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Inntil videre er alle kirkelige
arrangement utsatt eller avlyst,
men vi bringer allikevel listen
over det som skulle vært
arrangert. Følg med på
www.kirken.no/lier for opp-
datert informasjon. 

Søndag 22.03.2020
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Søndagsskole.

Lierskogen  kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-års-
bok.

Søndag 29.03.2020
Frogner kirke kl. 11:00 Rytmisk guds-
tjeneste. Kirkekaffe med menighetens
årsmøte. 
Tranby kirke kl. 11:00
Fasteaksjonsgudstjeneste. Kirkekaffe
med menighetens årsmøte.
Sylling kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Tårnagenter.

Sjåbaos og Lier Soul Children.

Palmesøndag 05.04.2020
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Øverskogen samfunnshus kl. 11:00
Gudstjeneste
Lierskogen  kirke kl. 18:00
Gudstjeneste. Kveldsmat

Skjærtorsdag 09.04.2020
Gullaug kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 18:00 Gudstjeneste.
Ingeborg Soot (sang)
Tranby kirke kl. 19:00 Gudstjeneste.
Kveldsmåltid Tranby menighetshus
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Lier Menighetsblad

Når du……….
Når du kommer til Tranby menig-
hetshus kl. 08.00 en tirsdag og skal
på stabsmøte kl. 08.30 og det allerede
lukter kaffe og du møter kirketjener
Hans som ønsker deg velkommen vet
du at det blir en god dag.

Når du kommer en onsdags morgen
og en god gjeng med frivillige med
Karin i spissen allerede er i gang med
å forberede lunsj og dekke bord i
storsalen til 70 stk. vet du at det blir
«Åpent hus» i regi av diakoniutvalget
med et spennende tema.

Når du hører nydelig musikk, «Air»
av Bach på fiolin til piano vet du at
det er Veronika som øver sammen
med Aleksandra.

Når du er på kontoret en torsdag og
Margrete stikker hodet inn og spør
om du spiser med oss i dag, skjønner
du at det er «Arbeidsmøte» for dam-
ene som forbereder julebasaren hele
året.

Når du litt seinere torsdag kommer
rett fra en bisettelse og Joar, Helge,

Veronika og Hans setter seg ned og tar
en kaffe og en prat med deg, vet du at
du er en del av et godt team.

Når du kommer en fredag og det er
fullt av barnevogner i gangen og det
lukter vafler, vet du at det er
«babysang» i Storsalen og
«Fredagsvafler» i Lille-salen.

Når du kommer innom kjøkkenet igjen
før du skal dra hjem fredag og møter
Frida og flere ungdommer som lager
pizza, - får en artig samtale og blir glad,
-  vet du at det snart er Ten Sing.

Når du kommer en lørdag ettermiddag
og huset er fullt av aktive pizza-spis-
ende 8 åringer som snart er på vei ut
for å utforske kirka, vet du at det er
«Tårnagenthelg»

Når du kommer til Tranby kirke kl.
11.00 en søndag, klokkene har ringt
ferdig og dåpsfølget og en god gjeng
med 11 åringer står klare for å gå inn i
prosesjon med presten bakerst og 11
åringene bærer kors, dåpskanne, dåps-
fat, lysestaker, bibel og salmebøker vet
du at du er på «Lys våken gudstjen-
este».

Når du kommer en mandag morgen
for å gjøre det du må ha klart til tirs-
dag, og Hans lurer på om du trives så
godt her at du ikke greier å holde deg
borte på en fridag, skjønner du at du
har gått feil og MÅ ta fri en annen
dag.

Når jeg møter vaktmester Marta, alt-
muligmann Trond og Helge styreled-
er i spissen for de som tar vare på og
sørger for at huset er i orden, vet jeg
at jeg vil gi dem skryt.

Når jeg ser på alt jeg har skrevet, vet
jeg at det er flott å være fungerende
sokneprest på Tranby- og Lierskogen
med kontor i et levende hus hvor det
er stor aktivitet og folk inn og ut hele
tida. 

Fungerende
sokneprest
Elling Erichsen

Lederartikkel
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Informasjon fra/om Lier-kirken
Lier menighetsblad og Lier-kirkens hjemmeside er likeverdi-
ge/utfyllende informasjonskilder.
Lier-kirkens hjemmeside: kirken.no/lier

Oppslag til en av menighetene, bruk menighetens navn.
Eksempel: kirken.no/frogner
Redaksjonene ønsker forslag til stoff, spørsmål og
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mune og utgis gratis til alle husstander. Menighetsbladet
finnes også på Lierkirkens hjemmeside: kirken.no/lier 

Søndag er kirkedag
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Informasjon fra
Kirkevergen

Unntakstilstand

Norge som nasjon, herunder Den
norske kirke, Lierkirken, er ft.
opptatt av smitte, men mest av
interne tiltak den felles dugnad –
les «røffe» tiltak - som bidrar til at
samfunnet/kirken, så snart som
mulig kommer i normal gjenge. 
Jeg kan ikke tilføre nye tiltak i dag,
morgendagen eller kommende uke
er helt usikker i fht. medisinsk
utvikling eller nasjonale og lokale
beslutninger.
Enhver henstilles derfor til å holde
seg oppdatert på nasjonale nyhets-
kanaler, mens Lierkirken oppdat-
erer kontinuerlig på sin nettside
www.kirken.no/lier (el. menighet)
eller lokale facebook-sider, inntil
samfunnet blir «gjenåpnet»

Arrangementer som nå ikke kan
gå som planlagt, vil vi vurdere om
blir avlyst eller om de utsettes.
Dette må vi se an.  Ber gjerne om
hjelp til å finne alternative løs-
ninger for gamle tradisjoner, da
det kreves at vi gjør ting annerled-

es i den spesielle tiden vi er inne i
nå.

