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2020 – et år i endring

I det øyeblikk verden ble til, for-
andret den seg, og siden ble den
aldri den samme. Det blir den hell-
er ikke i dag, ikke i morgen, ikke
noensinne. For dagene som er gått,
er forbi, og dagene som kommer,
strekker seg mot en ny tid (sitat Jane
Mysen).

Covid 19 har forandret verden, Europa,
Norge, Lier, deg og meg. Virkeligheten
har belært oss, og brått ble livene våre
annerledes. Jeg tenker som Viktor Emil
Frankl: «Når vi ikke lenger er i stand til
å endre en situasjon, blir vi utfordret til
å endre oss selv.» Det er ingen tvil om
at Covid 19 er farlig – dødelig –
skummel - ufattelig. Livene våre, slik vi
levde dem, opphørte den 12. mars
2020, eller mer presist, de forandret
seg, vi lærte å tenke nytt, vi endret
vaner og rutiner – de fleste av oss
endret seg selv. Covid 19 kunne vi klart
oss uten – men å leve med forandring-
er er et absolutt, vi er alltid på vei inn i
fremtiden, alle sammen.

Lier kirkelige Fellesråd lever i høy grad
forandringens år 2020. Vi har ingen
fjernkontroll å trykke på, vi må endre
selv. Lenge før Covid 19 inngikk i den
dagligdagse tale, ble det vedtatt å etabl-
ere et arbeidsfellesskap for kirkens
ansatte på Frogner menighetshus – en
endring for alle – ikke bare på papiret
– vi skal gjøre en annen måte å gjøre
kirken på, fordi vi tror på felleskapet og
samhandlingen, effektivitet og inderlig

tjenesteyting. 

I disse dager planlegges det for store fys-
iske endringer i 1. etasje på Frogner men-
ighetshus. Det bedrives planarbeider, som
vil medføre ombygging og konstruksjon-
er for fremtiden. Hammer og sag! Bråk
og ståk! Byggeplass! Jeg tror det rent
psykisk for oss som arbeider for kirken,
kan føles som det både hamrer og durer
litt inn i oss også når det hele starter opp.
Kanskje vi kan få det litt sånn som Odd
Nerdrum. Han sier: «Hver gang jeg for-
andrer noe, kjenner jeg dødelig angst.»
Uten å ta ham bokstavelig, tenker jeg at
det ligger mye visdom i vegring for det
ukjente. Det er dynamikk i å ta med seg
fortiden inn i morgendagen, men jeg er
overbevist om at det å leve er å endre seg.
Og skal vi være et optimalt team, må vi
endre oss ofte. På nyåret samles de
ansatte i Lier kirkelige Fellesråd på
Frogner menighetshus. Jeg gleder meg til
forandringen, jeg gleder meg til felles-
skapet, jeg gleder meg til å utveksle
energi, spille hverandre gode på en ny
måte.

Så, Covid 19 nok en gang. Kirkene ble
stengt, aktiviteten opphørte, troen vår
måtte tråkke nye stier – mørke kirker –
digitale gudstjenester – utsatte konfirma-
sjoner – begravelser med forbehold og
bryllupklokker uten klang. Ingen av kirk-
ens ansatte satte seg bare ned med fold-
ede hender. Vi ønsket alle en varig kirke,
derfor forandret vi oss. Vi gikk fremover
– ikke bakover. Vi investerte i oss selv og
kirken, fant løsninger – tenkte nytt – nytt
som vi tar med oss videre – nytt som kan

brukes.

