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10. februar
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Tårnagenter.
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Gullaug kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste

16. februar
Sjåstad kirke kl. 9.00-21-00:
Bibelmaraton. Vi leser kontinuerlig
Det nye testamentet.

17. februar
Sylling kirke kl. 9.00-21.00:
Bibelmaraton. Vi leser kontinuerlig

Det nye testamentet.
Frogner kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste

24. februar 
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste

01. mars
Frogner menighetshus kl. 19.00:
Gudstjeneste. Kvinnenes internasjon-
ale bønnedag.

03. mars
Frogner kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste

06. mars
Frogner kirke kl. 19.00:
Gudstjeneste

10. mars
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Gullaug kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Tårnagenter.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

17. mars
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 17.00: Gudstjenest
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Lier Menighetsblad

Godt nytt år!

Kirken i Lier skal rigges for fremtid-
en.  Vi har ambisjoner.  Vi vil bidra
ved å skape gode møteplasser, hvor
liungene kan bli kjent med Jesus og
ta del i det kristne fellesskapet.    Vi
vil legge til rette legge for lokalt enga-
sjement og dialog. Hvordan får vi til
dette?   

I lederartikkel i fjor høst skrev
Fellesrådsleder Zapffe at Fellesrådet
har vedtatt etablering av et arbeids-
fellesskap på Frogner som også
Tranby kan være en del av, men at
kontorene på Tranby menighetshus
opprettholdes.  Det legges opp til
presentasjon av mulighetsstudiet i
Fellesrådet i slutten av februar hvor
en ser på bruk av Frogner menighets-
hus som et mulig plassering av et
«kirkens hus» i Lier. Det er fortsatt
mange ting som er uavklart som
f.eks. finansiering og utforming.
Prosessen ble startet i 2016.
Kirkevergen i Lier ønsker å signali-
sere åpenhet rundt spørsmålene, for
å få på plass en bredest mulig tanke-
gang og forankring på hva som er
hensikten med et slikt arbeidsfelles-
skap.

Formålet med arbeidsfellesskapet er
mer samarbeid og faglighet/ kompet-
anse under samme tak. Forhåpentligvis
blir det mer gøy å ha en «sparring-
partner» som kjenner saken og faget og
kan løfte, motivere og inspirerer på en
god måte. Videre vil et arbeidsfelles-
skap kunne gi bedre utnyttelse av res-
sursene, mer synlig ledelse som igjen
kan gi bedre kostnadseffektivitet. For
Liunger og frivillige håper vi kirkens
hus i Lier kan være en myldreplass
hvor det er liv, røre og aktivitet fra de
aller minste til de eldste med takhøyde
og raushet for et inkluderende felles-
skap.   

2019 vil være året som operasjonaliser-
er dette, når marsjordre blir gitt.  Dette
vil bli en krevende prosess og berøre
alle, både ansatte, frivillige, og andre
Liunger. Dette innebærer å ta en
tankerunde om tingenes tilstand mtp
stolthet, identitet og kultur.  Hva er det
viktig at vi bevarer?  Hvem ønsker vi å
være? Hva er kirken i Lier sine for-
trinn?  Hva skal vi «tapetsere» veggene
med? Til syvende og sist handler alt om
å ville. Endringer gjør noe med oss.
Selv er jeg opptatt av at kirken tar
relevant initiativ.  Rett innhold, til rett

medlem, gjennom rett kanal og til
riktig tid.  Arbeidsfellesskap er ikke
spesielt innovativt og proaktivt, men
nå er turen kommet til kirken i Lier.
Sammen skal vi skal lykkes med
dette.  Vi skal befeste vår posisjon. Vi
skal være relevante og våre mange
aktiviteter skal benyttes av langt flere.
Forutsetningen ligger i sterkt engasje-
ment fra både frivillige og medar-
beidere.  Vi skal kjøre to spors mod-
ell.  Vi skal både være digitale
(hjemmesiden, SoMe) og nære og til-
gjengelige.

Vi er avhengig av hverandre for å nå
visjonen «Mer himmel på jord».
Hvor ser du deg hen i dette planverk-
et?  Hvilken rolle vil du ta? (Ps.
Kirkevalg til høsten) Jeg ønsker
dynamikk.  Jeg ønsker at vi skal sette
dette i system.  Det er dette vi skal ha
fokus på i 2019.
«Culture eats stra-
tegy for break-
fast»! (Peter
Drucker)

Mette Sønsteby
(kirkeverge)

Lederartikkel
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Snart er vi der!
Nå er det alle meste klart, og en helg i
bibelens tegn står for døren. Vi har
fått bare positive tilbakemeldinger i
forkant, og det har ikke vært vanske-
lig å finne folk til å fylle lese-listene.
Det er stort spenn i lesergruppen, der
vi f.eks finner både nåværende og tid-
ligere ordførere, flere prester (ikke
unaturlig kanskje) men også flere
barn og unge. Kanskje vil det blir
brukt flere språk og målformer. 

Kl 09.00 til 21.00 begge dager!
Og det er altså i Sjåstad kirke lørdag
og i Sylling kirke søndag det skjer. Det
vil bli musikalske innslag – av Paul
Christian Justad ved oppstart på
Sjåstad lørdag, og Ingeborg Soot ved
avslutning i Sylling søndag kveld.
Kåringen av Liers eldste bibel (mer
info under) vil skje søndag kveld, og
det hele avsluttes med en enkel guds-
tjeneste kl 20.30

Lesing og lytting skal selvfølgelig være
i fokus i timene mellom dette, men i
tillegg vil det være en liten bibel-
utstilling begge steder. Mangler du en
bibel så har vi noen for salg til gode
priser (enkleste utgave kr 199 og en
større skinninbunden til kr 499 - vi
tar Vipps). Kaffen er varm hele dagen,

og det blir
også mulig-
het for en
matbit.

