, 1994, Egge, pedagogisk
leder i barnehage

3. Agnethe Kruse Sørum-Ellingsen,
1976, Sjåstad, ass. daglig leder

4. Marit Braaten, 1949, Sjåstad

Kirkevalget – din
stemme teller!
Kjære kirkemedlem!

Vær med å prege morgendagens kirke!

Vi trenger engasjerte kvinner og menn
til å lede kirken lokalt, regionalt og
nasjonalt. Menighetsrådet leder menig-
hetens virksomhet der du bor, bispe-
dømmerådet ansetter prester og enk-
elte andre ansatte i kirken, og med-
lemmene av bispedømmerådet er også
medlemmer av Kirkemøtet, det høyeste
organet i Den norske kirke. 

Gjennom kirkevalget har du mulig-
het til å være med å gi retning til
hvordan kirken skal fremstå lokalt i
din menighet, regionalt i Tunsberg
bispedømme, og nasjonalt. Du har
innflytelse på hvordan kirken skal
bli ledet.

Jeg oppfordrer alle til å bruke sin
stemmerett, og ta medansvar for
kirkens rolle og innflytelse i en
avgjørende tid for kirke og sam-
funn.

Godt valg!

Biskop Jan Otto Myrseth



5. Inger Lise Glittenberg Ulsaker, 1961,
Sjåstad

Sylling Sokn
1. Hanne Myhre Gravdal, 1964, Sylling,
ansatt i bank

2. Turid Mørk Ask, 1968, Sylling, 
rådgiver Skattedirektoratet

3. Robert Grelland, 1971, Sylling,
murmester/takstmann

4. Marit Skustad, 1969, Sylling, regn-
skapskonsulent

5. Anne Karine Garder, 1966, Sylling,
salgs-og markedskoordinator

6. Wenche Mehren Green, 1963,
Sylling, spesial hjelpepleier

7. Hilde Andrea Nysether, 1985,
Sylling, lærer

8. Halvor Tjomsland, 1984, Sylling,
sosionom/miljøterapeut

9. Gunnar Holmen,1960, Sylling,
daglig leder

Tranby og Lierskogen sokn
1. Sigurd Lein, 1946, Tranby, pensjonist

2. Ellen Bergflødt Sørensen, 1967,
Tranby, lærer

3. Kari Justad Johnsen, 1946, Tranby,
pensjonist

4. Astrid Linnea Svalestuen Boman,
1957, Tranby, barnehagelærer

5. Anders Opsahl, 1950, Tranby, pen-
sjonist

6. Marthe Synnøve fuglerud, 1963,
Tranby, spesial hjelpepleier

7. Jan Vidar Bang-Olsen, 1937, Tranby,
pensjonist

Opplysninger om kandidatene
og om kirkevalget i soknet
finner du på
www.kirkevalget.no og på
hjemmesidene til Lier kirkelige
fellesråd
(https://kirken.no/lier).
Velkommen til valg!
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Kulturkveld søndag 20.oktober kl 19 i
Lierskogen kul-
turkirke
Kristin Oudmayer: Du er
viktigere enn du tror
I foredraget «Du er vik-
tigere enn du tror» tar
Oudmayer voksne med på
en reise inn i barn og unges
univers og beskriver den
skjulte mobbingens ulike
dimensjoner. Hun har også
et spesielt fokus på voksne
som rollemodeller. Kristin Oudmayer jobber til daglig som
fagansvarlig i UNICEF Norge. 
Fri entrè Kaffeservering fra kl. 18.30
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DEN NORSKE KIRKE

2019
Kirkevalget

Kulturkveld søndag 22.september kl. 19 i
Lierskogen kulturkirke
«Vise for gærne jinter» med
Ingeborg og Trine fra
Perleraden Musikkteatergruppe
Vi får et møte med noen av
Prøysens mange kvinner i livets
ulike aldre og hendelser. 
I vår måtte konserten avlyses
pga sykdom. Vi er glad for å at
Ingeborg Amalie Hanssen og
Trine Dishington Hansen kom-
mer til kulturkirka i høst! Begge
er sangere og skuespillere, som
i mange år har tolket og frem-
ført Prøysens tekster. Også denne gangen har de satt sammen
en forestilling med glimt i øyet, god stemning og ettertanke.
Inngang kr. 200,- Kaffeservering fra kl. 18.30.

Konserter i Frogner kirke

Onsdag 25.september kl.19.00 er det orgelkonsert med
duoen Abram Bezujien og Jeeyoung Park fra Øvre Eiker
100,- billett.