Hvem er vi og hva vil vi? Jeg håper vi er
en kirke som favner tiden vi lever i –
som er den voksne som ikke er redd for
lyset, som er det vi gjør. Ny kirkerordn-
ing er et nytt begrep. Kirkerådet har et
prosjekt 2019 – 2021 kirkelig organiser-
ing. Hensikten er å åpne rommet for å
samskape en kirke som berører oss,
som gir mot og trøst, som innbyr til å
bidra, som skaper gode møter mellom
Gud og mennesker og som utruster til
tjeneste. Ved siden av det å nå ut med
evangeliet og ta vare på kulturarven,
kirkebyggene som kulturelle fotavtrykk,
er målet også å forenkle og tilpasse våre
tjenester etter ulike behov. Herunder
ligger utnyttelse av det digitale handl-
ingsrommet og dets muligheter.

Sammen inn i fremtiden dere. Covid 19
har utfordret oss ja, men vi har møtt
viruset med kreative innspill, mot og
evne til omstillinger. Vi strekker oss
mot en ny tid, tar hverandres hender
og lager en lenke mellom gårsdagen og
morgendagen. Forandring er glød og
lyst, status quo er stillstand og tyst. 

Jeg ønsker alle
sammen en god
sensommer og
høst – en tid som
bærer forandring-
en med seg.  

Kirkeverge

Mette Sønsteby
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Gudstjenester i Lier
Kirkene er nå åpne igjen, men alt er ikke
som før. Når vi nå endelig kan samle
menigheten i kirkene våre igjen så må vi
fortsatt tenke på smitte. Vi har laget og
godkjent klare og gode retningslinjer på
gjennomførelse av gudstjenester på en
trygg og god måte. Smittevern-tiltakene
vil kunne endres i tråd med myndighet-
enes anbefalinger.

God avstand og minst mulig kontakt
mellom personer.
Det er satt et maksimumsantall på 50
personer, dette inkluderer de som har
arbeidsoppgaver i forbindelse med guds-
tjenestene.

Det skal være minimum 1 meters
avstand mellom folk som ikke bor i
samme husstand.

God hygiene

Det aller viktigste er god håndhygiene og
det vil være plassert utstyr til dette i kirk-
en. Vi ber deg også om ikke å bruke eller
berøre inventar og utstyr du ikke trenger.

Syke personer skal ikke delta eller være
til stede!



Lørdag 05.09.2020
Tranby kirke kl. 11:00: 
Tranby kirke kl. 12:00 
Tranby kirke kl. 13:00 
Tranby kirke kl. 14:00
Konfirmasjonsgudstjenester
Kun for konfirmanter med familier

Søndag 06.09.2020
Tranby kirke kl. 11:00 
Tranby kirke kl. 13:00
Konfirmasjonsgudstjenester
Kun for konfirmanter med familier
Sylling kirke kl. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kun for konfirmanter med familie
Sportskapellet Tverken kl. 12:00
Sportsgudstjeneste

Lørdag 12.09.2020
Frogner kirke kl. 11:00 
Frogner kirke kl. 13:00
Konfirmasjonsgudstjenester
Kun for konfirmanter med familier

Søndag 13.09.2020
Frogner kirke kl. 11:00 
Frogner kirke kl. 13:00
Konfirmasjonsgudstjenester
Kun for konfirmanter med familier
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 20.09.2020
Gullaug kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste.
4 årsbok.
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 27.09.2020
Lierskogen kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 04.10.2020
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Torsdag 08.10.2020
Tranby kirke kl. 18:00
Avskjedsgudstjeneste for Berit Basmo
Kvidaland

Søndag 11.10.2020
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11:00 Gudstjeneste 

Søndag 18.10.2020
Lierskogen kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste.
Lys Våken
Frogner kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste
4-årsbok 
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 18:00
Presentasjonsgudstjeneste
Kun for konfirmanter med familier

Søndag 25.10.2020
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Gullaug kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
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Sangkveld i
Tranby kirke
At over åtti personer møtte opp på
høstens første sangkveld, viser at
mange gleder seg over å møtes
igjen etter sommeren selv med ny
koronafrykt, men aller mest at de
gjerne ville høre Tania, datter til
Jon Michelet. Det ble ikke en helt
vanlig sangkveld. Her var det god
avstand i benkene, ikke kaffe og
fruktservering eller tid til ”ønske-
konsert”. Ispedd kjente , gode sang-
er som Deilig er jorden, Jeg er i
Herrens hender og den mektige
”Til ungdommen” av Nordahl
Grieg, flott akkompagnert av Olav
Soltun, tok Tania Michelet oss
gjennom livet sitt ved å gi oss glimt
både av barneår, voksenliv med ei
datter i Zambia og ikke minst tida
med far Jon og hans sykdomstid. 

