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UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 72. ÅRGANG

Leder: ”Takk - og velkommen”  side 2   ·   Grønn menighet side 2 
Lys Våken i Sylling og Sjåstad side 4  ·  Sevenjentene i Tranby kirke side 6
Lier Soul Children side 6   ·   Leker seg gjennom Bibelen  side 6
Gospel-Weekend side 8   ·   Julehilsen fra biskop Jan Otto  side 5 

I denne utgave:



Søndag 01.12.2019
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Caroline Eidsten Dahl (blokkfløyte) og
Daniel René Sagstuen Sæther (sang).
Kirkekaffe.
Øverskogen samfunnshus kl. 11:00
Gudstjeneste
Lierskogen  kirke kl. 17:00
Julegrantenning
Tranby kirke kl. 18:00 Lysmesse.
Speiderne deltar

Torsdag 05.12.2019
Frogner kirke kl. 19:00 Lysmesse

Søndag 08.12.2019

Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Kirkekaffe.
Lierskogen  kirke kl. 11:00
Gudstjeneste. Kirkekaffe

Fredag 13.12.2019
Sjåstad kirke kl. 18:00 Lysmesse

Søndag 15.12.2019
Gullaug kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 17:00  ”Vi synger julen
inn”
Sylling kirke kl. 18:00 «Vi synger julen
inn». Sunniva Fevang (sang) og Sylling
sangkor.

Søndag 22.12.2019
Frogner kirke kl. 11:00 Lessons &
Carols – etter engelsk tradisjon

Tirsdag 24.12.2019 JULAFTEN
Frogner kirke kl. 13:00 Gudstjeneste.
Nils Georg H. Nilsen (sang) + Bjørg
Ødegård m/unge musikere (fioliner)
Sjåstad kirke kl. 14:00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 14:30 Gudstjeneste
Gullaug kirke kl. 14:30 Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 14:30 Gudstjeneste.
Nils G. H. Nilsen (sang)
Lierskogen  kirke kl. 15:00
Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 16:00 Gudstjeneste

Fortsettes neste side
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Lier Menighetsblad

Takk – og velkommen.

Lier prosti er nå snart historie.
Prostiet som ble skilt ut fra
Drammen prosti for vel 20 år sia blir
delt fra nyttår.  Røyken og Hurum
går til Asker prosti og Oslo bispe-
dømme, mens vi i Lier igjen går
sammen med Drammen.  Denne
gangen er det et større Drammen der
også Nedre Eiker og Svelvik blir med.
Det betyr altså at det er menigheter
fra fire forskjellige prostier som nå
skal gå sammen i et nytt og stort
prosti.

Dermed blir det Steinar Solbakken
og Ellen Martha Blaasvær som blir
stående i historia som prostene i Lier
prosti.  Det siste året har jeg vært
konstituert som prost, og fra nyttår
er det Kjell Ivar Berger som blir prost
i vårt nye prosti.

Ellen Martha var nøye med å si at
prostiet vårt var for Lier, Røyken og
Hurum sjøl om det offisielle navnet

var Lier prosti.

Jeg har ikke vært så nøye på det.  Men
så har jeg heller ikke vært en ordinær
prost dette siste året.  Røyken og
Hurum har lenge vært på full fart inn i
Asker. Derfor har det vært unaturlig for
meg å gå aktivt inn i arbeidet i menig-
hetene der.  De har jo allerede i praksis
forlatt oss.  Nye Asker har også felles
kirkeverge fra i sommer, og mye av det
som må gjøres i forbindelse med
sammenslåinga er allerede igangsatt. 

Nå i desember kommer også Tunsberg
biskop til Spikkestad for å ta den mer
formelle avskjeden med Røyken og
Hurum.  Det er ikke enestående at
menigheter bytter bispedømmer.  Det
skjer også andre steder.  Men det som
er spesielt her er omfanget. Det er to
kommuner med over 30.000 innbygg-
ere.  Hvis vi bruker litt store ord så er
dette kirkehistorie.

Fra nyttår er det altså en ny kirkevirke-
lighet.  Men jeg tror ikke at kirkemed-

lemmene i Lier vil merke forskjellen
så veldig mye.    Det er nok prestene i
Lier som vil merke dette mest.  

På personalsida vil det også skje noen
endringer.  Prostiprest Eli Flåten som
har hatt hovedtyngda av sitt arbeid i
Røyken og Hurum blir nå fast prest i
50 % i Tranby.  Liv Jorunn Koller
som har vært vikar i Tranby det siste
halve året går motsatte veien.  Hun
blir nå prest i nye Asker.   Vi har også
hatt saksbehandler for prosten i Lier.
Det trenger vi ikke lenger.  I stedet vil
menighetsrådenes arbeid i Lier bli
styrka ved at han nå skal arbeide for
dem.

Vi takker Røyken
og Hurum for
samarbeidet i
mange år, og vi
ønsker velkomm-
en til samarbeid
med menighetene
i nye Drammen. 

Lederartikkel
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Søndag er kirkedag
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Grønn menighet.
Spennende tema med dr. theol Kjell
Nordstokke på årets menighetsfest
for Tranby og Lierskogen menighet
27.november.
Ruth, Sigurd og
Torbjørg har
utarbeidet
handlingsplan
for Tranby og
Lierskogen,
grønn menighet.
En plan som
menigheten har
forplikta seg på.
Du kan lese mer
om dette på
nettsiden, kirk-
en. no/ lier , bla
videre til Tranby
og Lierskogen menighet, så til Grønn
menighet. Hele handlingsplanen står
der. Spennende lesning.

