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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

Onsdag 21.10.2020
Frogner kirke kl. 19:00
Tiltredelseskonsert med Jan Gunnar
Sørbø - solokonsert
Billett 150,-

Lørdag 24.10.2020
Tranby kirke kl. 12:00 - 17.00 Kunst
Rett vest - kunstneren Ribmor Bovè
som har utført glassmaleriene i Tranby
kirke i samarbeid med Norsk
Kunstglass AS, vil være til stede og kan
fortelle om utførelsen av glassmalerier

og mangt annet.
Kl. 14.30: Minikonsert v/Ingeborg Soot 

Søndag 25.10.2020
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste.
Kirkekaffe
kl. 12.00 - 17.00 Kunst rett vest -
Rigmor Bovè som har utført glassmal-
eriene i Tranby kirke i samarbeid med
Norsk Kunstglass AS, vil være til stede
og kan fortelle om utførelsen av glass-
malerier og mangt annet.

Søndag 25.10.2020
Gullaug kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
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Lier Menighetsblad

Ny organisering av
kirken i Lier
På Kirkemøtet i 2022 skal det vedtas
ny organisering av kirken.  Dette vil
få betydning for oss lokalt og vil ha
virkning fra neste valgperiode, dvs
etter kirkevalget i 2023.  

Ofte sies det at vi har en kommune-
kirke.  Dette skyldes nok at ca 2/3 av
kirkens budsjett dekkes over kom-
munale budsjetter.  Et godt samspill
mellom kirke og kommune er derfor
bærebjelke for lokalkirkens arbeid.

Kirkerådet har nedsatt fire arbeids-
grupper som utreder ny organisering.
Disse er:  En samlet arbeidsgiverlinje,
Biskopens rolle,  Kirkelig demokrati
og valgordninger og Kirke og kom-
mune.  Forslagene vil bli sendt ut på
høring i 2021.

Her skal jeg gå nærmere inn på for-
holdet kirke og kommune.
Menigheten eller sognet er basisor-
ganet i kirken.  All aktivitet har sitt
utspring her.  Menigheten er den

formelle eier av våre kirkebygg selv om
fellesrådet er delegert drift og vedlike-
hold.  Dagens fellesrådordning som
dekker én kommune, foreslås erstattet
av et prostifellesråd.  For Liers del betyr
dette at menighetene i Lier og
Drammen går sammen og danner et
prostifellesråd.

Når det gjelder relasjonen mellom kirke
og kommune ser man for seg en ordn-
ing etter modell av interkommunale
selskaper eller samarbeid som det i dag
finnes mange av.  Vannforsyning –
Glitre, renovasjon – RfD og Legevakt er
eksempler på slik organisering.

Med tanke på at Drammen i dag
omfatter tidligere Nedre Eiker og
Svelvik blir dette meget stort med
mange menigheter.  Menighetenes
representasjon i det nye rådet kan
enten være som i dag – to fra hvert råd
eller representasjon basert på med-
lemstall.  I tillegg vil begge kommuner
– Drammen og Lier – ha hver sin
representant.  Dette organet kan da
sammenlignes med representantskap i
interkommunale selskap.

Dette nye prostifellesrådet velger et

styre eller arbeidsutvalg med en
representant for hver menighet og
hver kommune som vil ha ansvar for
den daglige drift.

Dersom prostifellesråd etableres etter
denne modellen, vil den trekke veksl-
er på allerede etablert kommunalt
samarbeid utfra prinsipper som kom-
munen er fortrolig med.  Dette gjeld-
er ikke minst for prinsippet om
finansielt ansvar.  Kommunene vil
samlet bidra til felles administrasjon
og fellestiltak.  Samtidig vil det være
øremerking til bygg og anlegg samt
enkelttiltak som spesifikt tjener lokal-
samfunnet.  På den måten opprett-
holdes et en-til-en forhold mellom
kommune og lokalkirke i hver men-
ighet.