Vi håper
mange vil ta turen innom kirkene våre
disse dagene, dere kan komme og gå
som dere vil, og sitte en kort stund eller
leeenge. 

Hvem har Liers eldste bibel?
Vi har fått ganske mange henvendelser
om gamle bibler – flertallet fra period-
en 1860-1880. Men et eksemplar utpek-
er seg som vinner-
kandidat foreløpig –
Kari Teigen i Sylling

har en utgave fra 1816!  Slår du denne
er det fortsatt mulig å melde seg, ta

JAZZKVELD 
på Tranby
Menighetshus
ODEON JAZZ
QUINTET
SPILLER
DEN 7. APRIL
KL. 1900

Kvintetten som
er velkjent på Tranby fra tidligere kon-
serter består av ragtimevirtuosen Morten
Gunnar Larsen på piano, klarinettisten
Øistein Isachsen, trombonisten Gunnar
Gotaas, Børre Frydenlund på
mandola/banjo/vokal og Svein Aarbostad

på bass. Musikerne spiller
også i band som
Magnolia Jazzband,
Christiania 12, Ophelia
Orchestra og Hot Club de
Norvège.

Tranby Sanitetsforening
står for salg av kaffe og
kaker.

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

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

I samarbeid med Bibelselskapet

kontakt med Ole Johan på tlf 951 116 02 eller ta
med deg bibelen og møt opp i lesehelga – frist
søndag kl 17.00. Selve kåringen skjer ved avslut-
ning av lesingen søndag kveld.

Dagens bibelfakta:
Man regner med at det er rundt 7000 forskjellige
språk i verden.  Hele Bibelen er oversatt til 554
språk, og 1333 andre språk har Det nye testa-
mentet oversatt. Første hele utgave på norsk kom i
1858.

Sagt av andre som har deltatt på bibel-lesing:
«Nå har jeg hørt sønnen min lese fra Høysangene
i en time. Når jeg kommer hjem tror jeg vi skal ta
denne «far-sønn praten», selv om den kanskje
skulle venta litt.» 
(Far i 40 åra etter å ha hørt sønnen sin på 11 år
lese, Sandefjord)

Jeg fikk frysninger på ryggen da de to ungdomm-
ene kom inn for å lese det siste kapittelet i Bibelen
for oss. Det var et hellig øyeblikk, ja - som å stå
på hellig grunn - da hele salen reiste seg.» 
(Pensjonist, Sandefjord) 

Hva skjer etter bibelhelga?

Mer lesing og bibelgruppe!
For de som ønsker det vil det bli mulighet for
mere lesing og bibelsamtaler. Det planlegges
45 min ren lesing i kirkestua i Sylling hver
onsdag kl 18.00 fra og med 20.februar, og
bibelgruppe i kirkestua på Sjåstad annenhver
onsdag kl 18.00 fra samme dato. Begge tiltak-
ene holder på frem til påske (med forbehold
om endringer). Har du spørsmål rundt dette
så ta kontakt med Kristin (tlf 411 441 94),
Ole Johan (tlf 951 116 02) eller Marit (tlf 970
796 60). 

Turid Ask

MENIGHETSMØTE FOR TRANBY
OG LIERSKOGEN MENIGHET 

24. FEBRUAR 2019

Tranby menighetsråd innkaller til
Menighetsmøte i Lierskogen kirke etter guds-
tjenesten søndag 24.februar. Gudstjenesten er
kl 11.

Sak til behandling: Endring av antall faste
medlemmer i menighetsrådet.

Tranby og Lierskogen menighetsråd
v/ Elisabeth Nordgaren
leder
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Slekters
gang

Dåp

Frogner menighet
Jakob Fuglerud Haugen, Vilde
Sundal Melaaen, Mathias Dyrset
Borge, Benjamin Wølner Hagen,
Mikkel Bråtresveen, Eirik Sylling,
Tidemann Bremnæs, Sofia Hennum

Tranby og Lierskogen men-
ighet
Noah Sæbøe-Eide (Asker kirke),
Ellie Amalie Kallåk-Ertsås, Leah
Sofie Wilkinson, Marie Aamodt
Baldersheim (Heggen kirke)

Sjåstad menighet
Victor Grasmo

Gravferder

Frogner menighet
Mette Ohrberg, Per Nygaard, Hans
Sverre Kristiansen, Ruth
Sørumengen, Gunnar Olai Hovde,
Gunvall Aastveit, Ingebjørg Hojem,
Anne Sørumengen, Mildrid Løken,
Audun Holmen, Inga-Birgit
Knudsen, Thea Sofie Kleven, Bjørg
Engebakken, Birgit Egge, Rolf
Utengen, Paula Kristine Garberg,
Borghild Marie Rustand, Åge Bjerke

Tranby og Lierskogen men-
ighet
Mona Lein, Just Nikolai Qvigstad,
Astrid Frida Louise Olsen, Bitten
Berit Lillian Kristoffersen, Borghild
Bodin, Sonja Anne-Marie Salberg,
Eva Margareta Rivelsrud, Arne
Fagerholt, Magne Gravdal

Sylling menighet
Helge Aasgaard, Terje Erling Hagen, 
Kjell Olaus Arnesen, Mona Nordli
Anderssen, Bjarne Bekken, Anne
Marie Kraugerud, Karin Margaret
Hafskjold, Wolfgang Erns Eick

Sjåstad menighet
Kåre Mjåtvedt

Silje Karlsen er
ny kapellan i
Frogner 
Silje Karlsen begynn-
er som kapellan i
Frogner menighet i
Lier 1. mars og det er
innsettelsesgudstjen-
este i Frogner kirke
søndag 24. mars. 

