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Lier Menighetsblad

En hyllest til våren!

No livnar det i lundar, 
no lauast det i li. 
Den heile skapning stundar no fram
til sumars tid. 

Det er vel fagre stunder 
når våren kjem her nord
Og atter som eit under nytt liv av
daude gror. (Elias Blix 1875)

Våren er (for mange av oss) den
vakreste tiden på året. Og mange
har sagt at i år trenger vi våren mer
enn noensinne. Langvarige og
strenge koronabegrensninger har
satt sine spor i og mellom oss
mennesker. Naturen har for så vidt
vært smittefri hele tiden, og veldig
mange har benyttet seg av dette og
hatt opplevelser og erfaringer som
de kanskje ellers ikke ville hatt.
Men samtidig har mange av oss
kjent på alvoret og mørket, ensom-
heten og døden, som direkte eller
indirekte deltakere, eller som
observatør.
Da kommer våren, med stadig
lengre og lysere dager, som en slags
medisin som gir nettopp det mot-
satte: Glede, Lys og Liv. 

Hvert år er det like sterkt, syns jeg,
når naturens åpenbare budskap om
Nytt Liv, Håp og Nye Muligheter,
samspiller med kirkens påskebud-
skap om Livet og Kjærligheten som
er sterkere enn døden. 
Det gir dobbel grunn til glede.

Midt i alt. For sånn er livet. Mange
ting på en gang. Livet skjer, hele
tiden, og  vi må øve oss i å være til-
stede når det skjer. 
Våren skjerper sansene. Mange av oss
kan oppleve at også sansene «fødes
på nytt» i våren, og enten vi kan tro
det eller ei, så skjer det noe helt nytt. 

Som mange vil vite er jeg forholdsvis
nytilsatt som sokneprest i Tranby og
Lierskogen menighet, og dette er min
første leder i Lier menighetsblad.
Dette er også min første vår i Lier, og
det lille jeg har sett gjør meg full av
forventning til fortsettelsen. Til de
mange åkrene skal spire og alle frukt-
trærne skal  blomstre. Når dere leser
dette har det kanskje allerede skjedd. 

Et av mine favorittdikt om våren,
eller kanskje om livet – er skrevet av
Karin Boye.  

Ja visst gör det ont när knoppar brister, 
varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan 
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spräng-
er?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer,
och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider  -
tyngden drar dem neråt, hur de kläng-
er.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra  -
svårt att vilja stanna  
och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden
-
känner en sekund sin största trygg-
het,
vilar i den tillit
som skapar världen.

Diktet formidler noe av smerten
ved våren, og ved livet. 
Dobbeltheten. Ambivalensen.
Samtidigheten av flere følelser på
en gang. 

Jeg håper virkelig at våren 2021 er
den siste våren med korona og at
denne våren holder det den lover. 
Jeg håper at vi klarer å nærme oss
hverandre igjen, i tillitt og kjærlig-
het. 

Jeg håper virkelig at denne våren
igjen lar oss samles i kirken. Og at
vi alle, midt i de erfaringer korona
har gitt oss, kan «kjenne et sekund
av den største trygghet og hvile i den
tillitt som skaper verden.»
Tillitt til at det igjen skal bli bra.
Våren er et håpstegn. Vi må bruke
det for alt det
er verd. 

Torun Jåvold
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Planlagte gudstjenester 

Søndag 02.05.2021
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 09.05.2021
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
med innsettelse av Torunn Jåvold som
ny sokneprest. Prost Kjell Ivar Berger
deltar
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Torsdag 13.05.2021 (Kr.
Himmelfartsdag)
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 16.05.2021
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste  
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Mandag 17.05.2021
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 23.05.2021 (1. pinsedag)
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Mandag 24.05.2021 (2e. pinsedag)
Tranby Amfi kl. 11:00 Felles frilufts-
gudstjeneste for Lier.
Hennummusikken. Skaperverkets dag

Søndag 30.05.2021
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11:00
Gudstjeneste

Søndag 06.06.2021
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 13.06.2021
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 20.06.2021
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Furuhall kl. 11:00 Friluftsgudstjeneste. 
Sjåstad kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
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Gravferder i
korona-året
Nå har vi levd med Korona i over
ett år, og det har jo påvirket grav-
ferdene på flere måter. Aleksander
Kollen i Lier begravelsesbyrå har
delt noen av sine erfaringer med
oss. Det har vært et annerledes år
for alle. En begravelse kan ikke
utsettes og med til dels strenge
smitterestriksjoner i en så sårbar
situasjon, har mange vært usikre.