Søren Falch
Zapffe

Leder Lier kirke-
lige fellesråd
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Søndag er kirkedag



Fortsettelse ”Søndag er kirkedag”

Søndag 01.11.2020
Frogner kirke kl. 11:00 
Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 17:00
Minnegudstjeneste
Frogner kirke kl. 18:00
Minnegudstjeneste
Tranby kirke kl. 18:00
Minnegudstjeneste. 
Kirkekaffe.
Sylling kirke kl. 19:00
Minnegudstjeneste.

Søndag 08.11.2020
Frogner kirke kl. 11:00
Lysgudstjeneste. 
Kirkekaffe

Søndag 08.11.2020
Sjåstad kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste
LysVåken

Søndag 08.11.2020
Tranby kirke kl. 18:00 
Ten Sing-gudstjeneste.

Søndag 15.11.2020
Tranby kirke kl. 11:00
Gudstjeneste.
Kirkekaffe.
Frogner kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste.
Skattekiste for 2-åringer. Baluba synger

Onsdag 18.11.2020
Frogner kirke kl. 19:00 Solokonsert
med PhD Dragos Andrei Cantea ”War
and Peace” verker av Beethoven og
Prokofiev. Inngang 150,- (vipps).

Søndag 22.11.2020
Frogner kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste.
Lys våken
Tranby kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste.
Lys våken. Kirkekaffe. 
Sylling kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste.
LysVåken
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Tangentaksjon på
Tranby
Tirsdag 15. september arrangerte
flygelkomiteen tangentaksjon på
Tranby menighetshus hvor en kunne
kjøpe tangenter til støtte for innkjøp
av flygel i Tranby Kirke. 

Jan Gunnar Sørbø på klaver og
Veronika Kashina på fiolin åpnet med
spenstige toner av Bela Bartok. Joar
Flatland leste dikt før vi fikk hilsener
og gratulasjoner til menigheten fra en
imponerende liste av personer som er
kjent innen musikk og kirke interna-
sjonalt, nasjonalt og lokalt. En kvart-
ett bestående av Anette Øverby, Kari
Tomine Isene Bodnar, Rune
Drangsland og Linda Sønsteby sang
for anledningen «Oh, happy day!»

Joakim Sigvaldsen, daglig leder i
Aspheim flygel- og pianosenter, for-
klarte hvorfor Bösendorfer-flygelet er
av meget høy kvalitet. Menigheten vil
med dette sikre seg et svært godt flygel
for mange år framover.

Elling var forsanger i «Pengegaloppen»
og kvartetten ba om «Money, money,
money» entusiastisk akkompagnert
med firhendig spill av Jan Gunnar og
Bina  Karpisova.

Kvelden ble avrundet med diktlesing og
utdeling av diplomer til dem som
hadde kjøpt tangenter. Den engasjerte
konferansieren, Elling Erichsen, takket
for en innholdsrik opplevelse og for at
kveldens mål om minst kr.20.000 var
nådd. Da var det rett å synge med i
«Thank you for the Music»!

Ny organist i
Frogner
Jan Gunnar Sørbø
(1982) er ny organist
i 50% stilling i
Frogner. Han startet
opp i stilling i Sylling
og Sjåstad 1. august,
men da stillingen i
Frogner ble ledig,
overtok han den fra
1. oktober. Da ble
arbeidsreise fra Oslo og oppgavene her i
Lier mer gunstige. 

Det er en erfaren og kompetent musiker
som nå har fått sin tjeneste i Lier. Han har

sine røtter i Rogaland og startet
alt som 14-åring med konserter
og vant ungdommens
pianomesterskap som 17-åring
og studerte så musikk i Norge,
Danmark og Tyskland. I 2018
avsluttet han sin solistutdanning
ved Syddanske
Musikkonservatorium (Odense,
DK) med offisiell debutkonsert.