Kirkekontoret i Lier er åpent for
telefoner – tlf. 409 24 590 og mail ,
mens kontoret er stengt for pub-
likum inntil videre.

Våren er rett om hjørnet på kirke-
gårdene

Vinteren ble kort i år! 
Kirkegårdene venter på vårstell,
herunder å rydde vekk kranser,
blomster, lys osv. som har stått der i
vinter.
Når tælen forsvinner vil noen grav-
støtter kunne velte og være til
fare/skade (200-400 kg). Dette
ansvar er pålagt eier av gravstøtten/
gravminne.
Ta gjerne kontakt med kirketjener
eller kirkekontoret.

Innspillmøter for Kirkelig organi-
sering

Kirkemøtet 2020 avholdes i period-
en 22. – 27. april 2020 i Trondheim.
En av sakene som skal opp er kirke-
lig organisering med utredning av
èn felles arbeidsgiverlinje.
Hensikten er bl. a. å styrke den stra-

Fortsettelse Søndag er kirkedag:

Langfredag 10.04.2020
Tranby kirke kl. 11:00
Pasjonsgudstjeneste
Frogner kirke kl. 18:00 Gudstjeneste

påskedag Søndag 12.04.2020
Frogner kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste. Henrik Falang
(trompet).
Tranby kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste

Søndag 19.04.2020
Frogner kirke kl. 11:00
Diakonigudstjeneste. Søndagsskole. 
Tranby kirke kl. 11:00
Misjonsgudstjeneste. Det Norske
Misjonsselskap deltar. Søndagsskole. 
Sylling kirke kl. 11:00
Samtalegudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 19:00 KRIK-messe

Søndag 26.04.2020
Sjåstad kirke kl. 11:00
Samtalegudstjeneste
Frogner kirke kl. 18:00
Samtalegudstjeneste
Tranby kirke kl. 19:00
Samtalegudstjeneste

Lørdag 02.05.2020
Frogner kirke kl. 11:00 og kl. 13.00
Konfirmasjon. Ingeborg Soot (sang).
Tranby kirke kl. 11:00 Konfirmasjon.

Søndag 03.05.2020
Frogner kirke kl. 11:00 og kl. 13.00
Konfirmasjon. Ingeborg Soot (sang)

Lørdag 09.05.2020
Frogner kirke kl. 11:00 og kl. 13.00
Konfirmasjon. Ingeborg Soot (sang)
Lierskogen  kirke kl. 11:00 og kl. 13.00
Konfirmasjon.

Søndag 10.05.2020
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Søndagsskole.
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Tranby kirke kl. 11:00 og kl. 13.00
Konfirmasjon.

tegiske ledelsen av kirken lokalt.
Det legges opp til 7 innspill møter
landet rundt, hvor arbeidet present-
eres og hvor de ønsker å lytte til
kirkefolket lokalt. Disse møtene vil
bli streamet og er åpne for alle.
Informasjon om disse møtene vil bli
lagt på kirkens hjemmesider
www.kirken.no/lier

Status prosjekt arbeidsfellesskap

I begynnelsen av juni flytter alle
som nå har kontor på Frogner men-
ighetshus over til Fosskvartalet og
kirkens service kontor. Dette for å
muliggjøre oppstart av rehabiliter-
ingen av Frogner menighetshus
som er planlagt oppstart 1.08, med
ferdigstillelse 1.11.2020.  Dette
innebærer at alle aktiviteter vil
måtte finne andre arenaer å være på
og menighetshuset blir stengt for all
utleie.

Mette Sønsteby
Kirkeverge i Lier

Digitale fellesskap

Den norske kirke har har på
sine hjemmesider publisert
mye digitalt materiale hvor
man kan ”delta” på guds-
tjenester, høre og lese
andakter, be og høre salmer
og musikk. Gå inn på : 

https://kirken.no/nb-NO/om-
kirken/digitale fellesskap/
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Slekters
gang

Døpte

Frogner

Helmer Tonum, William Holman
Fagerli, Madeleine Wear-Pedersen,
Andreas Håkonsson Duesund, Vetle
Holm Larsen, Ulrik Olsen Titze, Eva
Hammerstad Krohn, Leah Wiig
Berge, Aksel Madsgård  

Tranby og Lierskogen

Olivia Lundeby, Jonas Marcello Szüts
Håndstad  

Vigsel

Frogner

Kristine Roland og Mads Glimsholt

Gravferd

Frogner

Randi Emilie Andersen, Brynhild
Sundal, Alvhild Breivik, Åsmund
Helge Bjørge, Hans Sørensen Knigge,
Ruth Hildur Sten Johansen, Erik Ness
Christiansen, Tore Wiel Jørgensen

Sjåstad

Rakel Røisli, Terje Ryen

Sylling

Lasse Askelund, Berit Elise Wam,
Frank Løken

Tranby og Lierskogen

Oddbjørn Karlsen, Sigmund
Løvåsdal, Eva Ellen-Irene
Nilsebråten, Mary Haverstad, Ragnar
Havn, Jonas Birkeland, Ragnhild
Astrid Anundskås, Asbjørg Ingeborg
Nilsen

ÅRETS
FASTEAK-
SJON BLIR
DIGITAL
OG ER
VIKTIGERE
ENN NOEN-
SINNE

Verden står nå overfor en pandemi,
som rammer oss alle. I Kirkens
Nødhjelp er vi spesielt bekymret for de
mest sårbare menneskene i verden.
Koronaviruset kan få katastrofale kon-
sekvenser for land med stor fattigdom
og dårlig utbygde helsesystemer. Rent
vann og god hygiene er livsviktige i
denne ekstreme situasjonen. Både for å
forebygge videre spredning, men også
for å hjelpe de som allerede er ramm-
et. Kirkens Nødhjelp er spesielt
bekymret for områder med dårlig til-
gang til rent vann og dårlige sanitære
forhold, for eksempel flyktningleire og
slumområder.