Her forteller han:

Våren 2020 så vi dødstallene i Europa
skyte rett i været, og vi forberedte oss
på det verste her i Norge. I stedet
endte vi opp med en nedgang i antall
dødsfall på landsbasis. Og mens det
meste av arrangementer har blitt
avlyst, har heldigvis gravferder blitt
prioritert. Vi har vært livredde for at
noen av disse seremoniene skulle
være kilden til ny smitte. Spesielt i
starten opplevde vi at mange ikke tok
tiltakene på alvor, og veldig mange
klemte på hverandre i begravelsene.
Det var en skummel tid, men det gikk
heldigvis fint og vi unngikk smitte. Vi
har heller ikke hatt smitte blant våre
ansatte. Om vi i bransjen skulle blitt
smittet og måtte stenge kontorer
hadde det jo fått voldsomme følger.

Folk slutter jo ikke å dø selv om vi
må stenge kontorene våre. Vi er jo til
og med regnet som samfunnskritisk
beredskap av FHI. Derfor er vi veldig
forsiktige, og følger strenge interne
retningslinjer og rutiner.

Hvordan har det gått?

Jeg er stolt av bransjen vår. Stolt av
kollegaene mine. Stolt av at vi har
klart å gjennomføre de viktige grav-
ferdsritualene tross en pandemi. Vi
har skapt verdige avskjeder for den
nærmeste familien. Samtidig har vi
lært oss å streame begravelser slik at
flere også kan følge med via minne-
siden til den avdøde. Ikke alle har
vært fortrolige med begravelse på
video. Men den digitale avskjeden har
vokst seg frem og fått en viktig rolle i
dagens samfunn, gitt situasjonen vi

Søndag er kirkedag

befinner oss i. Samtidig regner jeg
med at dette er noe som kommer til å
fortsette å være viktig selv etter
pandemien. Men det skal selvfølgelig
bli godt å kunne klemme ordentlig
igjen.

Hva er status i dag?

Nå synes jeg ting fungerer ting veldig
bra, situasjonen tatt i betraktning.
Folk har blitt mer vant til restriksjon-
ene, og både de pårørende og gjest-
ene har innfunnet seg med at det blir
annerledes å arrangere begravelser
nå. Vi har også et godt samarbeid
med både prester og kirketjenere om
å gjennomføre dette på best mulig
måte samtidig som vi ivaretar
smittevern. Vi har klart oss fint i over
ett år nå, og er forberedt på å følge
både nye og eksisterende tiltak i tiden
fremover. Omtanke og omsorg for
hverandre er viktig, dog god avstand.

Det er fremdeles strenge restriksjoner
i Lier og Drammen med maks 30 del-
takere til sammen når dette skrives. I
Øvre Eiker og Modum er det fra 50
til 75 pensjoner alt etter størrelsen på
kirka. Det er sårt å måtte begrense
antallet som kan følge, men det er en
honnør til de pårørende at det har
gått så bra med smittevernet så langt.

Asle Kristiansen
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Slekters
gang

Døpte

Frogner
Helene Grøtterud, Sofia
Gabrielsen (Asker kirke)

Sylling
Mikkel Fossheim Olsen,
Hedvig Søhus-Larsen  

Tranby og Lierskogen
Kasper Zahl Aamann  

Gravferd

Frogner
Øystein Harald Stormo, Ruth
Markussen, Ruth Nielsen,
Andlaug Karin Østvold, Jan
Arne Søderberg, Tom Freddy
Saugerud, Kjersti Eide,
Ingeborg Huseby, Ingeborg
Kristoffersen, Else Marie
Gausen, Amalie Helene
Waaler, Tone Britt Lie,
Dagfinn Moe

Sjåstad
Ester Aamodt, Ellen Drolsum

Sylling
Jens Oluf Bjørnå, Kjell Ronny
Gustavsen, Tordis Marie
Dambo, Leif Sylling

Tranby og Lierskogen
Karl Johan Søby Nielsen,
Sverre Øivind Werner, Jenny
Mathisen, Eli Røsand Valø

KRIK Lier har snart 
eksistert i 3 år!
JIPPI !