Kjell Nordstokke: Hvorfor skal vi være
Grønn menighet? Hva vil det si at vi
skal passe på jorda? Han hadde et
lærerikt og kunnskapsrikt foredrag
om disse spørsmålene med teologiske
begrunnelser og refleksjoner. Tekster
fra 1. Mosebok gir oss oppdrag fra
Gud til å ta vare på skaperverket.
Tanker om grønn menighet kan også
knyttes til både trosartiklene, dåpen
og nattverden, konkluderte
Nordstokke.

Heder, ære, en kunstferdig glassbolle
og stor takk til Trond Hennum (bilde
øverst til høyre) for utallige arbeids-
timer, mye omtanke og 18 år som
styreleder for Tranby menighetshus. 

Vakker sang av Ellen
Marsøe med H
Sivertsen si Kjerringøy-
vise. Vi fikk lære en ny
sang og synge med i
flere ”grønne” viser. Og

Irena stod
for fin mus-
ikk.

Ruth
Opsahl
fortalte om
skolehagen
på Opsahl,
der elever
fra Nordal skole er med og
sår og høster. Vi lærte å lage
gjødsel ved hjelp av
Bokashi kjøkkenkompost-
boks. Utdeling av menig-
hetens ”grønne miljøpris”.

Nå kan Ruth (bilde til høyre) varme seg
på grønt, festlig strikkaskjerf, med ære
også til Anders og den yngre genera-
sjon, Kristin og Christhoper.

Takk til Elfrid Engen, Torbjørg Storli
Jensen, Sigurd Lein (Bilde neders til
høyre) og menighetrådet som hadde
planlagt og gjenn-
omførte en variert,
informativ, ikke
minst hyggelig fest
og i tillegg nydelige
snitter. 

Gjertrud

Fortsettelse Søndag er kirkedag:

Tirsdag 24.12.2019 JULAFTEN
Sylling kirke kl. 16:00 Gudstjeneste.
Simen Bredesen Hørthe (sang)
Frogner kirke kl. 16:00 Gudstjeneste.
Nils G.H.Nilsen (sang)
Gullaug kirke kl. 16:00 Gudstjeneste

Onsdag 25.12.2019 1. JULEDAG
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Torsdag 26.12.2019 2. JULEDAG
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 29.12.2019
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Tirsdag 31.12.2019
Tranby kirke kl. 17:00 Gudstjeneste

Onsdag 01.01.2020
Frogner kirke kl. 16:00 Gudstjeneste

Søndag 05.01.2020
Gullaug kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Juletregang

Søndag 12.01.2020
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Sjåstad kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 16:00 Trafikkofrenes
dag 2020. Kirkekaffe.

Søndag 19.01.2020
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Kirkekaffe
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 26.01.2020
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Lierskogen  kirke kl. 11:00
Gudstjeneste. Kirkekaffe
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Slekters
gang

Dåp

Frogner menighet
Theo Grefsum Hellerud
Jacob Espedal
Elizabeth Thorkildsen (Høvik kirke)
Emil Grønneflåta Westergaard (Uvdal
kirke)
Kristoffer Kallevik Haagensen
(Bragernes kirke)
Magnus Engebakken Wist
Frida Nordvik Sveen

Tranby og Lierskogen 
menighet
Mathea Moen
Lotta Valberg
Agnes Flått-Larsen
Edvard Jagland (Asker kirke)
Siren Elise Rigby Norvard
Sigrid Grøstad
Fredrik Ese Engen
Adrian Hoel Riis
Caroline Elise Sneve Nikolaisen
Lukas Stijak Sørum
Iris Gravdal Nguyen
Benjamin Opsahl Pedersen
Emilie Marie Oldernes Sundsmoen
Elise Grøttumsbråten Johansen

Sylling menighet
William Braathen
Saga Fjeldberg Aulisether
Truls Gurandsrud Karlsen
Frøya Alvrun Kopysiewicz Lyngdalen

Gravferder

Frogner menighet
Olaug Irene BrendefurMarit Tøndel
Gudrun Hansen
Hans Artmann Hansen
Leif Treffen
Lars Steen
Egil Kristoffersen
Erik Gjøvland
Gunnar Ove Jørgensen
Engel Margrethe Bakko
Odd Brynjulf Bautz
Aslaug Vilhelmshaugen
Solveig Juritzen

LYS VÅKEN !
Både i Sylling og Sjåstad kirker har
vi november hatt helger med LYS
VÅKEN arrangement. En herlig
gjeng 5.og 6.klassinger samlet
begge steder!
På programmet hadde vi bibel-
undring og snakket om skapelsen,

bønn, Jesus som verdens lys og mye
mer. Vi dramatiserte bibelfortellingen
Den barmhjertige samaritan, gikk på
skattejakt, klatret opp i klokketårnet
og fant et skjelett av en
flaggermus(ifølge barna i Sjåstad), og
spiste masse god mat, som ble laget av
bl.a. foreldre og menighetsrådsmed-
lemmer. I tillegg øvde vi på oppgaver
som LYS VÅKEN barna bidro med
under gudstjenestene. Det var spenn-
ende å sove i kirken, og mange barn
gleder seg allerede til neste år! Vi

hadde også med oss 4 flinke led-
ere(7.kl) som selv var deltagere i fjor.
Ida Elise, Mie, Irina og Eli Merete
hjalp til med praktiske oppgaver og
laging av mat. Gode forbilder!