Han har doktorgrad (PhD-
grad) fra Norges
musikkhøgskole (2017)  med

fortolkning av soloverker av Beethoven og
Chopin. I tillegg til aktiv konsertering som
solist og kammermusiker, har han
undervist i klaver og fortolkning ved
Norges musikkhøgskole. Han har 2019

arbeider han som distriktsmusiker i Suldal
kommune og har  turnert  med Stavanger
klaverkvartett.” 

Ikke alle har yrkesplanene klare når de
starter utdanningen. Så også for Jan
Gunnar Sørbø. Fra 2004 til 2008 studerte
han ved medisinske fakultet og tok
doktorgrad i cellebiologi og
nevrovitenskap. Han har dermed, som en
av få, to doktorgrader. I to år fra 2010 til
2012 arbeidet han på Rikshospitalet som
medisinsk forsker. Men så vant
musikkinteressene overtaket, og i dag er
det musikken som er yrkesveien. 

Vi ønsker han velkommen i
arbeidsfellesskapet i menighetene i Lier og
håper han vil trives her. 
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Slekters
gang

DØPTE

Frogner
Mari Holmen Gundersen,
Fillip Olai Fagerhus Borge,
Helle Barbru-Selnes, Mikkel
Barbru-Selnes, Bjørnar Skaug
Mære, Eilin Sofie Høyer,
Hennie Holst Tveit, Hedda
Næss Stokke, Jenny Næss
Stokke, Oskar Jagland  

Sjåstad
Andrea Rasmussen Olsen,
Anders Rasmussen Olsen

Tranby og
Lierskogen
Sanna Bråtesveen, Evelyn
Mathisen, Alessandra Melbye
Santana, Jonathan Fjell-
Ormstad  (Asker kirke), Lykke
Aleksandra Hansen Tjade
(Asker museum)

VIGSLER

Frogner
Karoline Håvimb Bjerke
Andersen og Håkon Anders
Heimdal, Karoline Veberg
Tufte og Magnus Gravdal,
Ane Elisabeth Rønning og
Lars Erik Martinsen

Sylling
Karina Hogstad Hylen og
Adrian Strand Hansen

Tranby og
Lierskogen

Tina Iren Joten og Joakim
Melby Langbråten

TRYGGHET, TYDELIGHET OG
TILLIT

Dette var ord som ble brukt i avskjeds-
gudstjenesten for Berit Basmo Kvidaland
i Tranby kirke 8.oktober. På annenhver
benk i behørig avstand satt en menighet
som ville vise takknemlighet til vår
avholdte sogneprest gjennom ti år.

Prost Kjell Ivar Berger takket for tjenesten
Berit har gjort. Nina Kristin Elmung
hedret Berit med vakker fremføring av
Precious Lord  med den nyansatte kantor-
en i Frogner, Jan Gunnar Sørbø ved
pianoet. Muntert hardingfelespill stod
Solveig Vatn Weisser for. Berit hadde
valgt salmene og etter å ha hørt fortelling-
en fra Lukas 24 om Emmaus-vandrerne
takket Berit for alt hun hadde fått oppleve
disse årene. ”Vi har gått sammen. Dere
har gått sammen med meg et kortere eller
lengre stykke på veien, i glede og sorg.
Mye har skjedd i livet mitt disse ti årene i
Lier. Her har jeg fått ny kjæreste også.”

Blåbærmuffins og kaffe ble servert i benk-
ene, ”mingling” med mange kunne det
ikke bli. Det var flere som gjerne ville gi
Berit en hilsen. Elling Erichsen, funger-
ende sogneprest, sa at hun hadde satt

gode spor som han som prest kunne gå
etter i. Med alvor og humor roste Hans
Nordal samarbeidet. Mange godord hadde
han hørt gjennom årene om henne som er
både pen, kjekk, ordentlig og som aldri
framhever seg sjøl.