- Vi trenger en global dugnad for å
begrense spredningen av COVID-19 i
de mest sårbare landene. Vi er svært
bekymret for spredningen som alle-
rede skjer i stadig nye land, også land

med svake helsesystemer og svært dår-
lige sanitære forhold. Pandemien kan i
verste fall bremse den økonomiske og
sosiale utviklingen i mange fattige
land, sier Dagfinn Høybråten, general-
sekretær i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp er til stede i 30 av de
mest sårbare landene i verden. Vi er
allerede i gang med opplæring om
koronaviruset og smitteforebygging i

våre vann- og hygiene-
prosjekter i flere av de
landene vi er til stede
i.

- Vi må alle bidra til
en umiddelbar respons
for hindre videre
spredning. Vi vurderer
nå hvordan vi kan øke
innsatsen kraftig, sær-
lig i Midt-Østen og i
afrikanske land. Vi ber

nå om hjelp fra alle i Norge.

Kirkens Nødhjelp sin årlige
Fasteaksjon er Norges nest største inn-
samlingsaksjon. I fjor samlet aksjonen
inn 32 millioner kroner, et beløp som
gir 160.000 mennesker tilgang til rent
vann. 29. - 31. mars skulle 40.000

bøssebærere ha gått dør til dør for å
samle inn penger for å gi sårbare
mennesker tilgang til rent vann og god
hygiene.

For å hindre spredning
også her hjemme i
Norge, vil våre innsaml-
ere i Fasteaksjonen ikke
komme på døra. Dette
betyr at pengene til årets
fasteaksjon ikke samles
inn dør til dør, men via 

Vipps 2426, via fasteak-
sjonen.no og på sosiale
medier, særlig Facebook.

- I en så krevende situasjon, må vi stå
sammen og hjelpe hverandre. Vi er alle
sårbare nå. Hjelp oss å hjelpe de mest
sårbare. Vær med å redd liv og støtt
oss digitalt i årets fasteaksjon.
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Gud sparte ikke …
«Han som ikke sparte sin egen Sønn,
men ga ham for oss alle…», Rom.
8:32

Vi nærmer oss påskefeiringen!
Hovedpersonen i denne feiringen gir
mennesket håp og mening!
Kjenner du på spørsmålet: «Hvordan
kan jeg vite at jeg er villet og elsket av
Gud?»

Vi leser, at Gud ikke sparte sin egen
sønn, når det gjelder om å redde
mennesket - Han ga det dyreste,
han hadde - Han lot sin elskede sønn
lide og til sist dø for å ta bort all vår
skyld og straff.
Jesus lot seg frivillig henge opp på et
kors, led voldsom og til sist døde Han.
Hvilken kjærlighet!
Men mot alle menneskelige odds, ble
Han levende igjen på 3. dagen!

Et fast holdepunkt
Det er i denne Jesus etter mange tank-
er og kamper, jeg har funnet mitt faste
holdepunkt i livet,
med fast grunn under føttene mine,
uansett hva som hender!
Han er blitt mitt håp og meningen!
Det er enormt stort, at Han alltid er
nærværende og vil bære
oss gjennom alt, i mørke, i storm, i
sykdom, i prøvelser, ja selv i dødens

stund! Han, som èn gang for
alle har overvunnet den onde og alt
det vonde, gir meg håp - et levende
håp - for HAN lever!
Bibelen sier at HAN gir oss trygghet,
fred, frelse og evig liv! Han er menn-
eskets faste holdepunkt,
og alltid nærværende for oss alle og
den som kan hjelpe oss under alle for-
hold og til alle tider!

Hvilke forunderlige ord, når det står at
Gud ikke sparte sin egen Sønn, fordi
HAN elsker oss høyt.
«Større kjærlighet finnes ikke, enn det
å gi sitt liv for sine venner!» Han gav
sitt liv for oss alle!

Refleksjoner
-          Kjenner du denne Jesu
kjærligheten i ditt eget liv?
-          Kjenner du kraften
som oppreiste Jesus fra de
døde (samme kraften, som
virker i oss som tror, Ef. 1:18-
20!)
-          Hvordan vil du gjen-
gjelde hans kjærlighet?

Jesus ble ikke spart. Han var hellig,
uskyldig og ren - uten synd. Tross det
ble han gjort til synd for oss, 2. Kor.
5:21.
Jesaja 53 sier: «Sannelig, våre syk-
dommer tok han, våre smerter bar
han... han ble såret for våre lovbrudd,
knust for våre synder.

Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved
hans sår ble vi helbredet… skylden
som vi alle hadde, lot Herren ramme
ham».
Å lide i vårt sted var meget tungt for
Jesus. HAN ba inderlig i sin angst og
smerte: «Far! Er det mulig, så la dette
begeret gå meg forbi!
Men ikke som jeg vil, bare som du
vil!». Han ropte fra korset: «Min Gud,
min Gud, hvorfor har du forlatt meg?«
Gud sparte ikke sin egen Sønn, men
overga Han til døden, for at vi ikke
skal dø for våre synders skyld, men all-
tid leve i og hos Gud!

Kan jeg få lov å spørre deg?
-          Har du tatt imot kjær-
ligheten Gud har vist deg i
Jesus Kristus?
-          Vet du hvordan du lar
deg fylle av hans kjærlighet?

«For så har Gud elsket verden at han
ga sin Sønn, den enbårne, for at hver
den som tror på ham, ikke skal for-
tapes, men ha evig liv«, Joh. 3:16.