Søndag avsluttet vi det hele med fine
gudstjenester. Ole Johan og jeg er så
takknemlige for å ha fått være sammen
med dere alle sammen!
God klem fra AnCa Trosopplærer
(Bilder fra Lys våken i Sjåstad kirke)

JOHN WILLY JACOBSEN
PÅ BESØK

Alle gledet seg til
å høre Liers store
historiker John
Willy Jacobsen.
Han hadde med
seg sønnen Erik
som hadde satt
sammen en fin
bildeserie til fore-
draget ”Liunger
jeg har møtt.” Det var full storsal på
”Åpent hus” på Tranby 6. november.
Smakfullt lunsjbord, til og med
medisterkaker og surkål, og god  sang
med Gunnar Rotevatn ved pianoet
både med ”Vandringsvise” og
Liersangen. Praten gikk livlig da Elling
Erichsen ønsket velkommen.

John W Jacobsen øser av kunnskap
om Lierbygda og folket som har levd
og lever her. Han var innom flere av
bøkene sine, og vi er nok mange som
har lest og gledet oss over alt han har
formidlet gjennom sin store interesse

for lokalkunnskap. Jacobsen dro fram
minner om første tida si i banken i

Drammen og gav oss morsomme
bilder av skomaker Hans
Gjellebekk sitt ”skomakeri” rundt
på gårdene. ”Opsalseter-svensken”
som kjørte med okse og blå vogn
til Drammen, kan vi i fantasien se
levende for oss. Via Marte Moen
og oppdrag fra Øvre Lier
Bondekvinnelag begynte han å
samle historisk stoff og Elisabeth
Horn ble ei viktig hovedkilde. Vi

fikk mange humoristiske glimt, blant
annet om kapellan Ole Christian
Kjønig, Dette var på 1890-tallet. Ei
grisepurke hadde forvilla seg inn i
Sylling kirke, skremte både tjeneste-
folk, prest og kirketjener. Presten kom
baklengs ut av kirkedøra på purkas
rygg og historien ble kommentert slik:
”Kirkerommet fant ikke rom i grisens
sjel.”  Vi kunne hørt på Jacobsen mye
lengre, men klokka ble ett og Asbjørg
og gevinstene ventet før vi ble ønsket
god tur hjem.

Gjertrud
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JULEHILSEN FRA 
BISKOP JAN OTTO:

Endelig hjemme

Det er krevende å være på flyttefot. Å
skulle bryte opp fra det kjente og
vante,  bla gjennom boligannonser og
gå på visninger, og hele tiden lure på
om man vil trives på det nye stedet.
Vil barna finne venner, og vil vi etter
hvert kunne føle oss hjemme?

Mange kjenner seg hjemløse, selv om
huset man bor i er aldri så velinnred-
et og påkostet. Det kan handle om
brutte relasjoner eller en følelse av
utenforskap i egen familie eller
vennekrets, eller en lengsel etter fell-
esskap og tilhørighet.

Juleevangeliet forteller om en bolig-
søkende Gud, en Gud som søker fell-
esskap. I den totusenårige beretning-
en fra Lukasevangeliet hører vi at det
«var ikke husrom for dem», og derfor
ble Guds Sønn født i en stall og svøpt
og lagt i en krybbe. Og i Juledagens
evangelium står det at «han kom til
sitt eget, og hans egne tok ikke imot
ham». Han fikk en miserabel mottak-
else.

Men det er slik Gud gjør sin entré i
verden. Han gjør det enkleste rom til
et hellig sted. Denne fortellingen har
gitt håp og trøst til mange hjemløse
og tent lys i mørket for millioner av
redde og ensomme mennesker under
ulike himmelstrøk.

Det var ikke i kongens palass vis-
mennene fant det nyfødte barnet.
Gud var ikke å finne der det kanskje
var mest nærliggende å lete. Han
kommer til oss som en uventet gjest.
I den greske teksten til
Johannesevangeliet står det at Ordet

«slo opp sitt telt» hos oss.

Om det var denne julen han ble født,
måtte vi kanskje lete etter ham i en av
de mange flyktningeleirene. I et telt
blant de mange millionene som leter
etter en bolig i eget land, eller blant
de mange som fortvilet har lagt ut på
en farefull ferd mot en ny framtid.

Både hos Lukas og Johannes er det
himmelens og jordens skaper det for-
telles om. Gjeterne opplevde at him-
melens herlighet lyste om dem, og
englene forkynte en stor glede for
hele folket. En frelser var født, og
tegnet var et barn som var svøpt og lå
i en krybbe. I en verden fylt av hat og
krig og angst og nød, blir Gud en av
oss. Han søker fellesskap med oss
mennesker akkurat slik vi har det.
Med mennesker i uro og på flukt vil
Gud dele telt.