Aller først har jeg lyst å gi en STOR
takk til alle dere ungdommer og
voksne som har vært, og ER med på, å
gjøre dette mulig!! Dere vet selv hvem
dere er! Vi hadde ikke fått til KRIK i
Lier uten DERE. KRIK Lier er til for
ungdom i hele Lier, og det er også flere
ungdommer fra Drammen som er med.
Selv om vi ikke har kunnet møtes fysisk
i denne tiden, har vi hatt morsomme og
fine KRIK Lier DIGITAL samlinger!
Den alltid entusiastiske aktivitetsan-
svarlige har fått opp pulsen vår skikke-
lig, selv om vi er hver for oss, og bare
ser hverandre på en skjerm. Vi har fått
gode lærerike andakter med påfølgende
Kahoot, som tester oss alle i om vi har
fulgt godt med på det som er blitt

fortalt. Store sjokolade-premier er sendt
ut i posten etter hver samling. KRIK
Liers egne teknikere har styrt det tekn-
iske og også engasjert oss i digitale
leker 
Vi er glade for å kunne sees og «være
sammen» på digitale samlinger, men vi
gleder oss virkelig til vi kan møtes igjen
på Lierbyen ungdomsskole. Ha det gøy
og moro sammen i gymsalen, kjøpe
godis og digge saker i kiosken, spille
bordtennis, sjakk og brettspill. Skravle,
høre andakt og ha Kahoot sammen.
Rett og slett ha et godt og trygt sted å
henge sammen. 

Lurer du på noe? Eller kanskje bare har
behov for å prate? Eller du har lyst til å
bli leder? (16 år og oppover), ta kontakt
med meg!  på mail a1602@kirken.no
eller mobil 95278141
Klem fra en takknemlig AnCa
Trosopplærer

St.Hallvardsdagen 15.
mai på Huseby
Vi inviterer til markering av St.
Hallvardsdagen på tunet foran Husebyhaugen
på Huseby lørdag 15.mai kl 15.00.
Arrangementet ledes av fungerende sogne-
prest Kaare Stenseng
Vi har med oss forteller Grete Bergersen, og
prost Kjell Ivar Berger.
Det blir også et musikalsk innslag.
St. Hallvardrunden presenteres av
Pilgrimsforeningen St.Hallvard av Huseby:
det blir mulighet for å gå/sykle runden etter
at arrangementet på Huseby er avsluttet.
Det blir også anledning til å besøke rommet i
Husebyhaugen.

Arr.: Frogner menighetsråd

Har du sikret ditt
gravminne? 
Fester er ansvarlig for at grav-
minnet er forskriftsmessig sikret
mot velting. 
Årlig ettersyn er nødvendig
p.g.a. telehiv og nedbør, selv om
gravminnet er boltet. 
Veltefarlige gravminner blir lagt
ned. 
Har du spørsmål, ta
kontakt med 
Lier kirkelige felles-
råd tlf. 409 24 950
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Omtankens kraft
Søster Frieda var en pensjonert
sykepleier. Hun hadde tidligere
jobbet for hjemløse mennesker med
rusproblemer. På sine godt voksne
dager fikk hun et kall fra Gud om å
velsigne mennesker rundt seg! Hver
dag i nesten 15 år dro hun så ned til
sentralbanestasjonen i Zürich, og
stilte seg opp. De senere åra støttet
hun seg til rullestolen, og på morg-
enen ble hun kjørt til og stasjonen
fra eldrehjemmet hun bodde på, og
hentet på ettermiddagen. 14 timer
hver dag brukte hun til å se på sine
medmennesker med kjærlighet.
Velsignelsen gjorde hun gjennom å
følge de reisende med øynene. 

«Å velsigne innebærer av hele sitt
hjerte å ønske sine medmennesker
godt», forklarte hun. 

På Youtube ligger en filmsnutt om
henne, hentet fra filmen «Tro» av
Ingela Romare. Ingela spør seg: «er
hun gal? - behøver hun hjelp, er
dette en form for religiøs galskap?
Eller er hun en helgen?»