Alle de forrige menighetsrådslederne,
Bjørn, Ann Helene og  Elisabeth takket
for trygt og godt samarbeid. Og nåvær-
ende leder, Astrid Bomann, takket og
overrakte 1000 kroner til menighetens
Bangladesh-prosjekt, samt et bilde av
glassmaleri i Tranby kirke. Det var
koronaorden i rekkene både ved nattverd-
utdeling og når alle skulle gå ut av kirken. 

Takk, Berit, for det du har fått bety for så
mange!

Gjertrud

Sangtimen
Dikterpresten Petter Dass (1647 -1707) var
temaet da prost Kjell Ivar Berger gjestet
Sangtimen tors-
dag 24. septemb-
er i Tranby men-
ighetshus.
Gjennom
solosang med
gitarspill og fell-
essanger levende-
gjorde Berger den
store betydning
Petter Dass hadde
for den nordnor-
ske befolkningen,
og hvordan han
gjennom sin diktning og sang formidlet den
kristne tro. Hans diktning omfattet både
verdslige og religiøse dikt bl.a. Nordlands
Trompet, Den Norske Dale-Viise og
Katekismesanger for å nevne en liten del av
hans mangfoldige diktning. Det ble en veld-
ig fin «Sangtime» der kveldens gjest fortalte
og sang med ekte formidlingsglede om dikt-
erpresten som ble et nasjonalt felleseie.

Alf Kristian Hol

Blå time - 
ro i urolighetens tid

Søndag 22.11.20 kl. 19.00 i
Sjåstad kirke

Velkommen til en time med
hvilepuls, og rom for reflek-
sjon og ettertanke. Det blir

toner, undring og ord.
Lystenning og bare å være.
Arrangementet er gratis og

åpent for alle.
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Høsten.
Mange av oss opplever høsten som en
flott årstid hvor naturen viser seg med
fine farger. På godværsdager kan det
være riktig flott! Også er det noen
gråværsdager hvor høsten ikke er så
flott.

Høsten er tiden hvor det som vokser
og gror visner eller går i vinterdvale.
Vi vet av erfaring at det blir vår igjen,
og da skal nytt live spire og gro frem.

Før Jesus døde på korset fortalte han
til disiplene sine hva som skulle, at
han måtte dø og at han skulle stå opp
igjen. Disiplene forstod det ikke, og
da Jesus ble hengt på korset trodde de
alt var over. Deres erfaring tilsa at
Jesus var ferdig da han døde på kors-

et. Men så fikk de oppleve å møte
Jesus igjen. Historien om Jesus slutter
ikke med Jesu død på korset.

Vi erfarer også at livet slutter med
døden, men så gir Gud oss håp om
noe mer.

Vi ble begravet med ham da
vi ble døpt med denne dåpen
til døden. Og som Kristus ble
reist opp fra de døde ved sin
Fars herlighet, skal også vi
vandre i et nytt liv. (Romerne
6,4)

Vi vet av erfaring at det vil bli grønt
gress og grønne blader igjen neste vår,
men har ingen erfaring om hva som
skjer etter døden.

Bibelen forteller oss om et nytt liv, om

en
sammenheng fra Jesus sin død til vår
dåp og til vår død, og ikke minst fra
Jesus sin oppstandelse til håpet om
evig liv.

Så kan vi gå ut i høsten, se på det som
visner og tenke på Jesus sin død og
håpe på en ny vår. Både en ny vår om
et halvt års tid, slik vi vet av erfaring
at pleier å skje, og en ny himmelsk
vår i evigheten.

Sokneprest 

Ole Johan
Stokstad 

Andakt

Fellesskapskvelder på 
Frogner menighetshus

Møtene begynner kl.19.30. Kaffe fra
kl. 19. Møtene holdes i utgangs-
punktet på Frogner menighetshus.
Dersom ombyggingsarbeid  hindrer
det, blir møtene på Tranby menig-
hetshus. Vel møtt!  Vi følger
smittevernreglene. 