Onsdag 9.oktober kl.19.30 er det "Toner i kirken" en
avskjedskonsert med kantor Anne Ma Flaten og Åshild
Wetterhus på vokal og "Kravik"-lyre fra middelalderen i
Frogner kirke. Lett servering og kollekt.

"Musikk til ettertanke" 
- Ny musikkserie i Frogner kirke som går en onsdag i
måneden oktober-februar kl.20.00.  Tanken er at kirka skal
være åpen midt i uka for å lytte til tekster musikk av lokale
utøvere. Liturg Silje Karlsen/Ragnar Petersson deltar
annenhver gang, kantor Bina Karpisova akkompagnerer. 
"Musikk til ettertanke" er sponset av Norsk kulturråd og
det er gratis inngang. Kollekt til musikkarbeidet.
Datoene er:

16.oktober - Current sax, saxofonkvartett Anders Abelseth,
Åshild, Gudrun Faleide Fristad og Silje Eckhoff Varhaug
13.november - sanger Kari Tomine Isene Bodnar deltar
18.desember- sanger Cecilie Schilling
8.januar - blokkfløyter - Caroline Eidsten Dahl
12.februar - W.A.Mozart klavérkonsert nr.20 i d-moll. Bina
Karpisova og Michael Moreskin, orgel/klavér-duo

Alle konsertene i denne serien er gratis, begynner kl.20.00
og er i samarbeid med en liturg. 
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NNeeww OOrrlleeaannss JJaazzzz CCeelleebbrraattiioonn 

Sylling kirke  
onsdag 20. november 2019 kl. 19:00 

  

GGyyllddeennlløøwwee BBrryyggggee 
 

De lune høstkveldene går mot slutten,  

men da er det også deilig å komme inn i varmen.  

Denne onsdagskvelden blir det en swingende aften  i kirken.  

Orkesteret fra Drammen spiller Dixieland musikk slik  

   de gjorde i Swing- Jazzens glansdager i New Orleans. 

  

      

 
Billetter á kr. 200 fåes kjøpt 

på Vipps, eller v/ankomst. 

 

Diakoniens dag i Tranby kirke

«Dit liv taler så høyt at jeg ikke kan høre dine ord», slik lyder et ordtak!
Hva betyr evangeliet egentlig, hvis det kun er ord som lyder, uten et liv
som lever disse ordene ut og dermed bekrefter ordene?
Dette er høyaktuelt for den kristne kirke i dag! Derfor setter vi i Den
norske kirke, særlig fokus på diakonien en søndag i kirkeåret. Diakoni er
det gode budskapet om Jesus Kristus, levd ut i våre handlinger. Ja, på en
måte er vi Jesu kropp og person som mennesker møter på vår vei!
Temaet denne søndag er: «Godhet». Søndagens tekst er om den spedalske
mannen, som blir møtt av godhet av Jesus. Også vi må vise godhet for
hverandre, og ikke minst de som er utenfor i vårt samfunn. Da kan vi
spørre om, hvem som er utenfor i Tranby og Lier?
Det gjør en stor forskjell for mange å bli sett og få hjelp til noe som man
ikke selv klarer! Vi viser mennesker respekt og verdighet når vi ser dem,
der de er og som dem de er! Det gjør vi også når vi tilbyr dem vår tid og
våre ressurser!
Det er vår nyordinerte prest, Liv Jorunn Koller, som er ansvarlig prest.
Diakonvikar, Ejgil Nielsen medvirker med blant annet en tale!
Hjertelig velkommen til diakoniens dag søndag 13. oktober kl. 11. Det
blir kirkekaffe i etterkant av gudstjenesten.

Fellesskapskvelder på Frogner
menighetshus høst 2019 
Frogner menighet inviterer til fellesskap-
skvelder på Frogner menighetshus i  Lierbyen.
Det er en tirsdag i måneden, det blir servert
kaffe og litt å bite i fra kl. 19 og møtet begyn-
ner kl. 19.30. Talerne som er invitert har valgt
emne selv. Det er anledning til å stille
spørsmål og samtale om emnet. Og vi synger
sanger fra Sangboken med akkompagnement
til . Målet er å bli inspirert til tro og tjeneste
og bli bedre kjent med andre. Her følger pro-
grammet for denne høsten
Tirsdag 17.sept. Morten Kravik: «Til folket og
folkeslagene.» Morten Kravik har vært misjon-
ssekretær i Israelsmisjonen og er bosatt i
Svelvik.
Tirsdag 15.okt. Astrid Bjellebø Bayegan:
«Hvorfor jeg elsker Jesus- en vandring med
den hellige Teresa av Lisieu.» Astrid Bjellebø
Bayegan var i en årrekke prost i Drammen.
Tirsdag 12.nov. Elise Sandnes: « At de alle må
være ett..» Elise Sandnes er prest og  ansatt
som stiftsdirektør i Oslo bispedømme.
Tirsdag 3.des. Rolf H. Sommerseth: «Hele fam-
ilien samlet.» Rolf H. Sommerseth har en
årrekke vært prest på Tranby og seniorprest i
Lier prosti. Han har også mange somre vært
prestevikar i Nord-Norge.