Frogner har ikke hatt egen kapellanstill-
ing siden 2006 da sognepresten ble
prost i fast stilling og daværende
kapellanen ble ny sokneprest. Når nå
sokneprest Ragnar Ringen Pettersson er
konstituert som ny prost i Lier prosti
(Lier, Røyken og Hurum), er det behov
for mer hjelp, og fra 1. mars har
Frogner igjen egen kapellan. 

Silje Karlsen sier om seg selv: 

«Jeg er fra Kristiansand, noe som gjør at
jeg elsker sommer, båtliv og volleyball.
Men har bodd de siste 8 årene i Oslo
hvor jeg har blitt introdusert for flere
måneder i strekk med snø og gode ski-
forhold. Jeg må si jeg liker det og! 

Idrett i ulike formen har gitt meg mye
fint opp igjennom, noe som tidlig trakk
meg inn i KRIK som betyr mye for

meg. Studietiden brukte jeg
på MF (Menighetsfakultetet)
og nå har jeg vært 2 år i Ris
menighet i Oslo hvor jeg har
jobbet mye med barn og
ungdom. Nå gleder jeg meg
til å bli kjent med både unge
og gamle i Lier. I februar
bosetter vi oss i Drammen,
hvor mannen er blitt prest i
Tangen, og vi er spente på ny
by og ny jobb». 

«Det har vært mye konfirmantarbeid i
Ris menighet. Jeg er glad i ungdom,
men jeg trives også godt med andre
aldersgrupper. Når jeg nå kommer til en
menighet med færre prester, blir det
forhåpentlig et mer allsidig menighets-
arbeid. Ris er en stor menighet. Det har
vært stort trøkk, men også vanvittig
gøy. I Frogner håper jeg det blir mer tid
til å bli kjent med folk og å bygge rela-
sjoner». 

«Drømmen er å kunne drive menig-
hetsarbeid og ikke bar arrangere saml-
inger. Jeg trives med å være prest. Det
er topp å kunne stå i så mange situa-
sjoner som prestetjenesten gir og det er
et privilegium å kunne jobbe med alle
aldersgrupper». 

Asle Kristiansen

Tårnagentdager i
Sylling
Torsdag 7.mars kl. 14.30-19.00 og
søndag 10.mars kl. 10.00 - 12.00 er
det tårnagentdager i Sylling kirke for
deg som går i 3.klasse…

Torsdag 7.mars: Vi henter dem som er
på SFO og går opp til kirken sammen.
Vi blir kjent, og lager og spiser taco
sammen i kirkestua. Vi skal på skatte-
jakt i kirken, løse mysterier, lage guds-
tjeneste, kose oss og ha det gøy samm-
en!
Søndag 10.mars kl.11.00 er det tårn-

agentgudstjeneste, som agentene og vi
ledere har laget og er med på. Hele
familien, venner og kjente er hjertelig
velkommen!

Påmelding sendes: AnCa Trosopplærer
al692@kirken.no Påmeldingsfrist:
21.februar 2019

Hilsen Sylling menighet og oss ledere:
Lise, Ole Johan og Anne Cathrine

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 god prat rundt
bordet. Åpen lunsj er én torsdag i
måneden fra kl.11.30- 12.15.
Vårens datoer: 21. februar, 21. mars, 
25. april.
Hilsen staben i Frogner menighet
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Våg å være 
Våg å være ærlig
våg å være fri,
våg å føle det du gjør,
si det du vil si.
Kanskje de som holder munn
er reddere enn deg.
Der hvor alt er gått i lås
må noen åpne vei.

Dette er første verset av diktet “våg
å være” skrevet av Hans- Olav
Mørk, tidligere prest i bymisjonen.
«Våg å være» er også mottoet til
hun som kaller seg «helsesista» på
sosiale medier for barn og unge i
dag. Hun oppfordrer barn og unge
til å «våge å være» på ulike måter i
sine liv. Kan denne tankemåten
utgjøre en forskjell i våre liv? Våger
vi å være? - som kirke og som enk-
eltpersoner?    Våger vi å være de
som spør hvordan det går og sam-
tidig ønsker å høre hele svaret, eller
stopper på gata om noen trenger
hjelp? Veldig ofte kan svaret bli nei,

man har nok med seg selv, sitt liv og
sine tanker og tenker kanskje at det
ikke utgjør en forskjell.  Ofte handl-
er det om tid og utrygghet og spørs-
målet om man er god nok. Men
våger man da å være? Å våge noe er
for meg å tørre å gå inn i noe
ukjent. Det kan være både utfordr-
ende, men er det ikke like viktig for
alle uansett alder nettopp det å våge
å være? Paulus skriver. «La ingen
forakte deg for din ungdoms skyld,
men vær et forbilde for de troende i
tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i ren-
het!» Husk derfor. Våg å være. Våg å
være deg selv. Et forbilde for andre?
Kanskje noen ser opp til nettopp
deg? 