Diakon Ejgil
Nielsen

Andakt

Sorg og Omsorg -
Drammen og omegn
Dette tilbudet tilbys fordi vi
per i dag ikke har tilbud om
sorggrupper i Lier!

Har du mistet en du er glad i?
Sorg og omsorg Drammen og
omegn er en frittstående organ-
isasjon, som tilbyr sorggrupper
og enkeltsamtaler. Tilbudet er
gratis.
Vi har lang erfaring og vet at
mange synes det er godt å
komme sammen med andre i
samme situasjon.

Dette tiltaket er et samarbeid
mellom Drammen sykehus-
Vestre Viken HF,
Den norske kirke, Drammen
kommune og Humanetisk for-
bund - Buskerud fylkeslag.

Det er fint om du benytter følg-
ende mailadresse: sorgog-
omsorg.drammen@hotmail.no
Mobiltelefonnummer er 
912 43 210

Det er bare å ta kontakt, så
avtaler vi et møte!

Diakoniens dag i Frogner
kirke

Søndag 19. april kl. 11.00 markeres
«diakoniens dag» i Frogner kirke
(Følg med på kirken.no/lier om
arrangementet blir avholdt).
Vi får besøk av Maud Anniken
Nordengen, som vil fortelle personlig
fra sitt liv og om sin forvandling!
Følg med på kirkens hjemmeside og
facebook side for mer informasjon
om tema.
Gudstjenesten er ved Ragnar
Petersson, Ejgil Nielsen, Daniel
Solyom og Øyvind Mørk.
Parallelt er det søndagsskole for
barna. Etter gudstjenesten er det
kirkekaffe.



Spennende lensmannsjobb

Gjesten
denne feb-
ruardagen
på  Åpent
hus på
Tranby var
”gamle-
lensmann”,
Arne
Lauvålien,
den sist
lensmann
i Lier.

Før han slapp til, fikk vi stifte bekjent-
skap med vår nye organist, Veronika
Kashina. Hun kan ikke bare traktere
piano og orgel. Det var en nytelse da
hun spilte Ave Maria av Franz
Schubert på fiolin. Vi gleder oss til å
høre mer fra henne. Ellers var det som
vanlig fellessanger, herlig lunsj og

mange gevinster.

Elling avbrøt den livlige praten i en
fullsatt sal og gav ordet til Arne
Lauvålien. Den trauste Gausdølen
beskrev livet sitt fra tiden i forsvaret,
aspirant, politiskole og veien til Lier.
Han var ansatt her fra 1989 og
avsluttet sin lensmannsgjerning i
2017. Det var aldri stille dager i Lier.
Han var glad for å kunne se tilbake
på ei spennende tid med et flott
arbeidsmiljø, med støtte og omsorg i
de mange krevende situasjoner.
Lauvålien skildret eksplosjoner, triste

dødsfall og tragiske ulykker med både
alvor og galgenhumor. Jeg er begeistra
for prester, sa han. Sammen med poli-
tiet gjør de en stor og viktig jobb når
vanskelige og triste hendelser skjer.
Åpent Hus har enda en gang gitt oss
noe vi har lært og kan tenke videre på.

Gjertrud A
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DIGITAL SIKKERHET

Hva kan du gjøre selv?

Dette var
overskrift-
en for
foredraget
på Åpent
hus,
Tranby
4.mars,
der
ROAR
THON
kom med
gode råd om vår datasikkerhet. Han
er oppvokst på Tranby og nå ansatt i
det ene av de tre hemmelige tjenester
i Norge, Nasjonal sikkerhetsmynd-
ighet, som fagdirektør. Han tok for
seg den raske utviklingen på den
digitale fronten, så fort at det er van-
skelig å henge med. Vi har fått et sår-
bart samfunn. Roar Thon la fram
problematikken på en pedagogisk,
morsom og lett forståelig måte. Alle
er vi et digitalt mål og det er økning i
dataangrep der noen prøver å lure
oss. Vi nordmenn er litt godtroende
fordi vi har stor tillit til hverandre.
Det er mange falske nyheter og viktig
at vi er skeptiske, stiller kritiske
spørsmål og gjør risikovurderinger
selv. Falske e-poster, telefonnummer
og adresser er lett å lage for dem som
vil svindle oss. Vi må ikke ”bite på”
og aldri gi fra oss passord og kontoer,
råder Roar Thon.  Allsang og vakre
klassiske stykker ble framført av
organisten vår Veronika på piano og
hennes ektefelle Aleksandra på fiolin.
Gevinster å vinne og et herlig lunsj-
måltid stod også på programmet. 

Gjertrud A

Wolfgang og
Wolfgang
Ved musikk til ettertanke
om kvelden den 12. feb-
ruar fremførte kantorene
Bina Karpisova og
Michael Moreskine
imponerende verker av
Wolfang Plagge og
Wolfang Amadeus
Mozart.

Det var vakkert arrangert for flygel og
orgel av Moreskine, som også impon-

erte med et egenkomponert stykke.
Sammen med liturgi ved sokneprest
Ragnar Petersson ga det en helt spesi-
ell dimensjon til denne kvelden. De 50
fremmøtte ville nesten ikke slippe
utøverne, og ga en lang og god stående
applaus.
Arrangementet var støttet av Norsk
Kulturråd.

Bilde over: Kantor Bina på flygel
Bilde t.v. : Sokneprest Ragnar
Petterson samt kantorene Bina
Karpisova og Michael Moreskine.

Tekst/Foto: Rune Kleven.