Denne filmen får meg til å tenke på
mange av de medmenneskene jeg
har truffet i Lier de første måned-
ene som diakon. Mennesker som
sier at de tenker på noen.
Mennesker som ber for noen og 

tenner et lys. Mennesker som heier
på noen i det stille. Jeg kjenner en
varme og glede etter å ha møtt disse
folka. 

Jeg kjenner på den kraften som
ligger i det å tenke om og se på
andre med kjærlighetens blikk. 

Har ikke vår kjære Gud har gitt oss
grønt lys til dette her; å elske, løfte
hverandre opp og heie hverandre
fram gjennom livet?  I 1.Joh. 4:19
står det: « Vi elsker fordi han elsket
oss først». 

Vi trenger ikke alle å gjøre som
Frieda. Kanskje jeg likevel kan
utfordre deg til å åpne opp enda
mer av denne fantastiske gavepakka
vi har fått av Gud? 

Velsignelse over deg og dagen din,
kjære leser. Måtte Gud være med
deg, la deg kjenne deg elsket, verd-
satt og heia på. Og takk for at du er
til velsignelse
for andre!

Alt godt fra
Aksel diakon

AndaktKonfirmant innmelding
2021/2022

1. mai åpner påmeldingen til kirkelig
konfirmasjon 2021/22 i Lier. Gå inn
på menighetens hjemmeside og trykk
på knappen «Konfirmasjon». Der
finner dere mer informasjon om opp-
leggene og link til nett-påmeldingen.
Dere kan også gå direkte inn til nett-
påmeldingen via denne nettadressen:
https://minkirkeside.no/lier

Det blir også sendt ut invitasjon i
posten til alle 14-åringer i Lier som er
medlemmer av kirka. Men det er
absolutt mulig å melde seg på selv om
man ikke har mottatt noen invitasjon.
Det går an å bli konfirmant om man
er døpt i et annet kirkesamfunn eller
man ikke er døpt. Selv om dåp er en
forutsetning for å bli konfirmert, går
det an å melde seg på å gjøre et valg
senere. Man kan enten velge å bli
døpt å bli konfirmert eller avslutte
konfirmantopplegget uten å la seg
døpe og dermed stå over konfirma-
sjon i kirka. 

Oppstart vil bli i slutten av august/
begynnelsen av september.
Konfirmasjonene vil finne sted i april
og mai 2022. Hvis dere lurer på noe
er det bare å ta kontakt.

Konfirmantansvarlige for kommende
konfirmantkull:

Sylling menighet: Ole Johan Stokstad
(se bak i bladet for mer info)

Sjåstad menighet: Ole Johan Stokstad
(se bak i bladet for mer info)

Tranby og Lierskogen menighet:
Helge Saltbones Rotevatn (se bak i
bladet for mer info)

Frogner menighet: Joar M. Flatland
(se bak i bladet for mer info)

Tårnagenter i Sylling og
Sjåstad

I år var det vanskelig å gjennomføre
vanlig Tårnagent arrangement på
grunn av Koronaen. Men jeg hadde et
stort ønske om at 3. klassingene skulle
få en hilsen fra Sylling og Sjåstad men-
igheter allikevel! Egentlig ønsket jeg å
få gitt en Tårnagent- hilsen til ALLE
3.klassinger i Sjåstad og Sylling, men
jeg har bare adressene på de som er
døpt og medlemmer av kirkene, derfor
ble de de heldige. MEN er det noen av
dere andre 3.klassinger som ønsker en
Tårnagent hilsen, så si fra! Jeg fikser! 
Det ble en lang kjøretur på kryss og
tvers av øvre Lier, men det er jo bare
gøy når jeg fikk møte så mange koselig
barn og voksne. De som var 3.klassing-

er fra Sylling menighet i fjor, fikk også
en overraskelse på døra. Koronaen
lukket alt, akkurat når vi skulle ha
Tårnagentarrangement der. I Sjåstad
menighet rakk vi det. Jeg gleder meg til
vi kan åpne opp igjen og treffe alle dere
barn og ungdom på forskjellige
arrangementer! Savner å være sammen
med dere, bli kjent med nye og ha det
gøy, synge, leke og utforske både kirka
og bibelen. Ønsker dere alle en fortsatt
velsigna god vår 

Beste hilsen
AnCa
Trosopplærer
mail: al692@kirk-
en.no



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

10 Lier Menighetsblad - nr. 3 2021

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

Alle har gode grunner for valg
de gjør, og liv de lever!