Anne-Sofie
Trosopplærer i
Frogner 

Andakt

LIVETS DIKTER

Hele 2018 ble et år som markerte han
som vi gjerne kaller skogens dikter.
Han ville fylt 100 år 8.desember
2018.Det er HANS BØRLI fra
Eidsberg vi
snakker om og
det er PER
ARNE DAHL
som kaller denne
dikterhøvdingen
for LIVETS
DIKTER. Dagens
tema: Årstidenes
dikter.
”Gamlebiskopen”
vår er gjest på Åpent hus på Tranby
5. desember. Grøt- tallerkner , kopp-
er og bløtkakeasjetter var dekke til
hundre. Kanskje var det to ubrukte?
Og mange gevinster. Nisselue-komi-
teen, og Waldemar som spilte fint for
oss,  fikk sin velfortjente hyllest av
Berit prest og oss alle.

Per Arne Dahl var innom dikt fra de
forskjellige årstidene. Mest tanke-
vekkende var kanskje refleksjonene
Dahl hadde om vår forskjellige tro.
Og om der kirka har svikta. Børli

hadde ingen god konfirmasjonstid og
det satte sitt preg på ham og hans tro.
Hva var storheten ved Hans Børli?  ”
Jeg har erkjent storheten i å være
liten”, sa Børli. Han hadde lengselen
bevart, omringet av noe godt. Han ga
ikke opp. ” Den som har lengselen i

seg er aldri fattig.” Og han var en
drømmer: ” Jeg har drømt om at
en eneste gang må ord og liv bli
ett!” Ingen av oss er hel ved, vi har
våre svakheter. Dette er få stikkord
fra det Per Arne Dahl delte med
oss og som vi er ham takknemlig
for. Slik kunne Børli skrive:

Perspektiv

” Mennesket vokser i livets strid”,
heter det velberget blant folk som har
striden bak seg.
Ska lure på det...Sjøl har jeg faktisk
minket;
snart er jeg så liten at
jeg ser himmelen
gjennom lissehøla i skoa mine.

Klok han Hans Børli. Og takk til han
for alle vakre dikt og djupe tanker. 

Gjertrud Aspelund

FELLESSKAPSKVELDER

Vel møtt til fellesskapskvelder på Frogner
menighetshus. Dette vårhalvåret er det fell-
esskapskveld andre tirsdag i måneden. Det
er kaffe og litt å bite i fra kl. 19, og så
begynner programmet kl. 19.30.  Her er
listen for våren:

Tirsdag 12.februar. Gjest Jan Gossner.
Han har vært rektor på Høgskolen i
Staffeldtsgate i Oslo og styreleder i
Stefanusalliansen. Emne: «Myanmar-
hvordan går det med landet -  religiøst,
politisk, kulturelt?»

Tirsdag 12.mars. Taler er Jan H. Heitmann
som er bedriftsrådgiver og medlem i
Israelsmisjonens faglige forum. Emne:
«Messias i Det nye Testamentet »

Tirsdag 9.april. Gjest er Kjell Arne Norum
som bl.a. har vært sokneprest i Kviteseid
og nå er pensjonist. Emne: «Misjon i
Bibelen og i vår tid.»

Tirsdag 14.mai. Gjest er Vigdis Rø
Berntsen som har vært sykehjemsprest og
prest i Manglerud menighet i Oslo. Emne:
«Et liv under Guds velsignelse.»

Årsmøte Sylling menighet
19.mars kl 18.00 i kirkestua.
Agenda:
- Godkjenning av innkalling
- Valg av møteleder, referent og 2 stk til å
undertegne protokoll
- Årsrapport 2018
- Regnskap 2018
- Arbeidsplan 2019
- Budsjett 2019
- Eventuelt
Saker som ønskes behandlet under
eventuelt må meldes til menighetsrådet
innen 19.februar.

ÅPENT HUS
6.MARS kl. 11
på TRANBY
MENIGHETS-
HUS

Tone B. Bergflødt -
Farfars skrin. I skyggen av NS.

Tone deler sine opplevelser på reisen fra
fortvilelse til forsoning, med bakgrunn i
hva hun fant i et skrin etter sin avdøde far-
far. 

Lunsj, loddsalg og allsang. 
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KRIKLIER
Lierbyen skole Kl.18.00 – 22.00  -  For deg mellom 13 – 19 år
Dette vil bli en sinnsykt fet kveld som DU bør bli en del av! 
Kvelden innebærer:
- KRIK-aktiviteter i gymsalen (nullpressjoggedress) 
- afterKRIK & hang out i caféen
- Bordtennis
- Kort- og brettspill
- Badminton 
- spikeball (tidenes feteste spill!)

- Jan Erik Larssen snakker om Jesus og livet

GRATIS ARRANGEMENT!

Digge saker kan kjøpes i caféen. 
FÅ MED DEG FOLKA DINE! - Invite dem!!!

Lurer du på noe ta kontakt med AnCa Trosopplærer: 
Anne Cathrine Hegge Larssen:  
mobil:95278141 eller Messenger «AnCa Trosopplærer» eller mail: al692@kirken.no

Datoer for KRIK Lier  
samlinger vår 2019:

Lørdag 26.januar                                        

Lørdag 16.februar
Lørdag 16.mars
Lørdag 6.april

Over 150 i
kirken da
prosten gikk!

Mange hadde tatt
turen til Frogner
kirke denne første
søndagen i januar
for å delta i prost
Ellen Martha
Blaasværs avskjeds-
gudstjeneste. Hun
har som kjent blitt
sokneprest i Røyken
fra nyttår.