St. Hallvard 1000 års jubileum
Fredag 15/5 kl.19.30 er det foredrag og
konsert i Frogner Kirke.
Vi feirer St.Hallvard 1000års jubileum
med verket Hallvard fra Huseby, som
ble fremført 20 år siden. Verket var et

bestillingsverk i forbindelse med år
2000. Trond Kverno og Eivind Skeie
skrev musikk og tekst. Skeie holder
foredrag denne kvelden. Verket er dra-
matisk og vakkert, virkelig verdt å få
med seg denne unike og skjeldne frem-
førelsen. Jørn Fevang, kantor i

Bragernes kirke, dirigerer Bragernes
solistensemble med et sammensatt
strykeensemble, fløyte og Bina
Karpisova på orgel. Billetter kan bestill-
es på ticketco eller ved å komme innom
menighetshuset. Mer kontaktinfo? Ring
48605715

Tirsdag 28/4 kl.18.00 er det
duket for konsert med strykere
fra Kulturskolen. Bjørg Ødegård,
Anna Carlsen Waldingbrett og Bina
Karpisova deltar. Gratis inngang med
kollekt.



Årets Tårnagenter i
Sjåstad kirke!
Arrangementet startet med at jeg,
AnCa Trosopplærer, møtte fem
sprudlende 3.klassinger på Egge
skole. Vi tok bussen samme opp til
Sjåstad kirke. Der møtte vi enda tre
sprudlende 3.klassinger til, fra
Oddevall skole. Ole Johan prest sto
klar til å laget taco sammen med oss,
og vi spiste og koste oss skikkelig i
kirkestua. Deretter skulle vi løse
mysterier. Vi jaktet på skatter i kirken,
og løste oppgaver som både var lette
og vanskelig. Innimellom måtte
agentene også bruke forstørrelses-
glass, for å klare å løse oppgavene.
Alle oppgaver ble løst, og da vi
snakket om nattverden fikk vi til og
med smake på oblater(brød) og natt-
verdsvin (selvfølgelig alkoholfri!).
Alle agentene hadde gjort seg fortjent
til premier.
Gudstjenesteverksted var neste post,

hvor vi laget dramatisering over lign-
elsen Jesus forteller om sauen som ble
borte. Jesus forteller egentlig om seg
selv, som den gode Hyrde for oss
mennesker, som aldri slutter å lete etter
oss hvis vi forsvinner bort fra Ham.
Både hyrder og sauer var veldig lev-

ende og
iherdige
i sine
roller. Så
bibelfor-
tellingen
ble ord-
entlig

levendegjort på gudstjenesten på søn-
dag. Agentene lærte seg også sangen
«Elsket for den jeg er» av Soul
Children. Det er viktig å bli minnet på
at Gud har skapt oss slik Han ønsker vi
skal være! Alle sammen var oppe i
tårnet og sjekket utsikten og de store

klokkene. Det var 
spennende og litt 
skummelt. Tårn av
kapplabrikker ble 

også bygget, i felleskap 
og godt samarbeid. Det ble høyere
enn Tårnagentene selv. Rundt lys-
globen snakket vi om Jesus som
verdens lys og hvordan vi kan sam-
tale med Jesus gjennom bønn på

mange forskjellige
måter. De som ville
kunne få lov til å tenne
et lys, og vi ba for både
mennesker og dyr
barna var glade i og
tenkte på.
Søndagen møtes vi
igjen til en kjempefin
Tårnagentgudstjeneste
sammen med Sjåstad
menighet.
Tårnagentene deltok
med både drama, sang
og tekstlesning i prek-
enen. Sammen feiret vi
nattverd, som en del av
bønnevandring med

flere stasjoner, blant annet lystenning
og bønnelapper. Alle barna fikk en
spennende bok å ta med hjem, som en
hilsen fra Sjåstad menighet.
Så koselig å være sammen med dere,
både Tårnagenter og hjelpelederene
Amalie og Kristine.

Klem fra Ole Johan Prest og AnCa
Trosopplærer
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Ny prost i Lier 
Lier prosti er nå blitt historie. Fra årsskifte 2020 ble Lier
prosti oppløst. Røyken og Hurum kommuner har slått seg
sammen med Asker til en ny storkommune, og samtidig ble
menighetene i de to kommunene overført til Asker prosti og
Oslo bispedømme. Resten av Lier prosti, menighetene i Lier,
er nå overført til Drammen prosti slik de var før 2008. 

Igjen er det prosten i Drammen
som er lierprestenes overordn-
ede arbeidsgiver på vegne av
biskopen. Han er den de må
forholde seg til med alt som har
med arbeidstid og etterutdann-
ing, sykemeldinger og vikar-
tjeneste osv. For det enkelte
menighetsmedlem betyr det
ikke så mye hvilket prosti de
tilhører, men for prestene er det
viktig nok når vikartjeneste og
tjenesteplaner skal legges. 

Den nye prosten i Lier er Kjell
Ivar Berger. Han har alt vært
prost i Drammen i fem år,
siden han kom fra soknepreststillingen i Mjøndalen. Men
for folk i Lier er han ny, og derfor vil vi gjerne presentere
ham for menighetene her i Lier. 

Hvor er du født og oppvokst? 

-Oppvekst og skolegang er fra Tromsø, men den lengste
kirkelige tjenestetiden er fra Trøndelag. Etter artium ble det
ett år på Rønningen folkehøgskole i Oslo og derfra gikk
veien til teologistudium ved Menighetsfakultetet. Etter
studiet ble det prestetjeneste på Fosen i Trøndelag og derett-
er fem år som kretssekretær i KFUK/M fra 1985 til 1990.  Så
ble jeg prost på øya Hitra utenfor Trondheimsfjorden. 