EPLEFESTIVALEN 2019
Eplefestivalen 2019 er søndag 15.september fra
kl. 11 -17.
Eplefestivalen er
tradisjonen tro et
«markens grøde -
arrangement», en
høstfestival med
epler i sentrum på
Lier Bygdetun.
Kortreiste, friske epler smaker best! 
Velkommen til selvplukk av epler fra den
sortshistoriske eplehagen på bygdetunet.
Gartnerforeningen byr på masse ferske fine
grønnsaker og blomster
Hvem har Liers største eple? Tar Liers beste
«Eplefoto» Baker Lier og omegns beste
eplekake??
Arrangementet er et samarbeid mellom eple-
bønder i Lier, Lier Bygdetun, Lier kommune
samt foreninger og enkeltpersoner som bidrar
på ulikt vis. Kulturopplevelsene blir varierte
med boder, sceneprogram, demonstrasjoner,
aktiviteter for store og små og spennende
opplevelser underveis i arrangementet.
Siste mulighet for å se årets sommerutstilling
på bygdetunet, en maleriutstilling av Gustav
Amundsen (1885 – 1964) han var fra Egge, en
friluftsmann, jeger og selvlært kunstmaler.



1 million til slumbarn?
Hjelp konfirmantene å runde 1 million i år!

Søndag 22. september går konfirmantene fra
Tranby og Lierskogen for 19, gang fra dør til dør
og samler inn penger til skolegang for barn fra
slummen i Bangladesh! 936.500 kroner er inn-
samlet til nå, og klarer konfirmantene å få
63.500 kroner eller mer i bøssene sine nå, bikker
vi 1 million kroner. 

Se for deg alle de barna som har vokst opp i
slummen, som i løpet av de siste 18 årene har
fått utdannelse og så gode jobber takket være
befolkningen på Tranby og Lierskogen! Flere av
dem har kommet tilbake og jobber i dag som
lærere ved den samme gratisskolen som de selv
fikk sin start. Ungdommene våre, og alle dere
positive givere, har bidratt til å bygge 4 skoler og til
skolegang for tusenvis av fattige barn fra slummen i
Bangladesh.

For 150 kroner kan et barn i slummen få gå på skole eller
barnehage i 1 måned og få 1 måltid 3 ganger i uka.

Ta vel i mot konfirmantene, hjelp dem til å lære litt om
nestekjærlighet, gi mennesker de ikke kjenner et bedre

liv, og dermed bidra til en mer rettferdig verden. Dette er
kanskje bare noen dråper i havet – men havet består jo av
mange, mange dråper!  

Sørg for å ha kontanter søndag 22. september, for da
kommer konfirmantene på de fleste av dørene i vårt
distrikt. Men om vi ikke klarer å dekke alle rodene, og du
ikke får besøk, kan du likevel bidra ved å vippse til 87278
eller sende pengene til konto 2250.34.24340.
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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
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Kirkeverge Mette
Sønsteby
mobil: 482 89 588

Konstituert Prost Ragnar
Ringen Petersson (Frogner)
mobil: 415 19 679

Kapellan 
Silje Karlsen (Frogner)
mobil: 98 43 51 99

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

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

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

Organist

(Frogner)

Organist

(Sylling og Sjåstad)

Organist

(Tranby og Lierskogen)

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

Trosopplærer 
Anne Cathrine Hegge Larssen
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 95 27 81 41

Kateket og menighetspedagog
Helge S Rotevatn
(Frogner/Tranby og Lierskogen)
telefon: 32 24 21 23

Trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie
(Frogner)
e-post: ar233@kirken.no

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. 9:00 - 14:30
Tlf: 40 92 49 50
lier@kirken.no

FROGNER MENIGHETSHUS
Klokkersvingen 1, Lierbyen
Tirsdag og torsdag kl. 10 - 14
Onsdag 10:00 - 13:00
Tlf: 32 22 07 33

TRANBY MENIGHETSHUS
Kirkesvingen 7, Tranby
Tir-fre kl. 10:00 – 14:00
Tlf: 32 24 21 21