Kirken var full av mennesker fra bl.a.
menighetene i Lier, staben i kirken i
Lier, samt andre som ville være med
for å ta farvel med den populære prost-
en. Det ble en flott og verdig gudstjen-

este med  mange flotte musikkinnslag.
Bl.a. Henrik Falang på trompet, som
gjorde et sterkt inntrykk. Staben i kirk-
en i Lier hadde satt sammen et over-
raskelses- prosjektkor og imponerte
med vakker korsang. Kantor Beena
Karpisova ble for anledningen forsterk-

et med Frogners kantor i permisjon,
Anne Ma Flaten som kordirigent. 

De over 150 fremmøtte ble vitne til en
opplagt prost som gledet seg til å ta fatt
på sitt nye virke, og som også i takk-
nemmelighet så tilbake på sine 11 år i
prostetjenesten. Etter gudstjenensten
var det innbudt til kirkekaffe på
Frogner menighetshus, og mange tok
turen dit. Det ble en hyggelig stund
med taler, gaveoverrekkelser og tid til å
prate litt sammen.

Med solid oppmøte på en en flott
gudstjeneste, en  hyggelig kirkekaffe og
med mange lykkeønskninger ble det
for Ellen Martha Blaasvær satt et fint
punktum for hennes tjeneste som prost
i Lier, Røyken og Hurum prosti.

Rune Kleven

KULTURKVELD SØNDAG
10.FEBRUAR kl. 19 I LIER-
SKOGEN KULTURKIRKE

Kjell Nyhus - Den vanskelige og gode
stillheten.

Hva gjør stillhet med et moderne
menneske? 

Fengselsprest Kjell Nyhus var stille i 40
dager og 40 netter. Han dro alene til
hytta, uten tv, musikk eller telefon.
Han laget seg rutiner og rytmer, gikk
utover i naturen og innover i sitt eget
dyp og sine egne drømmer. 

Denne søndagskvelden deler han sine
oppdagelser og erfaringer av hva still-
het kan gjøre.

Gratis inngang. Kaffeservering fra kl.
18.30.



Barnas juletrefest på
Tranby menighetshus

Barnas juletrefest ble også i år feiret
på Helligetrekongersdag, eller
trettendedagen, dvs. 6. januar. 

Om lag 120 barn og voksne møtte
fram til fest på menighetshuset – et
utrolig godt frammøte, i flg Joar
Flatland, som ledet festen.

Joar åpnet sam-
været med å
samle alle barna
foran. Utkledd
som konge invit-
erte han barna
inn i juleevangel-
iet med fortell-
ing, drama og
utkledning. Vi
kjente igjen
Maria med
Jesus-barnet og

Josef, hyrdene, englene og kong-
ene som hadde med gaver til
Jesus.  
De øvrige barna satt lydhøre og
engasjerte og fikk en god intro-
duksjon av den kjente Bibel-for-
tellingen.
Store og små laget deretter fire
ringer rundt juletreet. Med
mange vers og rungende sang,
bekreftes at nordmenn fortsatt
kan sine julesanger.

Det ble som en «gammeldags» juletrefest, smekk fullt
av aktive barn, stolte foreldre og besteforeldre. I paus-
en var «boller og brus» (saft, kaffe og masse kaker) og
selvfølgelig et yrende liv rundt treet og ellers i storsal-
en. Aktive barn med høye røster hører med, det gav
smak av gammeldags god juletrefest.

Enda noen runder fikk vi sammen rundt treet, før alle
avsluttet med Deilig er jorden og de tre «hellige kong-
er» delte ut de nevnte «godtposene» til barna.
Mange gleder seg allerede til neste jul!

øm

En julefest til glede!

Med sin fantastiske fortellerevne
og vakre sang tok Anne Kristin
Aasmundtveit oss med inn i
Ruts dramatiske historie tre
tusen år tilbake i gammel-testa-
mentlig tid. Et sterkt drama
ispedd sang, musikk samt sang
og gitarspill av ektemannen
Sven. Anne Kristin er forfatter
og dyktig forteller.  

”Julefesten på Tranby 2. januar må vi
bare ha med oss”. Det hadde mange
tenkt  også i 2019 og trosset glatte veier
og tv-kveld. Hyggelig velkomst og

flotte pynta bord møtte oss og festmat-
en, snitter og kaker, smakte fortreffelig.
Fint å høre Ellen Marsøe som gav oss
”Romjulsdrøm” av Prøysen og

Sandbekks ”Julebukkvise”. Med hjelp av
forsangerne Sigurd Lein og Alf Kristian
Hol sang vi julesalmen      ” Guds son
er komen til oss ned” av Sigvart
Engeset (morfar til Sigurd). Sanggleden
var der da vi ringa oss rundt det vakre
treet og Gunnar Rotevatn gav oss tone-
følge til de kjente og kjære julesangene.
Glede og applaus ved å oppleve at vi
kunne alle de ni versene på ”Jeg er så
glad hver julekveld.”  

Gjertrud Aspelund
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KULTURKVELD SØNDAG 17.MARS  kl. 19 I LIER-
SKOGEN KULTURKIRKE

«Vise for gærne jinter» 

- et møte med noen av evig
aktuelle Prøysens mange kvinneskikk-
elser. 

Ingebord Amalie Hanssen og Trine
Dishington Hansen fra Perleraden
Musikkteatergruppeteater har satt
sammen en forstilling med glimt i øyet,
god stemning og ettertanke.

Inngang kr. 200,- Kaffeservering fra kl.
18.30.