Han leter ikke etter pent møblerte
hjem, for selv de luneste hjem kan
mangle hjertevarme. Også velfylte
boliger kan være preget av tomhet.
Men Gud ser vår nød og kjenner vår
lengsel. Ingen adresse er for dårlig
eller for fin for Jesus.

Selv i de enkleste hjem er det plass
nok for Gud. Han vil være til stede
med lys og varme. Der han finner
hjerterom, tar han bolig.
Juleevangeliet handler om å tro og ta
imot. Når Gud går bo i våre hjerter,
da er vår
lengsel ende-
lig hjemme.
Da har vår
tro funnet sin
skatt.

Jan Otto
Myrseth, 
biskop

AndaktSlekters
gang

OPPFORDRING OM GRØNN
FREDAG

Det er en vesentlig del av kirkens
budskap at vi må være gode forvalt-
ere av skaperverket og kjempe for
en rettferdig fordeling av ressurs-
ene.

En konsekvens er at alle har et
ansvar for andre mennesker. 

Vårt totale forbruk er en trussel
mot jordens klima og det biologiske
mangfold.

Black Friday er et uttrykk for for-
brukerideologien og representerer
et dilemma. 

Vi oppfordrer alle å bruke denne
dagen til refleksjon rundt hva en
grønn fredag kan være: Kan du
handle i en gjenbruksbutikk? Være
med på en byttekveld? Mange sted-
er arrangeres en Grønn fredag som
motsvar til kjøpepresset.

Kan denne refleksjonen lette over-
gangen til et grønnere liv?

Gravferder 

Tranby og Lierskogen 
menighet
Steinar Fredriksen Dranger
Brita Brix
Solveig Brenna
Felix Alexander Sollie Isachsen
Ruth Dagmar Eriksrud
Julie Divert Kjemhus
Jan Erik Borge

Sylling menighet
Ruth Simensen

Sjåstad menighet
Laila Conni Stensen
Else Johanne Wam Syversen

Jazzkonsert i Sylling kirke
Flott Jazzkonsert i Sylling kirke
20.november med Gyldenløve Brygge.
De spilte  New Orleans Glad jazz med
mange fine kjente låter.
Vi som var der storkoste oss, men
dessverre var det få publikummere
denne mørke novemberkvelden.

Anne Karine
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Sevenjentene i Tranby kirke
Søndag 17. november hadde TraLbagos (Tranby og
Lierskogen barnegospel) invitert Sevenjentene på besøk.
Først øvde de sammen, og så kom publikum. Sevenjentene

framførte sin musikal ”Det sanne lys”, og Tralbagos kom opp
på podiet og sang med på de to siste sangene. Sevenjentene
er et jenteband/kor som har gitt ut cd’er og turnert ”Norge
rundt” i 14 år. Og to dager før de kom til Tranby hadde de
sluppet sitt nyeste album ”Ja”. Etter musikalen var det cd-
salg og autografskriving. Det var stor stas, og noen av de
lokale barna gikk til og med to runder for å få autografer.

Lier Soul Children 
Helgen 2.-3. november dro en god gjeng fra Lier Soul
Children over kommunegrensa til Drammen. Der fylte vi
opp Norkirken sammen med Drammen Soul Children og
Drammen Soul Teens, for en helg med masser av sang, lek
og moro. Ungdommene var på byvandring i grupper hvor
de hadde forskjellige oppgaver de måtte gjennomføre, f.eks å
synge bursdagssang for en fremmed, ta bilde ved fontena og
mange andre litt flaue oppgaver. Målet var å bli kjent med
hverandre på tvers av korene. Etter lørdagstaco var det Lier
sin tur til å lage liv i leieren. Mari og Rikke guidet ung-
dommene trygt igjennom kampkveld, med Hedda og Sarah
som gode dommere. Her ble alle delt inn i tre lag, og det var
oppgaver som ”grip mikrofonen”, ”penn i flaske”, ”marie-
kjeksspising” og quiz. Reglene er enkle; buing gir minuspo-
eng, man skal heie hverandre frem (også de på konkurrent-
enes lag) og det aller viktigste; det er lov å smiske med
dommerne! De koste seg glugg ihjel med massasje, mating av snop osv. osv.

Resultatet av helgen kan dere se snart. Onsdag 4.desember kl 1900 i Norkirken i Drammen og søndag 8. desember kl 1600
på Lier Kulturscene, inngang kr. 50,- pr pers på begge steder.

Leker seg gjennom
Bibelen

På søndagsskolen i Tranby og
Lierskogen menighet tar man
stadig nye, kreative metoder i
bruk for å formidle bibelhist-
orier til den yngre garde.
Søndagsskolen ledes med
stødig hånd av Silje Saltbones
Rotevatn, Caroline Hyrum
Brenna og Eirin Hegdal
Sommerseth. 
Noen av femteklassingene
har dessuten vært på SLUSH-
kurs (Sprell Levende Unge
Søndagsskole-hjelpere), og de har blant
annet hjulpet til med å dramatisere
ulike bibelhistorier, delt ut søndags-

skoleblad og
klistremerker,
og hjulpet de
yngre barna
med å lage ting
under søn-
dagsskolesaml-
ingene. Og
søndag 16.
november tok
de i bruk
Duplo-klosser
for å formidle
historien om
den barm-
hjertige
samaritan. 