Tania hadde en broket oppveks, og
hun fortalte ærlig om strenge hippi-
foreldre, svært ivrige og aktive ml`ere,
68-generasjon, Mao i sentrum og fri
kjærlighet. Et brokete liv med skills-
misser, nye familierelasjoner, flytting
og oppbrudd. Og midt i dette ei lita
jente som var utrygg og ville alltid

være noe for de rundt seg. Hun fant
trøst og kjærlighet hos ei varm, kristen
ste-bestemor. En gripende historie er
da hun som sjuåring gikk på søndags-
skole, i all hemmelighet, og så en dag
ikke fikk komme dit mer fordi hun ikke
var døpt. Sine ateistiske foreldrene
våget hun ikke betro seg til. For denne
søkende lille jenta var dette en traumat-
isk opplevelse som satte spor.
Foreldrene ble tidlig skilt, og som 13-

Søndag er kirkedag

åring måtte hun flytte til faren sin og hans
nye familie da mor tok livet sitt. Og 14 år
gammel flyttet de til Zambia og ble der
lenge. Her fikk hun ei datter med en hvit
afrikaner. Datteren er nå voksen. Tania
forteller at hun levde med mye skam. En
annen viktig opplevelse var da hun midt
på nittitallet tok kristendom grunnfag.
Det ble tiet i hjel i familien. Men like van-
skelig var det å ikke bli akseptert som ens-
lig mor blant kristne i studietiden. Selv
om det var mye som skilte far og datter,
var det også sterke bånd. Jon Michelet
stod på med skriving helt inn i døden. Det
var sterkt å høre Tania berette om siste
tiden med faren og at hun i hans siste
time holdt ham i hånden og følte at nå har
han godtatt meg og stilt meg fri. Hun
opplevde en frigjøring inn i troen, som
hun sier. Dette førte til at hun ble døpt i
Moss kirke i 2019. Hun hadde levd i et
merkelig politisk landskap, men nå ville
hun være en kristen med hevet hode, og
hun brukte ordet lykkelig. Hun ler litt når
hun kaller seg dåps-predikant. Og forteller
samtidig at hun er valgt inn i bispe-
dømmerådet. Den 12.oktober kommer
Tania Michelet med bok om sin vei til tro.
Det blir spennende lesning. Med applaus
ble hun takket for en kveld som var sterk,
gripende og det hun gav oss berørte.

Gjertrud A
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Slekters
gang

Døpte

Frogner menighet
Miliam Tuv Østenengen, Stein
Tidemann-Andersen, Victor
Grønborg Olsen, Ludvig
Maurud Holm, Agnes Oppedal
Lekve (Vangskyrkja), Hedda
Gjæver Tøfte, Ivo Ingebretsen
Røste, Solveig Charlotte
Kvalsund, Annikki  Bodnar

Tranby og
Lierskogen menig-
het
Amanda Floen Pedersen,
Alexander Sollie, Helene Borge
Lapstun, Birk Norup Knudsen,
Kevin Larsen Hennum, Sander
Bjerke Storsveen, Elias
Strandbråten, Therese Alxandra
Leidl Fredriksen, Adrian
Lebrikas Johnson, Ingrid
Marthinsen, Einar Mathias
Skallevold Steensen

Sylling menighet
Gard Tørnqvist Brenden, Odin
Tørnqvist Brenden, Ada Green
Winge

VIGDE

Frogner
Edda Finnsdottir og Håkon
Engebakken Duesund, Camilla
Åsegg og Morten Christensen,
Victoria Brøyn og Sigurd Heen
Carlsen, Maren Charlotte
Abrahamsen og Kim Erlend
Hellevik Kvalsund