I forrige menighetsblad prøvde jeg å si at: en
samtale kan forandre et liv, og vi har alle
ansvar for å følge med på når det gjelder!
Og nå må alle ha skjønt at det er mange som
sliter!

En viktig samtale trenger ikke å være lang,
men det kreves to ting: og det første er litt
kjærlighet, og det har vi jo alle.

Det andre lærte jeg først for noen år siden,
etter over 20 år i kirken: I et par år var jeg
sammen med en overlege og psykiater, og
lærte mer av henne enn av 8 års studier på
universitet og høyskoler. Hun ledet en stor
avdeling med veldig psykisk og fysisk syke
unge mennesker, og var utrolig kunnskaps-
rik og flink. MEN, det hun selv sa avgjorde
om hun kunne hjelpe eller ikke; var en hold-
ning hun hadde jobbet mange år for å få
helt inn under huden: 

Alle har gode grunner til å gjøre det de
gjør. Til å ha levd som de har levd. Samme
hvor dårlig de har levd, samme hvor dumme
valg de har tatt og har ødelagt for seg sjøl, så
har de alle gode grunner for det. Går du
dypt nok, så finner du gode grunner for det.

Mange av hennes pasienter hadde vært inn-
lagt i årevis, og hadde møtt et stort antall
«hjelpere», men fortsatte bare å gjøre ting
som til slutt ville ende deres liv i ung alder.
Men hennes totale mangel på fordømmelse;
åpnet opp for helbredelse og nytt liv for
mange. Hun var ikke kristen, men levde
virkelig ut den holdningen. 

Jeg er selv oppvokst i en kirke som nesten
tok knekken på meg med all sin fordømm-
else; for mine forsøk på å leve ut den jeg var
som et helt menneske. Veldig mange av de

jeg vokste opp sammen med i kirkens ung-
domsarbeid for 30-40 år siden, valgte å
vende kirken ryggen. Det skjønner jeg godt,
men jeg har valgt å bli i over 30 år etter at
også jeg ville vende kirken ryggen. Dette i
håp om å kunne forandre kirken innenifra. 

Hvorfor? Svaret er helt enkelt, men sikkert
uforståelig: Da jeg holdt på å gå under i
selvforakt påført av alle de «fromme» i kirk-
en, så hørte jeg tydelig en stemme som sa:
«heller ikke jeg fordømmer deg.» Dette var
en veldig spesiell og personlig opplevelse
som ikke så mange får oppleve, men heldig-
vis møter dagens unge nå en kirke med
langt mindre fordømmelse enn det jeg
gjorde.

Det er utrolig hvor «kristne» folk som ikke
tror på Gud kan være! Og min kjæreste og
overlege var den mest «kristne» jeg har blitt
kjent med noen gang. Kristen i den forstand
at hun hadde samme holdning som han som
startet kristendommen. For hva var det han
sa til de fromme prestene, som stolt kom
slepende med en kvinne de hadde tatt på
fersk gjerning i å ha hatt sex utenfor ekte-
skapet og ville steine henne? Han sa: «heller
ikke jeg fordømmer deg». 

Selv den minste fordømmelse eller anklage,
kan stenge et menneske som roper om hjelp
med alle sine handlinger. Og det er virkelig
vanskelig å ikke å tenke: «hvorfor er du så
dum og destruktiv?» Det er virkelig vanske-
lig å holde tilbake «gode» råd og formaning-
er. Men alle, absolutt alle, har gode grunn-
er for å gjøre de valg de gjør. Så ikke tenk
at du selv er bedre enn «Mesteren» eller min
venninne psykiateren, selv om du foreløpig
har vært heldigere med ditt liv! Våg heller å
bli med helt inn til «kjernen», det er da for-
andringen skjer!