Tirsdag 20.okt.
Ellen Martha Blaasvær: «Glede - i
disse tider? Impulser fra
Filipperbrevet.»
Ellen Martha Blaasvær har vært prost
i Lier prosti.  Da prostiet skulle legges
ned pga kommunesammenslutning,
ble hun sokneprest i Røyken

Tirsdag 17.nov. 
Jens Petter Johnsen: «Kirke - alltid i
endring?»
Jens Petter Johnsen var direktør i
Kirkerådet fra 2006 – 2018.  Han har
vært prest i Jar og i Lambertseter og
generalsekretær i Lagbevegelsen.

Tirsdag 19.januar 2021

Brynhild og Jan H. Heitmann:
«Møter bak jernteppet.»
Brynhild og Jan Heitmann besøkte
flere land i Øst - Europa en rekke
ganger mellom 1971 og 1989, dels
som private turister, dels i mer offisi-
elle oppdrag. 

Informasjon fra
Kirkevergen

Covid -19 pandemien gjør at alt blir ann-
erledes.  Vi jobber kontinuerlig med å
unngå smitteoppblomsting. Vi er stolte av
å kunne si at vi har gjennomført utrolig
mange konfirmasjonsgudstjenester, uten
en eneste smittesporing i etterkant. Det
viser at kirken i Lier setter smittevern på
dagsorden til enhver tid. Tusen takk til
alle, både frivillige og ansatte som står på
og bidrar til godt smittevern i våre kirke-
lige sammenhenger. Regjeringens
varslede endringer fra 12. oktober, vil ha
liten konsekvens/ betydning for kirken.
Derfor endres ikke kirkens smittevern-
veileder. Den norske kirke opprettholder
at avstand måles en meter fra skulder til
skulder.  Videre holder vi fast på gen-
erelle smittevernregler for all virksomhet.
Det betyr en meters avstand, god hånd-
hygiene og vær hjemme om man er syk.

Nå står konfirmasjonsleire, konfirmant-
presentasjoner og Allehelgen for døren.
Alle viktige begivenheter i liungers
liv.  La oss holde fast ved godt smittevern
og oppfordrer dere til å komme til kirk-
en.  Når det gjelder program for alle
helgen viser vi til våre hjemmesider.

Vår kirketjener i Lierskogen kirke, Doris
Abra Adagbe, har valgt å si opp sin still-
ing. Hun tiltrådte stillingen 01.05.2011 og
avslutter arbeidsforholdet 31.10.2020.  Vi
takker for flott arbeidsinnsats og ønsker
henne lykke til videre.  Videre har  kirke-

musiker Daniel Solyom takket for seg
etter  2 år i stillingen  med tilhørighet i
Frogner menighet. Han fortsetter kom-
binasjonen studier og jobb i Oslo, men
vil komme tilbake på ulike «gjesteopp-
tredner». Vi takker for godt samarbeid.

Korona tiltakspakke til Lier kommune
fra Stortinget er på hele 12,2 millioner
kroner. Midlene skal gå til rehabilitering
og oppgradering av kommunal infra-
struktur.  Videre er et kriterie at midlene
må bli brukt på prosjekter som starter
opp i 2020.  Gledelig er det derfor at Lier
kirkelige fellesråd er blitt tilgodesett med
1 million til utskifting av tak på Frogner
kapell.  Vi er godt i gang med tilbudsfore-
spørsel i mini- konkurranse til 4 lever-
andører, samt søknader  og godkjenning-
er.

Videre har tårnhatten på Gullaug kirke
blitt renovert i høst, og prosjektet er nå
ferdigstilt.

Ting kan endre seg raskt, vi oppfordrer
folk til å følge med på våre hjemmesid-
er www.kirken.no/lier.

Har du spørsmål om korona, kan du
sende mail til Lier kommune
sin koronamail: korona@lier.kommune.n
oI tillegg oppfordres til å lese informa-
sjon på kommunes hjemmesider og
Folkehelseinstituttet
(https://www.fhi.no/).