Tranby
Ida Sylte og Martin Kjetil Bryn,
Maren Gravdal og Kim Tony
Hval Nguyen, Thea Elisabeth
Skallevold og Håvard Andreas
Steensen

Ombyggingen på
Menighetshuset i
Lierbyen 
Menighetshuset i
Lierbyen har vært stengt
i påvente av ombygging
og oppussing av lokalene. 
Alle ansatte som tidligere holdt hus i
Frogner menighetshus, har nå kontor i
Fosskvartalet vis a vis kirkens service
kontor. Det foreligger nå en komplett plan
for opprusting av hele huset. Den kon-
kluderer med at behovet for kontorplasser
er på ca. 400 kvadratmeter, mens
Menighetshusets totalareal er på ca. 1000
kvadratmeter. 

Menighetslokalene i kjeller, andre og
tredje etasje er i god stand og trenger kun
normalt vedlikehold for å være funksjon-
elle i år videre. Styret i Menighetshuset og
kirkevergen har derfor bestemt at det i
denne omgang kun er nødvendig å ruste
opp første etasje til en fullgod kontorav-
deling. Annen og tredje etasje med leilig-
het skal derfor beholdes som de er, og det

er kun første etasje som
skal bygges om. På denne
måten sparer en både
penger og tid til arbeidet. 

Leiligheten i tredje etasje
er pen og godt vedlike-
holdt. Der skal det kun
fikses på og males, så er

den så godt som ny. Den er nå fristilt for
nye leietakere. Ta kontakt med kirkekon-
toret om du er på utsikt etter ny leilighet
med stor stue med kjøkkenavdeling og ett
soverom. Det samme er tilfelle med men-
ighetssal og kjøkken i andre etasje og
Lillesalen i tredje, ta kontakt om du vil
leie. 

Dette forventes at rehabiliteringen av 1.
etg . i Frogner menighetshus skal stå ferd-
ig til nyttår. Når det gjelder bruk av 2.og 3
etasje i Frogner menighetshus, så vil det
være mulig å leie ut alt nå.  Ta kontakt
med kirkens servicekontor dersom du har
behov for lokaler. Her kan du få oppdatert
informasjon om hvilke muligheter som
finnes.

Gudstjenestene er så smått i
gang igjen  i Lier. Det ble
forsiktig ”åpna opp” sist i
mai .

På Tranby , og i andre kirker i Lier,
har det vært gudstjenester med
inntil femti personer, og menighet-
en sitter fint og pyntelig  i god
avstand og blir sprita  og registrert.
Eli og Elling har sammen med Veronika
organist, Hans  og andre hjelpere lagt alt
fint til rette, så det har blitt gode høytids-
stunder for de som har vært der. Det er
mange som setter stor pris på å møtes
igjen, selv om  klemmene må vente enda
en stund. Veronika har kraft og styrke i
sitt vakre orgelspill, og ved gaven vi ga på

gudstjenesten 25.mai slo hun til med
Sandbergs pengegaloppen. Til allmenn
forlystelse. 

Med ferietid og reising hit og dit i Norges
land, blir det etter hvert fint å møtes igjen
i kirken søndag formiddag.  

Gjertrud A

St. Georgs
Gilde på Støa 

Etter over tre
måneder uten å
treffes til speider-
møter eller loppe-
rydding på man-
dager, var det gjensynsglede, med albue
mot albue og brede smil. Vi hadde med
oss vår egen mat, noen grilla og det var

god avstand mellom
bordene som seg hør og
bør i disse koronatider.
Det var på Arna og
Sigurd Lein sitt vakre
Støa vi kosa oss det meste
av onsdagen 10. juni. Vi
takker for gjestfrihet,

smakfulle sveler og en flott ”Ut i det blå”-
dag.