Ungdomsdiakon Ole-Jørgen Andersen
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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 (Kirkens service-
kontor)  
tlf. 40924956

Konsulent Lisbeth
Fjellheim Lislelid (Kirkens
servicekontor)  
tlf. 40924955

Teamleder Ingvild Vatsøy
(Kirkens servicekontor) 
tlf. 92450987

Konsulent/MR-sekretær
Rune Kleven
(Kirkens servicekontor)
Tlf. 919 96 322

FROGNER MENIGHETSHUS
Tir og tor kl. 10 - 14, Ons 10:00 - 13:00

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

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 40 92 49 50

Følg våre menigheter på
Facebook:

facebook.com/frognermenighet

facebook.com/menighettranby

facebook.com/syllingkirke

facebook.com/sjastadkirke

Kirketjener
Henrik Aasland
(Frogner)
mobil: 93 28 87 88

Kirketjener
Paul Chr. Justad
(Sylling/Sjåstad)
mobil: 98 62 86 44

Kirketjener
Eddie Osa
(Frogner)
mobil: 917 80 291

Organist
Sara Brødsjø
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 984 69 544

Kirketjener
Hans Nordal
(Tranby)
mobil: 99 61 87 11

Sokneprest Ragnar Ringen
Petersson (Frogner)
mobil: 415 19 679
I permisjon

Vikarierende Kapellan 
Kaare Stenseng (Frogner)
mobil: 970 10 203

Sokneprest Torun Jåvold
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 922 11 138

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

Kapellan Silje Karlsen
(Frogner)
mobil: 984 35 199

Prostiprest Eli Kristin
Flåten.
mobil: 922 90 351

Kateket og menighets-
pedagog Helge S Rotevatn
(Frogner/Tranby og
Lierskogen)
telefon: 911 00 974

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

Kateket Joar Morten Flatland
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 991 52 920

Trosopplærer 
Anne Cathrine Hegge
Larssen
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 95 27 81 41

Trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie
(Frogner)
e-post: ar233@kirken.no

Trosopplærer
Lisa Bratsberg Myrvang
(Frogner) 
mobil: 971 21 754
I permisjon

Ungdomsdiakon Ole-Jørgen
Andersen,
(Alle Liers sokn)
mobil: 456 00 321

Diakon Aksel Øhrn
(Alle Liers sokn)
mobil: 480 40 146

Organist
Jan Gunnar Sørbø
(Frogner)
mobil: 483 54 496

Organist
Veronika Kashina
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 950 04 924



Kirkevergen informerer:
KORONA

Kirken har vært igjennom den andre
historiske påsken i vår levetid, hvor vi
ikke har kunnet feire normale guds-
tjenester. Vi var forberedt på at det
kunne bli slik, derfor klarte vi å gjenn-
omføre kvalitative bedre digitale inn-
spillinger denne påsken. Erfaringene
har vært gode.

Når Lier nå har kommet inn under til-
taksnivå 5 B, er det så smått åpnet for å
gjennomføre arrangementer. Det inne-
bærer at vi får lov å feire gudstjenester
med 20 deltakere på faste tilviste plass-
er innendørs. 50 deltakere i begravelser
under forutsetning av at man klarer å
holde 2 m avstand, bruker munnbind
og håndsprit. Det er mange gode
grunner for å komme i gang med
kirkelige aktiviteter, men vi skal allike-
vel være forsiktige når smittetrykket
ligger så høyt som det gjør i dag. Vi
ønsker ikke at et arrangement i kirken
skal sette i gang en ny nedstenging.
Kirken i Lier bidrar til et godt
smittevern for å hindre spredning av et
dødelig virus.

Vi vet det er blitt en opphopning av
dåp. Det vil vi prioritere og forsøke å
legge til rette for så godt vi kan, balans-
ert opp mot smittevernforskriften. Ta
kontakt så ser vi på hvilke muligheter

som finnes. 

Når det gjelder konfirmasjonsgudstjen-
ester er de i all hovedsak flyttet til høst-
en. (august/ september)

Vi flytter inn i nytt arbeidsfellesskap
på Frogner menighetshus 
Nye oppgaver i en ny tid krever nye
arbeidsformer. Vi må organisere oss på
en slik måte at vi får utnyttet den kom-
petansen vi har, samtidig som vi bygger
ny. Dette kan være utfordrende i en
organisasjon som i høy grad er tuftet
på et fast mønster og tradisjon. Etter år
med planlegging, drøftinger og gjenn-
omføringer, ser vi nå mållinjen.  