Kirkeverge Mette Sønsteby
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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

3 av Lier-menighetenes
misjonsprosjekt 2020-23:
Skole og skolegang for barn i
Bangladesh KFUK

Chandpur ligger sørsørøst for Dhaka, og
her har KFUK jobbet siden 1984. De har
850 betalt-elever og 150
gratisskoleelever, og svært mange barn på

venteliste. De har en bitteliten tomt i enden
av skolebygningen, der de kan få plass til en
liten skolefløy på 74m2 vegg-i-vegg med
den nåværende bygningen på 4 etasjer
med 5 rom i hver etasje: 14 klasserom, 4
kontorrom og 2 gjesterom, og barna går i 2
skift (morning-shift og day-shift). Det er
dette tilbygget vi skal støtte fra 2020, og
budsjettet er nå på nærmere 2 mill kr med
dagens svake kurs.

KFUK her har i over 30 år jobbet for å
bedre livsvilkårene til kvinner, jenter og
barn ved undervisning, mikrokreditt-
grupper og helsehjelp. I 1997 startet de opp
med gratisskole som da inneholdt toårig
barnehage og småskole (1.-3. kl.), som så
etter hvert har blitt til treårig barnehage og
1.-5. klasse. Men lokalene deres er totalt
sprengt, da de også rommer kontorer til
administrasjon, lærere, mikrokreditt og

helse + 2 gjesterom, så nå trenger de
absolutt mer plass! Ved å få flere betalt-
elever, vil de også få mer inntekter til å
utvide tilbudet til de fattigste, og kan der-
med nå flere mennesker med tilbudene
sine.

Mange klimaflyktninger har i flere år søkt
seg inn til Chandpur by pga erosjon langs
elva der de fattigste bor. De mistet alt de

eide, og håpet på en jobb i byen og å
komme seg til et tryggere sted, der de
ikke mister alt ved neste flom. Disse
menneskene er lut fattige, og barna
deres trenger KFUKs gratisskole, helst
opp til 5. klasse, der grunnskolen slutt-
er. 
De voksne klimaflyktningene får hos
KFUK tilbud om å delta i deres låne-
og investerings-grupper. Her lærer de
å lese og skrive, de får opplæring i
hygiene, helsestell, vanlig allmenn-
kunnskap, menneskerettigheter mm. I
disse gruppene lærer de også å spare
små beløp, og kan etter en tid ta opp et

lite
lån.
På
denne
måten
kan
de
etter
hvert
skaffe
seg en

liten business, og klare utgiftene til livets
opphold uten å måtte tigge.

2 millioner klarer vi ikke å skaffe til veie
alene, men vi er sammen med KFUK-
KFUM Buskerud om dette, og VI er
Tranby, Sjåstad og Sylling menigheter (+
Tangen, Haug og Vestfossen). Vil du bli fast
giver til dette prosjektet, er kontonummeret
2250.34.24340
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Sokneprest Ragnar Ringen
Petersson (Frogner)
mobil: 415 19 679

Vikarierende Kapellan 
Kaare Stenseng (Frogner)

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
Jan Gunnar Sørbø
(Frogner)

Organist
Sara Brødsjø
(Sylling og Sjåstad)
(Tiltrer 2021)

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 allerbeste. Her fra
2000-1994: 

100000 mennesker fra 70 land
deltok i VVM (vitsenes verdens-
mesterskap). Her er vinneren:

Sherlock Holmes og doktor
Watson var på
campingtur. De
slo opp teltet
under stjerne-
himmelen og la
seg til å sove. I
løpet av natten
vekket Holmes
Watson og sa:
Watson, se opp på stjernene og
fortell meg hvilke slutninger du
trekker. Watson sier: «Jeg ser
millioner av stjerner og selv om
bare noen få av dem har planet-
er, så er det sannsynlig at noen
av plantene er som jorden, og er
noen planeter som jorden, så er
det muligens liv der». 