Gjertrud A
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Be the miracle!
Hvert år viser vi min favorittfilm
Bruce Almighty (Allmektige Bruce)
på konfirmantleir med både Frogner
menighet og med Tranby og
Lierskogen menighet. I den 17 år
gamle romantiske komedien er
nyhetsreporter Bruce Nolan (Jim
Carrey) misfornøyd med mye i livet,
og klager og kjefter til Gud. Antagelig
uten å vente noe respons. Men Gud
(Morgan Freeman) svarer med å dra
på ferie, og ber Bruce passe jobben
hans i én uke. Han får «alle fullmakt-
er», bortsett fra at han ikke får tukle
med menneskets frie vilje. Jobben
viser seg å være langt vanskeligere
enn Bruce trodde... 

I tillegg til at filmen er like morsom
som de fleste andre komediene Jim
Carrey har spilt i, får filmen fram
mange veldig gode poenger om blant
annet Gud, bønn og hvilken kraft vi
mennesker egentlig har fått av Gud til
å gjøre gode ting. 

Et eksempel på et slikt poeng er når
Bruce blir forlatt av kjæresten
(Jennifer Aniston), og oppdager at
han ikke kan trikse henne tilbake
med sine midlertidige guddommelige
krefter. Han spør Gud: «Hvordan kan
jeg få noen til å elske meg uten å
tukle med fri vilje?» Gud svarer:
«Velkommen til min verden!»

Etter at filmen er ferdig, skal kon-
firmantene diskutere filmen ut fra
noen oppgaver. Noen av disse kan du
tenke litt på, enten du har sett filmen
eller ikke:
- Vi får aldri vikariere for Gud sånn
som Bruce, men har vi allikevel fått
noe makt av han?
- Hvis du fikk vikariere for Gud i fem
minutter – hva ville du gjort? Kan du
gjøre noe av dette også til vanlig?
Kanskje ikke like mye, men litt?
- «Be the miracle!» (vær mirakelet) sa
de i filmen. Hvordan kan du være et
mirakel, og gjøre mirakler? For deg
selv? For de rundt deg? For mennesk-

er
i andre land?
- Veit vi alltid hva som er best for oss
når vi ber? Er det en grunn til at Jesus
lærte oss å be «la viljen din skje»? 

«La riket ditt komme. La viljen din
skje på jorden slik som i himmelen».
Matteus 5,10.

Be the miracle! Lykke til!

Bønn: Kjære Gud! Takk for alle mulig-
hetene du har gitt oss til å gjøre livet
bedre for andre. Hjelp oss med å huske
på hvilken makt vi faktisk har, og til å
bruke den til
beste for oss selv
og andre!
Amen.

Kateket og men-
ighetspedagog
Helge S Rotevatn

Andakt

Nytt klaver og tangentak-
sjon på Tranby
På nyåret 2020 opprettet
Menighetsrådet i Tranby en komite
som skulle arbeide for å skaffe en
erstatter for det nedslitte klaveret i
Tranby kirke. Komiteen består av
Veronika Kashina, kantor i Tranby,
Bina Kumar Karpisova, kantor i
Frogner, fungerende sokneprest i
Tranby, Elling Erichsen og Gunnar
Rotevatn. 
Komiteen har vært i tett dialog med
Aspheim flygel- og pianosenter AS i
Oslo. Veronika og Bina har prøvespilt
flere instrumenter. De har valgt ut et
Bösendorfer flygel som vil koste
712.000,- eks.mva. 
Menighetsrådet har vedtatt støtte til
dette målet. I Bösendorfers flygler er
hele 80% av instrumentet bygd av
resonnerende trematerialer fra Alpene.
«Dette bidrar til en særdeles rik og 

syngende 
tone som

har 
ins- 
pirert 
ut- 

øvere 
og kom-
ponister 

gjennom 3
århundrer», skriver Aspheim på sin
nettside.        