 

 

 
  

 

   

   

 

 

Soul Chu  

 

 
  

 

   

   

 

 

hrcSoul Chu  

 

 
  

 

   

   

 

 

& SJÅBAGOS

 

 

 
  

 

   

   

 

 

av og dme

SJÅBAGOS

 

 

 
  

 

   

   

 

 

SJÅBAGOS

 

 

 
  

 

   

   

 

 

gudstospelG

Søndag

jertH

 

 

 
  

 

   

   

 

 

ad te i Sjåstjenesgudst

0017..lk3..17Søndag

gieljert men tiomkvel

orstten og il

 

 

 
  

 

   

   

 

 

erkikad 

00

lmen ti



Juletrefest i Frogner 
Media forteller at tradisjonen med jule-
trefester er i ferd med å minke. Desto
hyggeligere er det at årets juletrefest på
Frogner menighetshus kan melde om
mer enn åtti festkledde store og små
deltakere. Mye av æren kan sikkert til-
skrives resultatet av høstens ulike tros-
opplæringstiltak for barn som viser
frukten av sitt arbeid. 

De tre trosopplærerne, Anne-Sofie
Ramslie, Liv Brattsberg Myrvang, Anne
Cathrine Hegg Larsen, har sammen
med kateket Helge Rotevatn og prester,
diakon og organister stått for et rik-
holdig og variert program med et bredt
tilbud til de yngste og barnefamiliene.

«Baby-caféen» for foreldre med spe-
barn til formiddagstreff og barnesang-
gruppa «Baluba» for skolebarn fra

første til fjerde klasse
med Liv Brattsberg
Myrvang i Frogner
menighetshus har
vært populære tiltak.
I tillegg har
«Familiekoret» med
Anne-Sofie Ramslie
og organist Beena
Karpisova, for barn
og foreldre opp til
skolealder så langt
vært en suksess. På
sitt beste er det over
30 tilstede med 
både kor og middag. 

Fjerde juledag saml-
et både voksne og
barn seg til juletre-
fest i god gammel
tradisjon seg på
Frogner menighets-
hus med sang av
barnekoret
«Baluba» servering
til barn og voksne,
julespill og gang
rundt juletreet, og
til sist kom
Julenissen med
godtepose til alle
barna. 

Asle Kristiansen

Velkommen til kirkerotteteater i Sjåstad kirke.
Tirsdag 12. mars kl. 18.00. Arrangementet er
gratis og passer for barn i 3-7 års alderen.
Dørene åpner kl. 1740. Velkommen!
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Juletrefest i
Sylling
Søndag 6. januar
arrangerte Sylling men-
ighetsråd sin årlige jule-
trefest. I år var det
påmeldingsrekord –
med over 79 barn og et
ukjent antall voksne ble
det fullt hus i aulaen på
Sylling skole. Veldig moro! I år hadde
vår nye trosopplærer Anne Cathrine en

sentral rolle. Sammen
med Kristin Stokstad

hadde hun
øvd inn et
julespill og
sang med
barn fra
Sylling, og
det ble en
flott fore-
stilling.
Ellers på
programm-
et sto gang

rundt juletreet, Prøysen-fortelling,
loddtrekning, og ikke minst det
kanskje aller viktigste: Besøk fra
julenissene! Det var moro å se at barn
(og voksne) koste seg med god,
gammeldags julehygge. Å løpe rundt
og rundt et juletre er kanskje enkel
underholdning, men basert på antall
smil og svette hårlugger, er det enkle
kanskje fortsatt det beste?

Hilde Nysether
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Hvem vil styre
kirken vår?
Det er kirkevalg (8.) og 9. sep-
tember 2019. 
Kanskje du vil stille til valg? 
Du er invitert til å være med på
å skape fremtidens kirke!

Rekk opp hånda selv eller finn fram til
folk du tror kan være viktige i
lokalkirken din. Vi vil samarbeide for
at flere oppdager det store og gode ved
å gi av sin tid til det som bygger fel-
lesskap. 
Ved kirkevalget skal det velges 8000
rådsmedlemmer til å lede kirkens
arbeid. Husk å gi din stemme på 
valgdagen. 

Bli med!
Du trengs til den viktigste oppgaven i
dagens Norge: Å skape sterkere fel-
lesskap i bygd og by. Mange tendenser
bryter ned fellesskapet mellom oss. Vi
trenger å engasjere oss for å motarbei-
de isolasjon og splittelse. 
Vi må jobbe fram en motkultur mot
alle tegn som tyder på forakt for
svakhet.  Vi vil støtte det som fremmer
respekt for Guds skaperverk. Vi ønsker
å vise respekt for hvert enkelt men-
neske, slik Jesus så og hørte den
enkelte. Kirken din gir mange
muligheter for ditt engasjement. I
møtene med folk i ditt nabolag kan
dine holdninger og handlinger utgjøre
en stor forskjell. 
Menighetsrådet skal oppnevne en
nominasjonskomité som skal nominere
kandidater. Det er i tillegg anledning
for andre til å levere inn egne kandi-
datlister. Alle kandidatlister er satt opp
i prioritert rekkefølge.  
Til de regionale bispedømmerådsval-
gene vil det foreligge lister fra en nomi-

nasjonskomite (som
består av ett medlem fra
hvert prosti i bispedøm-
met etter avstemning i et
valgmøte der hvert
menighetsråd sender sin
representant), og fra
andre nomineringsgrup-
per.

Hva gjør menighet-
srådet?
Menighetsrådet leder
menighetens virksomhet der du bor.
Som medlem i menighetsrådet kan du
ha stor innflytelse på de lokale opp-
gavene og utfordringene i din kirke.
Menighetens arbeid spenner over
mange temaer – bl.a. miljø og rettfer-
dighet, gudstjeneste, musikk, misjon,
barne- og ungdomsarbeid, samt jus og
økonomiforvaltning. 