Søndagsskolen går normalt av stabelen
på formiddagen, men i år har man lagt
noen av samlingene til kveldstid, og da

med sunn og god kveldsmat til store og
små, noe som har slått godt an hos
småbarnsfamiliene. Dette ønsker man
derfor å fortsette med fra tid til annen. 
Det er en fin gruppe med barn som
deltar på søndagsskolen, men det er
fortsatt god plass til flere. 
Følg gjerne med på facebook-gruppen
”Søndagsskolen på Tranby og
Lierskogen” eller ”Tranby og
Lierskogen menighet”. Der legges det ut
informasjon når neste søndagsskole-
samling nærmer seg. Man kan også
finne informasjon om hva som skjer i
menighetene ved å gå inn
på kirken.no/lier. 

Tekst/foto: Benedikte Hjellum Håkonsen
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Musikk til ettertanke
Del 3:
Onsdag 18. Desember kl 20.00. 
Velkommen til en times vesper/aft-
ensang med fokus på musikk.
Kveldens
gode gjest er
Cecilie
Schilling fra
Svelvik.
Cecilie er
utdannet
sanger fra
NMH,
Barrat Due
og ved hög-
skolan for
teater, opera
och musikal vid Göteborgs universitet.
Hun har utmerket seg som sanger og

som buktaler. Hun gikk rett til finalen
på Tv-programmet ”All together now”
og turnert nasjonalt og internasjonalt
med prosjektet ”Katharinas stemmer”.
Gled dere til en vidunderlig aften fylt
med sang og Cecilies kraftfulle og for-
midlende stemme.
Silje Karlsen er liturg og Bina
Karpisova akkompagnerer ved klavéret
og orgelet.
Støttet av Norsk kulturråd.

Del 4: 
Onsdag 8.januar kl. 20.00

I denne timens vesper/aft-
ensangen blir Frogner kirke
fylt av toner fra vakker
blokkfløytespill fremført av
Caroline Eidsten Dahl.

Caroline er oppvokst i Drammen og er
utdannet fra Griegakademiet i Bergen
og kungliga musikkhögskolan i
Stockholm.
Hun har mottatt flere priser og sti-
pender for hennes utøvende virksom-
het. Hun har spilt i den Norske opera-
en og ballett sine forestillinger og turn-
erer stadig med ulike barokkensembler
og kvartetten woodpeckers recorder

quartet. Gled dere til
virituos spill i Frogner
denne kvelden.
Sokneprest Ragnar
Petterson gir oss Ordet
denne gang og Bina
Karpisova spiller ved
klavéret og orgelet.
Støttet av Norsk kultur-
råd.

Julekrybba i Sjåstad kirke
Vi illustrerer juleevangeliet med julekrybber. Det sies at det er en tradisjon
som begynte med Frans av Assisi i året 1223. Frans ville gjøre Kristi fødsel
mer nærværende for alminnelige mennesker. Men det finnes også enda
eldre tegninger og malerier av julekrybber.

Julekrybba i Sjåstad kirke laget av elever på Oddevall skole under kyndig
veiledning av Tårån Østbye Røed i forbindelse med Sjåstad kirke sitt 100
årsjubileum i 1996. I over 20 år har vi sett den flotte julekrybba pynte kirka
til jul, og den gir oss et konkret bilde av juleevangeliet. Tårån syntes det er
stas at julekrybba blir brukt, og hun sier det er kjempe morsom at den har
holdt seg så fin gjennom alle år. Hege Flåhagen var en av de yngste elevene
ved Oddevall som fikk være med å lage figurene. Hun glaserte en av vis-
mennene og forteller at det var stort å få være med å lage julekrybba.
Elevene fikk jobbe sammen med et prosjekt på tvers av klassetrinnene, og
de fikk lage noe som har blitt brukt i lokalmiljøet. Tårån og Hege ser på
figurene og beundrer dem. Tårån forteller at det var mye jobb. Vi ser på
detaljer i figurene og Tårån forteller blant annet at hvitløkpresse og gaffel ble
brukt for å lage saueull, videre forteller hun at elevene fikk være med å
bestemme hvordan figurene skulle se ut. 

Menighetsweekend
Sett av helgen:
Menighetsweekend Tranby og Lierskogen
14. og 15.mars 2020.

Tema: Skaperverket -Rettferdig handel
Innlegg:  
- Mester Grønn v/ Erling Ølstad -
Rettferdige blomster?
- Fair and square v/ Sigmund Hegstad -
Klesproduksjon i Kina
- Fylkesmannen, Miljøvernavdelingen v/
Elfrid Engen - Naturens umistelige mang-
fold

Det blir mulighet til å lage egen blomst-
eroppsats, .... humlehotell, .... synge i pro-
sjektkor... ut på tur .... sosial samling med
hovedrett og økologisk dessert.

Mer informasjon kommer på nyåret.