Klaverutvalget har til nå mottatt tilsagn
om støte fra Einar Juels legat på
100.000 kroner. Menighetsrådet bidrar
med 50.000 og Menighetenes fellesråd
med 362.000,-
Vi mangler 200.000,- for å nå målet.
Klaverutvalget vil søke
Sparebankstiftelsen, Lier kommune og
eventuelt begravelsesbyråene.
Søknadsfrist til Sparebankstiftelsen er

1. september. 
15.september kl. 19.00 er det duket
for oppstart av tangentaksjon på
Tranby menighetshus. Man kan sikre
seg en egen fysisk tangent (som vi tar
fra et gammelt piano som ikke lenger
kan brukes), og et diplom.  Stein Styve,
Lierpostens utrettelige kulturjournalist,
har allerede sikret seg «Ess 1» til 1000,-
.
Det er 88 tangenter i instrumentet og
vi håper å få solgt flest mulig tangenter.
På tangentaksjonen vil det være mus-
ikk utøvd av stedets organist, Veronika
Kashina, Bina Karpisova m gjester,
Elling Erichsen er konferansier og Joar
Flatland leser dikt/prosa.
I tillegg vil man på dette arrangement-
et 15. september få hilsener på skjerm
fra kjente mennesker, nær og fjern.
Gratis inngang denne kvelden.
Tangenter kan man kjøpe hele høsten.

TraLbagos starter
igjen!
Tranby og Lierskogen barnegospel,
bedre kjent som TraLbagos, starter
torsdag 3. september. Koret er for 6-

12 åringer, og samlingene er på tors-
dager kl. 1730 på Tranby menighets-
hus. Organist Veronika Kashina er
musikalsk leder. Voksne med inter-
esse for sang og musikk er hjertelig
velkommen til å hjelpe til. I tillegg
blir det familiemiddag i forkant av
noen av samlingene. Greier vi å

rekruttere flere frivillige ”kokker”,
kan vi ha flere middager.
Disse ukene blir det samlinger: 36,
38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 51. Det blir
gøy å endelig komme ordentlig i
gang!
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Svein H. Sveinsson:
Tlf: 32 84 74 70
Truls Moen:
Tlf:32 84 60 52

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

Handikap
rampe på
Sylling
kirkestue
Nå har Sylling
kirkestua fått HC
rampe. Det er det
siste i rekken av
flere oppgradering-
er på kirkestua. Nå er kirkestua tilgjengelig
for alle, og med varme slik at den kan bruk-

es hele året.
Jazzkomiteen har
sørga for kunst på
veggene.
Kirkestua frem-
står nå som et
flott rom vi er
stolte av. Den blir
brukt til barne-
og ungdomsar-
beid, møter og
samlinger i men-
igheten og den

kan leies til for eksempel minnesamvær
eller dåpsselskap. 

Avskjed med
diakon Solveig
Thoen Bøen
Etter fem år i tjeneste slutter
diakon Solveig Thoen Bøen
som ansatt i kirken i Lier og
fortsetter som sykehjems-
diakon i Bærum kommune.
I den anledning er det
grunn til å takke henne for vel utført tjen-
este og ønske lykke til i nye oppgaver. 

Hva har hodeinnholdet vært i
arbeidet ditt i Lier?

Hovedarbeidet har vært å møte folk i
mange ulike sammenhenger og livssitua-
sjoner. Arbeidet har vært veldig menings-
fullt selv om det til tider kan være krev-
ende, så er jobben å være medvandrer i
ulike livssituasjoner. Da er det ikke tungt,
men givende. Arbeidet favner hele menig-
heten fra ungdomsarbeid og til
eldreomsorg. Slik er arbeidet varierende og
skifter stadig etter behov. 

Hvordan har du klart å fornye deg
i denne tiden?