3. mai, flytter Frogner, Sylling og
Sjåstad staber tilbake til nyoppussede
kontorlokaler i 1. etasje på Frogner
menighetshus. I tillegg flytter også
Kirkens servicekontor inn i dette
arbeidsfellesskapet. Vi flytter ut av
nåværende lokaler i Fosskvartalet. Det
vil være en overgangsperiode hvor vi
flytter, men vi vil være operative og
besvarer telefon og mail fortløpende. Vi
gleder oss til å ønske alle velkommen
inn, når samfunnet igjen åpner opp.
Husets 2. og 3. etasje vil være sambruk
mellom Frogner menighetsråd, Lier
kirkelige fellesråd og Stiftelsen Frogner
menighetshus. Utleie av lokaler vil fort-
satt skje gjennom forespørsel til
Kirkens servicekontor som leier ut på
vegne av Stiftelsen.  

Tranby stab opprettholder kontorene
på Tranby menighetshus, men arbeids-
fellesskapet på Frogner menighetshus
og i Lier kirkelige fellesråd vil også
Tranby stab være en del av. 

Status menighetsaktiviter

For tiden er aktivitetene få, men vi har
håp om å starte opp igjen, så snart
mulighetene tillater det.  Dere opp-
fordres til å følge med på våre hjemme-
sider  www.kirken.no/lier og FB sider,
for her endrer ting seg fra dag til dag.  

Det vi kan tilby er at de som ønsker er
velkommen til å ta kontakt dersom de
har behov for å en samtale.  Det kan
gjøres ved å ringe sentralbordet (409
24 950) eller ved å ringe den ansatte
direkte.

Videre tilbys digitale andakter, konsert-
er og andre digitale produksjoner via
sosiale medier og på våre hjemmesider.
Følg med oss!  Vi ser alle frem til å få
mulighet til å åpne for gudstjenester og
andre aktiviteter igjen. 

Neste nummer
Stoffrist: 1. juni
I din postkasse: 11.- 18. juni

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

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

Digital påskekonsert
Etter et år med flere avlyste
konserter og arrangement,
tenkte vi at en digitalisert-
konsert ifbm påskeuken ble
alternativet denne gang.
Konserten var egentlig planlagt
i høst og skulle vært fremført
”live” i en av kirkene.

For første gang på lenge er vi
endelig blitt fire fast ansatte
kantorer i Lier. Sara Brødsjø er
det nyeste tilskuddet i Lier, med
masterutdannelse fra NMH og
lang erfaring kirkemusikalsk.
Hun jobber i Sylling og Sjåstad.
I Frogner ble Jan Gunnar Sørbø ansatt
i oktober og Veronika Kashina i feb-
ruar i fjor, mens undertegnede ble
ansatt for snart fire år siden. Sammen
ønsket vi å lage en konsert hvor kirk-
ene og de flotte instrumentene kunne

vises frem, ikke minst det nye
Bösendorfer-flygelet i Tranby kirke. 

Via Dolorosa er tittelen på konserten
som betyr ”smertens vei”, en gate i
Gamle byen i Jerusalem. Den regnes

som den vei Jesus fulgte på vei til sin
korsfestelse på Golgata. 

I Stavanger, nærmere bestemt i kirken
St.Petri har det alltid vært tradisjon for
den meditative konserten ”Bach i den
stille uken”, så derfor ble det enkelt å
lande dette repertoaret her i Lier
også. Vi spilte inn verk av J.S. Bach
samt noen innslag med
Feruccio Busoni sitt klavér-arrange-
ment av kjente Bach-orgelkoraler. 

Opptaket ble laget på to dager i
Sylling-, Tranby- og Frogner kirke og
Jan Gunnar Sørbø hadde teknisk
ansvar. 
Om du ikke har fått det med deg, er
lenken å finne på websiden, ellers kan
man gå inn på Youtube og søke opp
Via dolorosa Lier.

Hilsen Bina Karpisova, på vegne av
kantorene i Lier.