Åpent hus - Tranby Menighetshus

Åpent hus skal arrangeres følgende datoer
våren 2020 kl 11:00- 13:00 på Tranby men-
ighetshus.  Matservering. Gratis inngang.
Loddsalg.
-  Onsdag 5. februar – Arne Lauvolien, tid-
ligere lensmannn i Lier.
-  Onsdag 4. mars – Roar Thon, Fagdirektør
i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
-  Onsdag 1. april- Erik Dalheim. «Et langt
liv for andre har også sin bakgrunn»
-  Onsdag 6. mai - Crux Tilja teateateret og
Tilja-koret, Skien
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Nytt fra kirkevergen
· Rune Kleven – endrer tittel fra
1.1.2020 til menighetsrådssekretær/
konsulent

·  Organist Veronika Kashina tiltrer
stillingen som organist i Tranby og
Lierskogen 1.2.2020 

·  Organist Daniel Solyom tiltrer fast
stilling som organist i Frogner men-
ighet 1.02.2020

·  Organist stillingen i Sylling og
Sjåstad vil være vakant til man går ut
med ny utlysning i 2020

· Det er første gang i år at det skal
arrangeres to gudstjenester på
Gullaug julaften.

·  Nye menighetsråd og Fellesråd er
valgt. Rådene har konstituert seg.
Opplæring/ kursing vil skje i flere
bolker i løpet av de nærmeste
månedene. 

·  Fra 1.1.2020 Skifter vi prosti.  Vi
går inn i «nye Drammen prosti». Det
er mange endringsprosesser på gang,
slik at dette er ikke ferdig til
1.1.2020.  Vi vil måtte gå noen rund-
er for å implementere dette.

·   Frogner minnelund har fått en ny
steinblokk hvor det er mulighet for å
sette ned blomster og lys.  Dette vil
være et felles sted for hele gravplass-
en på vinterstid for å sette ned
blomster og lys, da det vil bli brøytet
vei til denne steinblokken.

·   HC- rampen ved Sylling kirkestue
er godt i gang, men vil ikke bli ferd-
igstilt før til våren.

Aktiviteter:

·  Det er høysesong i våre kirker med
konserter, skolegudstjenester, barne-
hage gudstjenester, julevandringer
mm.

· Lys våken for barn arrangeres i alle
kirker i disse dager.

·   Julekurv prosjektet er i gang og det
oppfordres til å gi rikelig

·   Semesterplaner for 1. halvår 2020
legges ut før jul på
hjemmesiden www.kirken.no/lier

Gospel-weekend Tranby
kirke 9-10 november
18 entusiastiske sangere brukte mange
timer av helgen til øvelse og fellesskap -
gospel var tema!
Invitasjonen gikk tidlig ut i høst. Ingen
begrensninger i alder eller musikalske
evner – var beskjeden fra initiativtaker,
menighetspedagog Helge
Saltbones Rotevatn.
Fremføringen i kirken søndag
kveld, med kor og band, bar
slett ikke preg av ukyndige
sangere eller musikere, snarere
tvert om! 
Gospel-gudstjenesten ble en
stor og flott opplevelse for oss
fremmøtte (men kirken burde
vært fullsatt!).
Gudstjenesten inneholdt masse
knallbra sang og musikk, ledet
av Bjørn Nordbakken og hans
sammensatte band. Mye velfortjent
applaus til kor og band, samtidig som
det ble gitt tid og rom for både en god
preken om den barmhjertelige
samaritan, og nattverdsfellesskap.
Fungerende sokneprest  Elling Erichsen
forrettet gudstjenesten

Under gudstjenesten ble det gamle
menighetsrådet takket av for flott inn-
sats, med godord og blomster. I tillegg
ble det nye menighetsrådet  presentert.
Leder blir Astrid L S Boman, nestleder
Sigurd Lein og sekretær Kari Justad
Johnsen. De øvrige medlemmene er

Marthe Synnøve Fuglerud, Turid
Werrum, Jan Vidar Bang-Olsen, Ellen
B Sørensen og  Anders Opsahl. De tre
siste var ikke til stede. 

Øyvind Mørk / Gjertrud Aspelund

Dugnadsglede!
Enda en gang var
Menighetshuset på Tranby fylt
av masse flotte ”lopper,” nyde-
lige håndarbeid, velsmakende
kaker og runde på runde med
åresalg, mens praten gikk livlig
i alle rom. Sju timer lørdag 16.
november innbrakte omtrent 
230 000 kroner, vel 94 000 kroner på håndarbeid, kafe og åresalg. 

Ca 135 500 kroner fikk Gildespeiderne inn på
loppemarkedet. Av denne siste summen går 25%
til speiderarbeidet, resten til menighetshuset.                                                        

Stor takk til ryddegjeng, selgere, bakere og ikke
minst alle dere som kom og kjøpte.

Gjertrud
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”IKKE ALLE DAGER ER
LIKE...”

Sangkvelden 31. oktober var viet en
produktiv sang - og salmedikter. Født
i Ørsta, forstander i frikirken i Oslo.
Og vi ble litt bedre kjent
med dikter og komponist
Sigvard Engeset (1885 -
1975). Han ble kristen
som 19-åring og en ivrig
Jesus-forkynner, kunne
hans barnebarn Bjørg
Engeset Eide fortelle.
Bjørg, som bor i Grimstad
og var gjest på Tranby
menighetshus. Mange
kjenner kanskje visa om ”Visergutten”.
Visergutt i verdens beste forretning,
Guds rike. Sigurd Lein, som også er
barnebarn av Sigvard Engeset, var for-
sanger på flere av sangene. Vi kjenner
kanskje ”Slik som eg var...” eller ” Ikke

alle dager er like.” Gjennom et langt
og aktivt liv rakk Engeset å skrive
mellom fem og seks hundre sanger og
salmer. Vi finner tretten av sangene i
”Sangboken” og noen få i norsk
salmebok. Han har skrevet flere bøker

også. Bjørg tegnet et
personlig og fint bilde
av en rakrygget, sunn,
nær og sterk bestefar.
Bjørg Engeset Eide sang
med sikker stemme flere
sanger og vi kunne
kjøpe kort og gavebøker
av Ragnhild Bakke
Waale der Bjørg er
illustratør med sarte,

fargerike tegninger. Elena gav oss
vakker musikk. Kaffe, frukt og hygge-
lig pratestund før vi femti som var
samlet på Tranby menighetshus
kunne komme med sangønsker. En
berikende kveld.