Rent bortsett at jeg har giftet meg og fått

barn i denne perioden, så
har jeg fått mulighet til å ta
Pastoralklinisk utdanning, et
samarbeidsopplegg mellom
Menighetsfakultetet og
Institutt for sjelesorg på
Modum bad. Det har vært
veldig lærerikt både som
fagperson og privat.
Sjelesorg handler om å møte
folk i ulike livssituasjoner og
livskriser. Som diakon er jo

jeg som person en del av verktøyet jeg
bruker. Derfor er sjelesorg så krevende og
meningsfullt. 

Det leder oss inn i siste spørsmål-
et. Hva blir oppgavene vider i ny
jobb?

I arbeidet som sykehjemsdiakon i Bærum
er det å møte folk i siste fase i livet, som blir
hovedoppgaven. I det ligger det også å for-
holde seg til både pårørende og til ansatte.
En del av oppgaven er også å ha undervis-
ning for ansatte og personale ved de ulike
institusjonene. Det blir nytt og noe som jeg
gleder meg til å ta fatt på. 

Bilde fra avskjedsgudstjenesten i Tranby
kirke 30.august. Foto:
Anne-Sofie Ramslie
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Sokneprest 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
Jan Gunnar Sørbø
(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 
(Frogner, Tranby og 
Lierskogen)

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

Ine Kristine 
Ølberg

Stian 
Fossli

Lokalkunnskap
og nærhet,
åpenhet og 

varme
åpenhet og 
og nærhet,

okalkunnskapL

armev
åpenhet og 

akt: 32 84 00 32Døgnv
eien 38, 3400 LiervoHegsbr

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad



...... er ikke
helt slutt
allikevel. Vi
har tatt vare
på noen flere av Sommerseth’s aller-
beste. Her fra 1995-1999: 

Den franske forfatter Balsac hadde
arvet en anselig formue fra en
gammel slektning. Til sine venner
meddelte han denne begivenhet på
følgende måte: «I går morges klokk-
en 5 gikk min onkel og jeg inn i
bedre og rikere liv»

Predikanten var
nervøs og kom
helt ut av det. Av
erfarne predikant-
er hadde han fått
er godt råd om å
gjenta siste set-
ning. Så kom han sikkert på det.
Dette prøvde han: «Se, jeg kommer
snart»! Men fortsatt jernteppe.
Nytt forsøk: «Se, jeg kommer
snart»! Men hjernen var like blank.
Da roper han ut med slik kraft at
talerstolen velter, han snubler og
faller over en gammel dame. Han
ba flau om unnskyldning, men
damen svarer: «Alt i orden. Jeg
burde flyttet meg. Du advarte meg
jo tre ganger».

Det hender jeg kjører nokså sakte.
Akkurat det berget meg en gang
fra å få en elg på panseret
Annerledes gikk det med presten
som kjørte forbi en bondegård på
Jæren. Plutselig løp ei høne ut i
veien og katastrofen var uunngåe-
lig. Det ble en brå død for høna.
Nå sto bonden ved veien, så prest-
en ville gjøre opp for høna på sted-
et: Nei, langt ifra sa bonden: Jeg sto
og så på. Det var høna si skyld.

Rolf H Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 6. oktober
I din postkasse: 16.-23. okt.

!

Prestens 
beste...

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

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

Tusen takk for meg!
Tiden min som diakon i Lier er ved veis
ende. Det har vært fem fine år. Søndag
2. august 2015, dagen før min første
arbeidsdag, gikk jeg opp på Eggekollen.
Jeg satt der og så utover Lier og undret
meg over hva vil jeg få oppleve her.
Hvilke mennesker møter jeg? Kommer
jeg til å trives? For å starte med det siste
spørsmålet først. Ja, det har jeg absolutt
gjort! Det har vært fine, spennende
men også utfordrende år. Det er slik det
skal være.  Og menneskene jeg har
møtt? Det er mange gode folk jeg har
møtt og snakket med i løpet av disse
årene. Disse møtene har gjort inntrykk
på meg. Jeg er takknemlig for den tillit
og åpenhet folk har vist meg. 