Neste steg var som rådgiver på bispekontoret hos biskop
Finn Wagle i Nidaros / Trondheim, som var en pådriver for

kirkas miljøengasjement.  Etter tre år på bispekontoret ble
det en lang tjeneste som sokneprest i Strinda menighet, en
bydel i Trondheim. Trøndelag her satt spor. To døtre har
slått rot der, ei er varaordfører i Trondheim og den andre er
kulturarbeider. Den tredje datteren har flyttet til Danmark
og bor i Silkeborg. 

Jeg kom som sokneprest til Mjøndalen i 2011. Det er et
spennende sted med sin industrihistorie og sterke lok-
ale identitet. Der ble jeg nesten fem år til jeg ble prost i
Drammen i 2015 og der har jeg vært siden. Og som
sagt, fra 2020 er Drammen prosti utvidet med Lier
kommune og deres kirkelige ansatte, samtidig som
Drammen er blitt utvidet med Nedre Eiker og Svelvik
kommuner.

Merkes det at Drammen prosti er blitt større? 

-Ja, arbeidsmengden har økt. Drammen prosti er nå ett
av de største i Norge med ca. 35 prester. Det er hele
tiden forandringer, noen flytter og noen skal ha etterut-
danning. Det er tjenesteplaner, sykemeldinger og
permisjoner og alle skal følges opp på god måte. Dette
er slik det skal være, men det nye er at det har blitt flere
å forholde seg til. 

Er det noe som du vil løfte fram med at Lier er kommet til i
det utvidede prostiet? 

-Det er alle de flotte folka. De er det en glede å bli kjent
med. Samarbeidet med kirkeverge og fellesråd og med kom-
munen i Lier er også noe som er oppmuntrende for tjenest-
en. Det er ikke bare blitt flere folk. Det er også flere ressurs-
er å spille på, og det er en betydelig velvilje å spore fra Lier
sin side, i at det nye prostiet skal kunne fungere godt. Også i
samarbeidet med fagforeningene er det god dialog. 

- Bispedømmets motto er «Himmel på jord». Det har både
en åndelig og en konkret side. Vi skal skape gode samfunn
og være til glede for folk. Kirkas budskap skal være til opp-
muntring og livsglede. Vi skal gi mennesker håp. Det er
kirkas første kall. Det er da vi kan skape «Himmel på jord». 

Lesepulten i Sylling kirke 
Sylling kirke i Lier har kommunens
fineste og mest moderne lesepult. Else
Grete Sola Holberg har tegnet og
designet kirkens nye lesepult som kan
heves og senkes slik at lesehøyden
tilpasses den som bruker den. Med et
enkelt håndtrykk reguleres lesehøyden
automatisk med små elektriske motorer
slik det gjøres på Stortingets talerstol.
Designet er enkelt men stilig, og
utførelsen er det kunstmøbelfirmaet
«Design og 3 interiør» Hokksund,  som
står for, det samme firmaet som har
laget altermøblene i Gullaug kirke.  

Inspirasjonen til utformingen, sier Sola
Holberg, har hun tatt fra prekestolens
rene, litt stramme linjer med sin

rektangulære front og lista øverst.
Fargene er mørk og lys grå, og blå og
gull. Det grå gir et rolig inntrykk. Det
blå er himmelfargen og gullet er det
gudommelige lyset. Selve lesepulten
kan reguleres opp og ned inntil 25
centimeter og betjenes med en enkelt
opp og ned knapp. 

Se nøye etter neste gang du er i
Sylling kirke. Lesepulten ser ut som
den alltid har stått der, men den er
ganske ny, og er et vakkert og
vellykket tilskudd til interiøret i
Sylling kirke. 

Asle Kristiansen    
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Påsken 2020

Du er aldri alene

De første som kom til Jesu åpne,
tomme grav het Maria, Johanna og
Maria. Det står i Lukasevangeliet at de
simpelthen ikke visste hva de skulle tro,
denne tidlige morgenen. De var der for
å gjøre det de ikke rakk to dager tidlig-
ere, nemlig å stelle Jesu døde kropp. Og
så finner de graven tom! De ble redde
og bekymret.

Da kvinnene fortalte det videre til de
elleve apostlene, møtte de måpende
undring. De mente det hele var løst
snakk og trodde dem ikke. 

Apostlene hadde tross alt ingen fasit å
forholde seg til, og de hadde egentlig
mistet alt håp, den mørke, lange fre-
dagen. Han som hang der på korset i
midten hadde gitt dem håpet om en ny
verden, en annen tid, en annerledes
verdensordning. En tid da den forhatte
okkupasjonsmakten ikke lenger fritt
kunne trakassere, mishandle og voldta
uskyldige mennesker. En verden der
døden ikke skulle ha det siste ordet. 

De tre venninnene ble sett på som for-
virrede kvinner som fòr med løst

snakk. I samtiden ble kvinner ikke
regnet for å være pålitelige vitner i
saker der vesentlige ting stod på spill. 

Men det er de som får nøkkelrollen,
det er de som bevitner og formidler
den største hendelsen i verdenshistori-
en. Da de fant Jesus levende, var det et
sjokk av glede – et sjokk det var svært
vanskelig å begripe eller venne seg til å
tro på. Men det går ikke lang tid før
oppstandelsen blir fundamentet for en
helt ny forståelse av livet. 

Snart blir den første dagen i uken, og
den gleden og feiringen som kom til å
prege den, selve kjennetegnet på hva
kristendom er. På Herrens dag kom de
sammen, ofte i hemmelighet for å
unngå forfølgerne, og for å tilbe den
oppstandne. I troen på ham fant de
næring til håpet om det evige livet. 

Livet hadde tatt en helt ny vending, og
de begynte å fortelle. Midt i en verden
av likegyldighet og kynisme gikk en
liten gruppe mennesker omkring og
bar på et håp. Midt i forfølgelsen, midt
i forundringen, midt i lengselen. 