Gjertrud

Stille Jul i Gullaug kirke,
søndag 22.desember

Nok en gang inviteres det til julekonsert,
like før julehøytiden ringes inn. Mari
Amundsen og Werner Johannessen lover
julestemning og julelys i Gullaug kirke.
Som tidligere er det konsert både kl. 18
og kl. 20.30. Konserten kl 18 er allerede
utsolgt, og det er kun få plasser igjen kl
20.30.  Send mail
til mari.amundsen@lifi.no, så holder vi
av billetten til deg. Betales i døra, vipps
eller kontant, kr. 150,-.

2020 er Beethoven-året
Klavér-studenter i regi av professor
Jorunn Marie Bratlie fra Norges
musikkhøyskole legger sin
Beethoven-turné til Frogner kirke
22.januar kl.19.00 .

Adventskonsert Frogner kirke

I år har vi med oss Baluba og Liers
eget kommunekor på plakaten til
årets adventskonsert søndag 8/12 kl.
18.00 i Frogner kirke
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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

OMBYGGING, 
FROGNER MENIGHETS-
HUS.

Sist gang Frogner menighetshus fikk en
skikkelig ansiktsløfting var omkring år
2000. Da forandret hele huset karakter
utvending – fra mursteinblokk til
vennlig tre-fasade, og innvendig ble det
et egnet bygg i tre etasjer med utvidet
storsal i 2.etg med et tilhørende roms-
lig og godt kjøkken med kjølerom. Det
nåværende menighetshuset har tjent
menigheten og de ansatte svært godt i
tjue år. 

Men slik det er med boligen vår
hjemme, er det også med et forsaml-
ingslokale. Det trengs vedlikehold,
oppussing og kanskje også oppgrader-
ing etter som årene går.  Når det gjeld-
er Frogner menighetshus, er også den
tanken kastet fram at det er upraktisk
og uøkonomisk og kanskje også for-
virrende for publikum at kirken i Lier
har to ulike tilholdssteder i Lierbyen.
Prestene og de andre ansatte i Frogner,

Sylling og Sjåstad har kontor på
Frogner menighetshus, mens Lier kirke-
lige fellesråd med sitt ansvarsområde -
kirkebygg og kirkegårder, administra-
sjon av gravferd, arbeidsgiveransvar
mm, har kontor i 2.etg. i Fosskvartalet.

(Tranbys prest og ansatte har kontor på
Tranby menighetshus ved Tranby kirke)

Tanken om et «Kirkens hus» i Lierbyen
ble foreslått. Først vurderte Stiftelsen
Frogner menighetshus påbygging for å
få kontor til dem som nå har kontor i
Fosskvartalet. Men ved grundig opp-
måling av menighetshusets arealer
viste det seg at det samlede arealet var
større enn forventet, og at huset kunne
bli romslig nok ved ombygging. 

Stiftelsen Frogner menighetshus har
engasjert firmaet Mellomrom, som har
utarbeidet en mulighetsstudie med teg-
ninger for en ombygning og oppgrad-
ering av huset. Forslagene har vært ute
på høring hos de relevante brukerne i
fellesråd, ansatte og menighetsråd og
nå begynner et endelig forslag å
utkrystallisere seg. 

Det er plass nok til både menighets-
bruk og kontorer. Storsalen blir
beholdt samt rom til mindre møter.
Fremdeles er det mange innspill til
bygget. Frogner menighetsråd behandlet
saken i sitt møte 1. oktober. De var i
hovedsak positive til den fremlagte
skissen og mener at Frogner menighets-
hus fortsatt vil bli et godt og tjenlig
bygg for ansatte og frivillige aktiviteter. 

Saken behandles nå videre i Fellesrådet
og så er det er Stiftelsen Menighetshuset
som tar den endelige avgjørelsen.  En
viktig sak som må på plass før igang-
setting er økonomi og finansiering av
ombygging og videre drift.  

Lessons and Carols i Frogner
kirke 22/12. 
Dirigent Abram Bezuijen har med
koret sitt for denne års Lessons and
Carols.
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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

Fungerende sokneprest
Elling Erichsen
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 400 28 126

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

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

Organist
Daniel Solyom
(Frogner)
Tiltrer 1.2.2020

Organist

(Sylling og Sjåstad)

Organist
Veronika Kashina
(Tranby og Lierskogen)
Tiltrer 1.2.2020

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 Ejgil Nielsen (Vikar)
(Frogner/Tranby og Lierskogen)
mobil: 918 41 941
e-post: en844@kirken.no

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
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Etter 25 år i
denne spalten
velger jeg en
rolig ned-
trapping. Her
noen smil fra 1995-1999

To venner møttes etter mange år.
«Hvordan er det» - sa den ene: «Er du
gift»? «Å, ja», var det begeistrede svaret:
«Og min kone er en engel». «Å, er hun
det», kom det fra den andre. «Kona mi
lever ennå».