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 40 92 49 50

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

24T    
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32 84 00 324T 2
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GO R  D ET I D  H E R  F

   

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad



En av
sommerens
store opplev-
else var å
være vigselsprest i Vesterålens vakre
Hadselkirka: 74 år etter at mine for-
eldre giftet seg der.  Jeg merket meg
de 4 timeglassene som sto på preke-
stolen. For å kunne begrense prestens
preken. Men da glassets sand var rent
ut, kom dette fra gammelpresten:
Kjenner jeg dere rett, tåler dere et glass
til

Jeg fikk også være med på en preste-
ordinasjon i
Hadselkirka.
Ordinanden var
godt voksen og
hadde brukt 10 år
på studiet pga. av
annen jobbing. Men
med et smil ble det
sagt: Ja, ja han er vel
litt tunglært

En av organistene i Alta var alt annet
enn tunglært, men fikk lettere sjokk
da han mottok salmeforslaget mitt. I
all verden hva slags salme er det
tenkte han da han slo opp første. Og
da han så på andre ble han helt sikker
på at presten var av det umulige slag-
et. Sånn fortsatte det inntil han husket
at i Alta gamle kirke brukte man den
forrige salmeboka og ikke den nye
han slo opp i. 

Her fra sommerens skiltjungel; Disse
to sto ved siden av hverandre:
Skytebane 1,2 km. Gravlund 1,3 km.
Disse to også: Sømna rehabiltering.
Langtidsparkering

På et gamlehjem i Sortland leser du:
Har du husket å ta av isbroddene? Og
så sto det med god dobbeltbunn: Har
du piggene ute, så ta av dæ på føtene!

En ordblomst: I stedet for å telle
dager, må jeg la hver dag telle.
Til slutt fra: Ole Brum: Det var så fint
inne i hodet mitt, men det skjedde
noe på veien ut. 

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 8. oktober
I din postkasse: 18.-25. okt

!

Prestens 
beste...

Sjåbagos & Lier
Soul Children
er i full gang
igjen!

Er du glad i å synge? 
Danse? Ha det gøy med
andre?
Hjertelig Velkommen! 
Sjåbagos 1.-4. klasse eller
Lier Soul Children 5.-10.klasse
Øvelse i Sjåstad kirke mandager fra
18.00 – 19.15

VI GLEDER OSS TIL Å SE DEG! 
Lurer du på noe? 
Kontakt Agnethe 95243631 eller AnCa
95278141

SYLLING MINIGOSPEL
Er du 3, 4, 5 eller 6 år i
høst, og glad i å synge? 
Bli med i Sylling

Minigospel som jeg starter opp 
Tirsdag 17. september kl.17.00 - 18.30 i Sylling kirke.
Det blir to øvelser før høstferien og to øvelser etter
høstferien,
og så synger vi på høsttakkefesten i 
Sylling kirke søndag 20. oktober kl.11.00.
Meld deg på! Mail al692@kirken.no. 
Lurer du på noe? Send sms til meg på 95278141
Klem fra AnCa Trosopplærer

OBS! NY DATO!!!
Øvelser:
19.09
26.09
Høstferie
10.10
17.10
Opptreden:  
20.10

AKTIVITETER I FROGNER MENIGHET 2019
- Familiekor m/middag, onsdager kl. 17.00-18.00 oddetallsuker på 
Frogner menighetshus. Oppstart 28. august kl. 17.
- Barnekoret ”Baluba” for 1.-4.
trinn. Hver mandag kl. 14.00-
16.00 i SFO-tiden på Frogner
menighetshus. Enkel servering.
(Bilde til høyre))
- Ungdomsklubben ”Step Down”
på Frogner menighetshus onsdag
kveld kl. 19.00. Beregnet for ung-
dom i skolenes 8. til 10. trinn.
Oppstart 18. september kl. 19.
- Babysang på Frogner menighet-
shus. Det arrangeres to kurs i året, høst og vår. 8 ganger i semesteret. Oppstart 10.
oktober kl. 11.00 – 13.00.
- Månedlige konserter i Frogner kirke.
- Prosjektkor 1 - 2 ganger i semesteret.
- Sangtimen med gjest siste torsdag i måneden kl. 19.00. 
Vekselvis Tranby og Frogner menighetshus.
- Fellesskapskveld en tirsdag i måneden kl. 19.00 på 
Frogner menighetshus. 
- Åpen bibelgruppe hver 2. torsdag i måneden på Frogner menighetshus fra kl
10:00 til 11:00