Det var nedenfra det startet. Det håpet
kvinnene først forkynte var en kraft
som etter hvert rokket imperiet. Det
nådde verdensdel etter verdensdel.

Over deres hoder vokste det snart fram
palass og katedraler, men de som bærer
på det stillferdige håpet, går ikke makt-
ens ærende. De går hele tiden nær dem
som har mistet sitt håp, for å løfte,
bære og reise opp de svake. 

Gleden og håpet som gryr fra den
tomme graven og etter møtet med den
oppstandne, har overlevd gjennom
skiftende kår i to tusen år. Også denne
påsken skal håpet formidles i ord og
toner, gjennom omsorg og kjærlighet.
Mennesker kommer sammen for å
oppsøke den oppstandne og levende,
midt i en verden full av fortvilelse og
død. Etter sitt løfte er han selv til stede,
midt i blant oss, i vår tid og våre liv,
når to eller tre er samlet i hans navn. 

Opplevelsen som ble til livets funda-
ment for Maria, Johanna og Maria er
også vårt håp: Frykt ikke mere! Evig er
han med. Troens øye ser det: Han gir
liv og fred. 

Biskop Jan Otto Myrseth

Sjåbagos og Lier
Soulchildren dro på kor-
helg til Gulsrud!

Etter mer en 10 korturer til Blestølen
bestemte vi oss for å prøve noe helt
nytt når årets tur skulle arrangeres. Vi
ville teste ut Gulsrud Leirsted bare 30
minutters biltur fra Sylling.
Gulsrud ligger vakkert til med utsikt
over Tyrifjorden. Har har vi store areal-
er å boltre oss på. En kjeller som inne-
holder både fotballrom, spillrom, bord-
tennisrom og stor spisesal med et

moderne storhusholdnings-
kjøkken.
Hovedetasjen har to rekker
med sovereom, godt med
både toaletter og bad, en
peisestue og en diger sal hvor
vi kunne gjennomføre både
kveldssamlinger, aktiviteter,
kampkveld og Gudstjeneste.
Vi var totalt 42 deltakere led-

ere inkludert, men her kunne vi vært
100 stykker minst, uten at det hadde
virket trangt. 
Vi hadde det kjempekoselig og gøy
sammen! Og selv om omgivelsene var
nye, beholdt vi det tradisjonelle inn-
holdet som har blitt svært viktig for
«gamle» Sjåbagosere og ledere. Ingen
oppkast, ingen beinbrudd, og ingen
legevakt i løpet av hele helgen. Ingen
snø heller, noe som var uvant i midten
av februar.
Hvor blir målet for neste års kort-
ur?............tja, vanskelig å si. Blestølen
har vært målet i over 10 år, det har blitt
en tradisjon, men Gulsrud hadde fan-
tastisk flotte fasiliteter og ligger betyde-
lig nærmere. Vi får si som
Blodstupmoen sier i Flåklypa Grand
Prix «time wil show!» Men en ting er
sikkert: Sjåbagos og Lier Soulchildren
har det bra på kortur uansett destina-
sjon!

Hilsen en av dirigentene Jan Erik 
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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

Åpent hus – Tranby
menighetshus 1.4.2020
er avlyst.

Liv Opsahl
100 år -

gleder seg
til hver dag

I detalj forteller
Liv oss om rike
barneår på
Sokna, om det
vanskelige med å
komme med en
annen dialekt
som seks-sjuår-
ing til Skoger og om de første dagene
på ny skole med mange og ukjente
leikekamerater. Videre er Liv glad i å
berette om flotte og innholdsrike opp-
levelser på Danvik, som sjukepleieelev
ved Oslo Røde Kors og om møtet med
sin kjære Gunnar, som hun måtte vente
på til krigen var over. Det er spenn-
ende å høre om alle årene på Opsahl
med to barn, Anders og Hege, og alle
”kara” de hadde i kosten. Ikke uvanlig
med 20 til bords, bakst på 12 brød i
slengen og sauseporsjoner med en halv
kilo smør. Arbeidsledighet og fridager

var bortimot ukjente
begrep. Liv var nok ei
bestemt dame med stor
arbeidskapasitet, meningers
mot, mye omsorg og mye
ansvar i den perioden de
hadde mange pasienter på
Opsahl.  Liv er glad i bøker,
fine hunder, blomster og
mye mer. Det kunne også
sies mye om deltakelse i
samfunnslivet. Hun var
med i styret da Tranby
menighetshus ble bygget.
Liv var med på å starte

2.Lier St Georgs Gilde i 1962 og mange
møter har siden blitt holdt hos Liv og
Gunnar på Opsahl. Som hundreåring
er Liv æresmedlem og kanskje hun
dukker opp på et møte igjen?
Marialosjen har også vært av stor
betydning for henne.  For noen uker
siden sa hun: ”Jeg gleder meg til våren
og å være ute i hagen”. Livsglede!
Heller ikke alle 90-åringer ønsker seg
halsgropsmykke, slik Liv gjorde for ti
år siden.  Mange tenker nok på henne
som en estetiker med stilige klær og et
harmonisk og spesielt vakkert innredet

hjem. Noen av sakene sine har hun nå
fått med til rommet sitt på Liertun.
100-årsdagen ble feiret med familie og
venner i hyggelige omgivelser på
Nøstehagen. Oldebarnet Birk var
yngstemann. Liv ønsket selv gjestene
velkommen. Hilsenen fra kongen ble
sendt rundt så alle fikk se. Ordføreren

kunne ikke stille, men to dager etterpå
ble det fest på Liertun med kake,
blomster og tale ved ordfører Gunn
Cecilie Ringdal. Hjertelig til lykke!       