Historien forteller om den unge
kapellanen på sitt første husbesøk. Ingen
svarte da han ringte
på, og siden det ikke
var låst, dristet han
seg til å gå inn i gang-
en.  «Hallo» ropte han
forsiktig. Da lød det
begeistret fra en
kvinne i andre etasje:
«Er det deg engelen
min»?
«Nei» svarte kapellan-
en, «men jeg arbeider i det samme
firmaet».

Tranby menighet gledet seg over 109 000
kr på julemessa (ca 230 000 i år). Mye
flott og mye folk alle steder. Historien
forteller om en annen menighetsbasar
som var meget vellykket. Hvert av med-
lemmene hadde tatt med seg noe de
kunne unnvære. Flere hadde tatt med seg
sine menn.

To nye prester vikarier i Tranby nå (i
2019). Men neppe så nervøse som teo-
logistudenten som følte seg temmelig
usikker da han steg opp på prekestolen i
en fremmed kirke. Han så etter noe han
kunne holde tak i for å roe seg ned og
grep tak i en bolt som stakk ut gjennom
frontveggen i prekestolen. Denne snurret
han rundt mens han prekte og synes alt
gikk fint og menigheten fulgte med.
Etterpå kom soknepresten bort til han og
sa at han syntes det hadde gått riktig bra.
Særlig når man tok i betraktning at han
hadde vært så nervøs. «Hvordan visste
du det»? spurte studenten. «Vel», svarte
presten: «Det er ikke vanlig at korset
som er boltet fast på prekestolen svirrer
rundt som en propell».

Rolf H Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 28. januar
I din postkasse: 7.-14. februar

!

Prestens 
beste...

Lytt på og tro på!

Lytt på barnet og tro på hva det sier.
Dette var hovedpoenget i det times
lange foredraget Kristin Oudmayer
hadde i Lierskogen kulturkirke søndag
20.oktober.Til inspirasjon for alle, og
svært nyttig for de
som arbeider med
barn og ungdom
eller som har barn
i huset. Kristin,
som er oppvokst
på Tranby og med
morsfamilie fra
Lierskogen, var på
heimetrakter, selv
om hun nå bor i
Asker. Hun har
jobbet i psykiatri-
en og siste årene
som direktør i
UNICEF. Hun har
tilegnet seg mye
erfaring og kunn-
skap om barn og mobbing og startet
med å være svært personlig og fortelle
om hvordan hennes nå 19-årige datter
ble utestengt første årene på barneskol-
en. Hun beskrev sin sinnereaksjon da
hun oppdaget det og fikk lunken
respons fra skolen. Det førte ikke til
godt samarbeidsklima. Hvordan er det
hensiktsmessig å møte et menneske i
dyp fortvilelse?

Kristin Oudmayer tok for seg flere
måter å møte et barn på. Og hun gjen-

tok hvor viktig det er å vise respekt,
høre på og tro på det barnet sier. En
må også huske på at barn ikke forteller
alt. Det hjelper ikke med god tanker,
men vis med handling at du vil barnet
skal ha det fint og eventuelt få det
bedre.

Temaet for kvelden
var: ”Du er viktig-
ere enn du
tror.”Oppfordring
til alle voksne: En
hyggelig
kommentar, en opp-
muntring, vise at en
bryr seg. Et lite ord.
Kanskje det er nok
til å hjelpe et barn
videre og gi det mot
og tro på seg selv?
Heldigvis får mange
barn gode liv selv
om de har opplevd
mobbing. Det er fler

typer mobbing: Direkte, indirekte eller
skjult mobbing, utfrysning, klemming
og mangel på klemming.  Vi voksne har
stort ansvar. Ikke baksnakk, men fram-
snakk! Barn er ikke vanskelige, barn
har det vanskelig, sluttet Kristin
Oudmayer. Vi ble minnet om at vi er
medmennesker med ansvar for de
rundt oss.

Gjertrud

JULEKURV 2019
Det er fortsatt muligheter for å glede
noen til jul ved å gi matvarer!
Julekurvene vil bli delt ut til noen i
Lier kommune som kan trenge litt
ekstra til jul.
Du finner innsamlingskurvene i kirk-
ene i Lier, menighetshusene til
Frogner og Tranby og ved Kirkens
Servicekontor i Fosskvartalet.

I tillegg til disse steder står ved
utgangen en innkjøpsvogn med
plakat i alle 14 matbutikker
i Lier, 6 Kiwi, 2 Rema 1000, 2 Extra, 2
Europris, Meny og Spar i Sylling.

Merk at matvarene må ha en holdbar-
hetsdato til over nyttår.

Innsamlingen varer til mandag 9.
desember.
For nærmere informasjon se plakaten
ved innsamlingskurvene,
kirken.no/lier eller menighetenes fac-
ebook-sider.

Hilsen Diakoniutvalgene i Frogner og
i Tranby og Lierskogen menigheter.