Holmes svarer: «Watson, du er
et fjols. Noen har stjålet teltet
vårt».

I et hjørne av ditt hjerte er du
alltid 20 år (Blaise Pascal)

”Det er en betydelig forskel på
mine beslutninger før og efter
frokost.” (Storm P)

Tvileren Thomas takker vi for.
«Jeg har vært en tviler hele livet
var det en som sa: men nå er jeg
ikke så sikker lenger». 

Rolf H. Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist:  17. november
I din postkasse: 27.nov- 4.des

!

Prestens 
beste...

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

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

Banglalotteri i stedet
for dør-til-dør-inn-
samling!
Konfirmantene på Tranby og
Lierskogen har hver høst i ca 20 år del-
tatt på en dør-til-dør-aksjon og samlet
inn penger til utdanning og skolebygg i
Bangladesh. Det høyeste beløpet som er
samlet inn på én høstsøndag er 67.500
kroner – et fantastisk beløp! De siste
årene har beløpet gått litt ned fordi folk
ikke har kontanter lenger, og i år fryktet
vi at vi ikke skulle få inn en eneste
krone.
Men kreativiteten har satt de små grå i
sving, og vi håper å få i gang et
Banglalotteri som konfirmantene vil
organisere på nettet som en erstatning
for innsamlingsaksjonen…
Lykkes dette alternativet, tror vi at årets
konfirmanter vil klare å få den samlede

summen som Tranby-konfirmantene i
alle disse årene har klart å samle inn til
å runde 1 million kroner!
Mer om dette i neste menighetsblad…

Gratisskoleelever som ikke har gått på
skolen siden mars pga koronastengte
skoler, lengter tilbake til skolebenken og
klassekameratene sine. Lærerne har gått
fra
slum’
dør’ til
slum’
dør’ og
opp-
muntr-
et og
veiled-
et elevene sine, men mange av barna
sulter og opplever depresjon og vold
hjemme fordi foreldrene ikke har jobb
lenger, og dermed ingen inntekter til
mat mm.

Bibel/Samtale-
grupper i Sjåstad og
Sylling

Åpen
bibel/samtalegruppe

Sjåstad kirkestue: 3.11 og
1.12
Sylling kirkestue: 20.10.
17.11 og 15.12

Velkommen

DET  BLIR  JULEMESSE 
på Tranby menighetshus  uke 46

Åpningstider:
Onsdag  11. november    kl 12 - 18
Torsdag 12. november    kl  12 - 18
Fredag  13. november    kl  12 - 18
Lørdag  14. november    kl  11 - 15

Trekning av basarboka

Vi følger smittevernsreglene som til
enhver tid gjelder.

V E L K O M M E N

Musikk i Frogner

Jan Gunnar Sørbø har tiltredd stilling
som organist i 50% i Frogner menighet
fra 1/10. Han skal ha solokonsert ons-
dag 21/10 kl 19.00 i høstens første
”Musikk til ettertanke”-serie. Dette blir
første gang han blir introdusert til
menigheten. Gratis inngang med kol-
lekt til kirkens mus-
ikkarbeid.

Videre er det igjen
klavérmusikk som
står for neste
”Musikk til etter-
tanke” onsdag
18/11 kl 19.00.
Pianisten Dragos

Andrei Cantea (bildet) fullfører hans
doktorgrad i høst og skal presentere
hans program som heter ”War and
peace”. Verk av Sergei Prokovieff og
Ludvig van Beethoven. Billett 150,- ved
døren. Vi tar imot vipps.

Ellers har vi hatt to fine øvelser med
Liers kommunale kor i Frogner kirke,

et samarbeid
mellom kirken i
Lier og Lier kom-
munes kulturav-
deling. Her er det
plass til flere. Ta
kontakt med
Bina Karpisova
eller Kari Tomine
Isene Bodnar