Gjertrud A
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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)

Organist

(Sylling og Sjåstad)

Organist
Veronika Kashina
(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 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

Kirkeverge Mette Sønsteby
mobil: 482 89 588

Konsulent Tone Venås
Unhjem (kirken service
kontor)  
tlf. 40924956

Konsulent Lisbeth
Fjellheim Lislelid (kirken
service kontor)  
tlf. 40924955

Teamleder Ingvild Vatsøy
(kirken service kontor) 
tlf. 92450987

Konsulent Ellen Elisabeth
Marsøe (kirken service
kontor 70% og kirketjener
30 %)  
tlf. 40924957

FROGNER MENIGHETSHUS
Tir og tor kl. 10 - 14, Ons 10:00 - 13:00
Tlf: 32 22 07 33

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

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 40 92 49 50

ADRESSE
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www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad



I min ned-
trappings-
plan etter 25
år kommer
noen smil fra 2005-2009:

Start dagen med et smil. Så er i alle
fall det unnagjort. Buster Keaton 

Smilet kan også høre med i begravels-
ene: Et lite fotballag i Bergensområdet
hadde vansker med å skaffe sponsorer.
Men til slutt fikk de ja fra ett firma,
nemlig et begravelsesbyrå. På draktene
ble det da stående over byråets navn:
”Vi tar dem til slutt!”

I påsken hører også
latteren hjemme:
Ved påskedagsguds-
tenesten i 1506 i
Marchtal, ved
Donau sa presten,
vendt til mennene:
”De av dere som er
sjef hjemme, ber jeg om å stemme i
påskehymnen: Kristus er oppstanden!”
Det ble helt stilt. Så sa han det
samme til kvinnene, og straks tonet
hymnen med jubel i kirkerommet, -
og deretter runget latteren.

Det er sykkelføre i januar! Kapellanen
tok seg en sykkeltur for å hilse på
gamle og syke i menigheten. På en
sidevei så han en gammel mann som
holdt på med slåttonna og spurte han
hvor den og den bodde. Kallen kom
tregt imot han. Han funderte på hva
slags kar det var som lett påkledd
rekte omkring med sykkel langt oppe i
dalen og spurte: «Kor e denne karen
fra»? – «Har du ikke sett meg i
kirka?»svarte presten. «Du er nok ikke
av de karan som går i kirka du», sa
kallen. «Jeg er prest», sa presten. «Du
må itj stå der og spott Gud» kom det
fra kallen. 

En annen professor var hele livet kjent
for sin glemsomhet. En dag stoppet
han opp for en liten gutt og sa: «Hva
heter du da, vennen min». «Nei, men
pappa da» kom det fra den han spurte.

Neste nummer
Stoffrist: 28. april
I din postkasse: 8.-15. mai

!

Prestens 
beste...

Stormfull søn-
dagsskole
Søndag 2. februar var det duket
for full storm i Tranby menig-
hetshus. Tema for samlingen var
”Når det stormer”, og søndags-
skolelærer Silje Saltbones
Rotevatn fortalte om den gangen
da Jesus stillet stormen på
Genesaretsjøen. 
Med seg hadde hun en fargerik ”telt-
duk”, som barna fikk lage store og små
bølger med. Ett av barna fikk spille
Jesus som sov i båten midt i stormen,
og SLUSH-erne (Sprell Levende Unge
Søndagsskole-Hjelpere) blåste såpe-
bobler så skumspruten sto! 
Silje fortalte at det noen ganger kan
storme inni oss også, med vonde og

vanskelige følelser. Da kan vi gjøre som
disiplene gjorde under stormen på
sjøen: de ropte på Jesus, og han fikk
vinden og bølgene til å roe seg. 
Det var en god gjeng med barn som var
med denne søndagen, men det er fort-
satt plass til flere! 

Tekst/foto: Benedikte Hjellum
Håkonsen 

Veronika og
tårnagentene.
Det ble festgudstjeneste
for Tranby og Lierskogen
menighet søndag 9. feb-
ruar. Tårnagentene
hadde hatt en lærerik og
morsom
lørdag i
Tranby
kirke. De
seksten
flinke
3.klassing-
ene deltok
med
prosesjon,
illustrativ
dramatisering om Sakkeus og mange
kloke innputt i prest Ellings tale.
Barna leste også forbønnene og tente
lys. Det var glad og frisk menighets-
sang med feiende toner både på
piano og orgel, fra vår nyansatte
organist, Veronika Kashina. Hun
ble ønsket velkommen av vår nye
menighetsrådsleder, Astrid Boman,
med blomster og det ble senere lest
opp og  overrakt ansettelsesbrevet
fra biskop Jan Otto Myrseth. Full
storsal på kirkekaffen, skikkelig bolle-
fest med bilder av tårnagentenes lørdag
og det vanket enda en velkomstbukett
fra fellesrådet til Veronika, overlevert av
Hans Nordal med humoristiske
formuleringer slik bare Hans kan si det! 

Veronika Kashina, 32 år, er oppvokst i
Russland, har studert musikk i Russland
og Oslo og det er imponerende hvor
flott hun mestrer det norske språket
med så få år i Norge. Etter organisttjen-
este i Alta, Lurøy og Vang i Valdres, er
vi så heldige at hun er ansatt her hos
oss i Tranby og Lierskogen menighet.
Hun spiller også fiolin og vi gleder oss

til vakre og inspirerende musikkopplev-
elser. Velkommen, Veronika!

Gjertrud A

Følg våre menigheter på Facebook:
www.facebook.com/frognermenighet

www.facebook.com/menighettranby
www.facebook.com/syllingkirke
www.facebook.com/sjastadkirke