Her er noen eksempler på menighet-
srådets ansvarsområder: 
• Trosopplæring blant døpte
mellom 0 og 18 år 
• Diakonalt arbeid (kirkens
omsorgstjeneste) 
• Gudstjenester 
• Kirkemusikk 
• Ofringer 
• Utleie av kirken 
• Uttalerett ved ansettelser av
prest, prost og biskop 
• Samarbeid med frivillige 
• Langsiktig planlegging av

menighetens arbeid 
• Menighetsrådet har en repre-
sentanter i kirkelig fellesråd. 

Kirkelig fellesråd tar seg av administra-
tive og økonomiske oppgaver på vegne
av soknene.
Menighetsrådet har 4–10 medlemmer.
Medlemmene har ulik utdannings- og
yrkesbakgrunn og mange er også
aktive på andre arenaer i lokalsamfun-
net. 
Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i
halvåret. Medlemmene velges for fire
år. 
En undersøkelse blant menighet-
srådsmedlemmer viste at et stort fler-
tall trives og opplever det som
meningsfylt å være med i menighet-
srådet. 85 prosent synes vervet er mer
eller like tilfredsstillende som de hadde
forventet. 

Ti gode grunner til å være med i
menighetsrådet:
1. Du bidrar til å holde kirken
levende. 
2. Du blir del av et kristent fel-
lesskap. 
3. Du gjør en viktig jobb for
lokalsamfunnet der du bor.
4. Du kan sørge for et trygt og
godt fritidstilbud for barn og unge. 
5. Du får innblikk i og påvirker
de demokratiske prosessene i kirken. 
6. Du får et nytt sosialt nettverk. 
7. Du kan sørge for at din kirke
er en åpen og inkluderende kirke. 
8. Du får nyttig styreerfaring
som du kan bruke i andre sammen-
henger. 
9. Du oppdager nye sider ved
deg selv.    
10. Du kan hjelpe kirken til bedre
å kommunisere sitt budskap til dagens
mennesker.

Kilde: www.kirkevalget.no 

Kilde: www.kirkevalget.no 


Tranby og Lier-
skogen - menighets-
helg  9. - 10. mars

Tranby og Lierskogen menig-
het innbyr 9. - 10. mars til ei
helg med ulike aktiviteter for
alle aldre. Hovedtemaet for
helgen er ”Synlig og levende”.
Ivar Flaten, sokneprest dialog-
menneske og mottaker av
nasjonal Ikkevoldspris og
Drammen kommunes kultur-
pris deltar lørdag. 

Program:

9. mars
Oppmøtested Tranby menig-
hetshus

Kl. 10-14 Aktiviteter ute og
inne for barnefamilier – se
hjemmeside for mer inf.

Kl. 10 -12 Valgfrie aktiviteter
for voksne: Kristuskransen –
Kreativt verksted – Prosjektkor
– Tur til Bygdetunet – se
hjemmeside for mer inf.
Kl. 12.15-14 «Synlig og lev-
ende» v/ Ivar Flaten
Kl.14-16 For ALLE fra 0-100.
Felles program og middag

10.mars
Kl. 11 Temagudstjeneste i
Tranby kirke med påfølgende
kirkekaffe

Deltakeravgift
Fra 20 år: 200,-kr
Under 20 år: Gratis

Påmelding innen fredag
1.mars
til Sigurd Lein. SMS 482 20 145
e-post: sigurd.lein@getmail.no
Oppgi navn og aktiviteter. For
barn også alder.

Gi beskjed om evt. matall-
ergier
Detaljert program finner
du på www.kirken.no/tran-
by
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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

KVINNENES INTERNASJONALE BØNNEDAG
FREDAG 1.MARS 2019

Bønnedagen i Lier markeres med gudstjeneste med
nattverd på Frogner menighetshus kl. 19. Etter guds-
tjenesten er det kveldsmat. Arrangementet er for både
kvinner og menn og for Tranby, Sjåstad, Sylling og
Frogner. Velkommen! 

I  år er det kvinner i Slovenia som har utarbeidet pro-
grammet.   Slovenia erklærte seg uavhengig av
Jugoslavia i 1991, og er et av de yngste og minste land-
ene i Europa med 2 millioner innbyggere. Hovedstaden
er Ljubljana, og styreformen er republikk.  Godt over
halvparten av befolkningen tilhører en kristen kirke; de
fleste er romersk-katolske. Bønnedageskvinnene repre-
senterer både katolikker og protestanter i landet. De
har valgt tema for dagen fra Jesu lignelse om det store
gjestebudet: «Kom, for nå er alt ferdig.»

Bønn og arbeid hører sammen. En bønn med kunn-
skap, fører til handling og så bønn igjen. Programmet
setter fokus på likestilling, sosiale problemer som
arbeidsløshet, fattigdom, rus, familievold, psykiske pro-
blemer.