Det har vært en allsidig jobb. Jeg er
glad for at jeg har fått være tilstede så
mange steder. Enten det er på konfirm-
antleir, ha samtalegruppe for ung-
dommer, ha sorggruppe, delta på guds-

tjeneste, besøk på institusjoner, delta i
rusomsorg, kreftomsorg, psykisk helse
eller demensomsorg og samle inn mat-
varer og dele ut julekurver for å nevne
noe. 

Det er flere jeg ønsker å rekke en takk
til nå når jeg har muligheten. Takk til
alle frivillige i både diakonalt arbeid
med også annet arbeid som gjør en
enorm innsats for menighetene og i
lokalsamfunnet vårt. Det betyr så mye
for så mange den jobben dere gjør. Og
jeg håper at dere også sitter igjen med
mye. Takk også til alle kollegaer. Takk
for fine arbeidsdager sammen! Takk til
alle andre samarbeidspartnere i kom-
munen som har gitt meg som diakon
og oss som kirke mulighet til å være til-
stede i menneskers liv også utover å
møtes i våre egne rom. 

Jeg ønsker dere alle Guds velsignelse. 

Solveig Thoen Bøen

HURRA!! 
Mandag 24.august 2020 startet vi opp
igjen 
Sjåbagos(1.-4.kl.) og Lier Soul
Children(5.kl- 10.kl)!
Det var en sprudlende fin gjeng både av
Sjåbagos barn, Soul Children ung-
dommer og ledere som uttrykte STOR
GLEDE over at det var lov med korøv-
elser igjen! Alle koronaforhåndsregler
ble tatt, og både barn, ungdom og
voksne var veldig flinke! Vi GLEDER
oss til neste øvelse!! Vi har ikke delt ut
invitasjoner på skolene enda, for vi
måtte se an hvordan vi fikk dette til i

praksis. Men alle barn og ungdommer
fra Lier, fra 1.-10.kl. er hjertelig vel-
kommen til å begynne. Vi har øvelse
hver mandag utover høsten (bortsett fra
7.9 og 28.9)kl.18.00 til 19.15. i Sjåstad
kirke og kirkestue. Er du interessert?
Send en sms til
Agnethe (5.-10.kl.- 95243631) eller
AnCa (1.-4.kl.- 95278141)
TAKK til alle dere barn, ungdommer og
ledere som er med på å gjøre dette til et
trygt sted å være, få synge, danse og leke
sammen. Bli sett å kjenne på GLEDE! 

Gleder meg skikkelig til neste øvelse!!
Klem fra AnCa

Åpent hus høsten 2020
Av hensyn til koronasituasjonen blir
Åpent hus i september, oktober og
november avlyst. Men vi håper å
kunne invitere til grøtfest i desember.
Det er veldig leit at vi ikke kan møtes
igjen til det hyggelige fellesskapet
som vi har hatt på Åpent hus. Vi
håper selvsagt at situasjonen vil bedre
seg raskt og at vi kan starte opp igjen.
Følg med på menighetens hjemme-
side, facebook-side og i menighets-
bladet for oppdateringer.
I mellomtiden oppfordrer vi til å
huske på hverandre. Ta en telefon
eller møt hverandre under trygge
rammer.

SYLLING MINIGOSPEL 

Er du 3, 4, 5 eller 6 år i høst, og glad i å
synge?
Bli med i Sylling Minigospel  Første
øvelse onsdag 23. september kl.17.00 -
18.30 i Sylling kirke.
(Lett middag i begynnelsen av øvelsen)
Det blir en øvelse før høstferien og to
øvelser etter høstferien,
og så synger vi på høsttakkefesten i
Sylling kirke søndag 18. oktober
kl.11.00.
Dette er gøy!  Meld deg på! Mail
al692@kirken.no.
Lurer du på noe? Send sms til meg på
95278141
Klem fra AnCa Trosopplærer