Kvinnenes internasjonale bønnedag startet i USA i
1887 og har i dag komiteer i 170 land og regioner. Den
dagen dannes det en bønnekjede over hele verden. I år
gis det en anledning til å ta del i omsorgen, håpet og
gleden hos kvinner i Slovenia.
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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)
Begynner 1. mars

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
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I den fine
avskjeds-
gudstjenest-
en med Ellen
Martha Blaasvær siterte hun Jesu ord:
«Jeg er verdens lys». En prest skulle
snakke til en stor gruppe 5-åringer og
tenkte dette må jeg gjøre  enkelt. Så
han begynte med bibelordet: «Jeg er
verdens lys»! Lenger kom han ikke. En
klar barnestemme spurte høyt og nys-
gjerrig: «Er du verdens lys?» Presten
svarte fort: «Nei, det er Jesus som sier:
Jeg er verdens lys». Nå var det to-tre av
dem som ropte forundret: «Har Jesus
sagt at du er verdens lys?» Presten
kjente at han var
begynt å gå i stå og
fortvilet prøvde han
seg på nytt: «Nei,
Jesus har sagt om seg
selv at: Jeg er verd-
ens lys».
Femåringene ble
urolige og begynte å
snakke i munnen på
hverandre: «Hæ, er du egentlig verd-
ens lys?». Etter dette husker jeg ingen
ting om hva som skjedde videre,
avslutter presten.

Siden Ellen Martha har en flott messe-
stemme, kunne jeg legge inn dette
smilet i hilsenen til henne. Det var den
gamle kona som etter gudstjenesten
takket presten så veldig. «Jeg fikk tårer
i øynene», sa hun: «For jeg hadde ei
gammal geit som døde i fjor og når du
messet minte du meg sånn om henne».

Under gudstjenesten tente tre jente-
konfirmanter lys. Med hvite kapper og
langt lyst år ga de assosiasjoner til
engler. Fra Unni Lindells bok «Å være
engel er et typisk kvinneyrke» plukker
jeg: «Det går an for gutter å være engl-
er, men det er ingen fordel akkurat»
(Tine 7 år).  Mens Cornelia også 7 år
sier: «Gutter ser ikke ut som engler.
Ikke når de smiler engang». Ole Jacob
på 6, rehabiliterer gutta: «Hvis jeg
hadde en engel, så skulle den het Kåre
og ha en gul ring av selvtillit over
hodepynten»

Rolf H Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 5. mars
I din postkasse: 15.-23. mars

!

Prestens 
beste...

HÅNDARBEID, MAT OG
PRAT I SKJØNN FORENING

Annenhver torsdag er det ARBEIDS-
MØTE kl. 10-13 på Tranby menig-
hetshus: 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4,
25/4, 9/5, 23/5.
Håndarbeidene selges og loddes ut på
den årlige julemessa til Tranby men-
ighetshus i november.
Lunsj serveres på alle møtene.
Lurer du på om dette er noe for deg –
bare møt opp eller ta kontakt med
Margrete Elvsveen, tlf. 93869282.
Skyss ordnes.
VEL MØTT!

Sylling Supersprell våren
2019.

Klubb for barn i alderen 4-10 år. 
Vi samles i kirkestua i Sylling, kl.
18.00-19.00. 17.30 hvis du først vil
ha med deg en enkel middag. Vi
hører bibelhistorier, synger, løser
oppdrag og lager ting.

Samlinger våren 2019:
14.feb, 14.mars, 28.mars, 11.april,
25.april

Håper vi ser DEG!!

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

Tusen takk til alle som
har bidratt til Julekurven!

Før jul delte vi ut 94 julekurver til
mennesker her i Lier. Vi håper at det
har gitt dem en litt bedre julehøytid.
Derfor vil vi rette en stor takk til alle
som har vist engasjement og en
enorm giverglede!
En stor takk også til Kiwi-butikkene i
Lier, Egge gård og Maarud for deres
støtte. Takk også til alle frivillige som
på ulike måter har bidratt i arbeidet.
Behovet for julekurver har vokst
betydelig de siste årene. Da er det
flott at vi klarer å følge det opp.
Så igjen vil vi si: Tusen takk for det
som har blitt gitt til Julekurven!
Hilsen fra Tranby og Lierskogen dia-
koniutvalg, Frogner diakoniutvalg og
diakon Solveig Thoen Bøen

Åpne kirker i hele Lier!

Det er avtalt med kirkevergen at alle
kirkene skal være åpne når kirketjen-
erne er på jobb i eller ved kirkene.
Dersom det henger lapp med ”Åpen
kirke” på døra er det bare til å gå inn,
enten du vil se på de flotte byggene
eller ønsker en stund for deg selv i
kirkerommet.

ÅRSMØTE
Tranby menighetshus avholder års-
møte onsdag 6. mars kl. 1900 i
Peisstua.
Saker som ønskes tatt opp må være
sendt styret innen 23. februar.
Vel møtt !       Hilsen styret

Kultur i Frogner kirke

Tirsdag 12.mars kl.18.00 – Lier
strykeensemble. Bjørg Ødegård diri-
gent/fiolin, Anna Carlsen
Waldingbrett, cello, Bina Karpisova,
orgel/klaver samt deres dyktige elever
deltar. Gratis inngang m/kollekt.(bilde
kommer neste uke)

Søndag 24.mars kl.11.00  - Silje
Karlsen , vår nye kapellan har innsett-
elsesgudstjeneste og koret Vice versa
deltar.

Søndag 31. mars – Tranby kantori og
Waldemar Nowak i Frogner kirke.

Tirsdag 2.april kl.19.00 – Toner i
kirken. Stem i med sang og bli kjent
med nye og gamle salmer og liturgi.
Enkel bevertning. Menighetskveld.
Ragnar Petersson prost og Bina
Karpisova kantor. Kollekt. Her kan vi
bruke et kirkebilde i vårstil.

Torsdag 11.april kl.20.00 – Anita
Skorgan med  Jon Willy Rydningen-
keyboards og Olav Torget-gitar. 350,-
pr billett. (Hun skal sende bilder og
sånt)


