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I denne utgave:

God sommer !



Her er oversikt over planlagte gudstjen-
ester. Det kan bli endringer. Kirkene i
Lier følger smittevernreglene som
gjelder til enhver tid. Dette kan påvirke
om gudstjenester er tillatt og om
mulige begrensinger på antall. Vi opp-
fordrer til å følge med på hjemmesiden
vår (kirken.no/lier) og i Drammens
Tidende og Lierposten 

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

Søndag 20.06.2021
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. 

Innsettelse av Torunn Jåvold som
sokneprest. Prost Kjell Ivar Berger
deltar. Kirkekaffe. 
Sjåstad kirke kl. 11:00
Furuhall kl. 12:00 Friluftsgudstjeneste.
Bommen på Undersrud vil stå åpen.

Søndag 27.06.2021
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 04.07.2021
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 11.07.2021
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 18.07.2021
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 25.07.2021
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Torsdag 29.07.2021
Frogner kirke kl. 19:00 Olsok-gudstjen-
este

Søndag 01.08.2021
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 08.08.2021
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Fortsettes neste side
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Lier Menighetsblad

Det spirer og gror

I starten av mai syntes jeg våren var
treig i år, men plutselig ble det fart
på det som vokser og gror. Det ble
veldig grønt på kort tid. I kirken
brukes ofte fargen grønn. Grønn er
en av de fire liturgiske fargene,
sammen med lilla, hvit og rød.

Grønnfargen handler om det som
spirer og gror, den minner oss om
fremtid og håp.

Selv om vi ikke har kunnet samles
til gudstjeneste på flere måneder, så
har vi hatt flere flotte dåpsopplev-
elser i kirkene våre. Dåp handler
om fremtid. Dåpen er en tradisjon
som strekker seg tilbake til pinse-
dagen disiplene ble fylt av Den
Hellige Ånd, og som peker frem
mot evigheten.

Vi forbinder ofte dåp med gjester,
selskap og feiring. Det siste halve
året har det vært varierende

begrensninger på hvordan og hvor
mange som kan samles, og dåpssel-
skap har vært et forbudt arrange-
ment.

Vi har savnet menighetens fysiske
nærvær i dåpsseremoniene. Dåpen er
inngangen til den kristne kirke, og vi
er vant til at det er en del av gudstjen-
esten. Og vi har savnet nærvær av
familiemedlemmer, som vi er vant til
at skal være til stede ved en slik
begivenhet. Men til tross for disse
savnene og begrensningene sitter jeg
med gode minner fra disse små dåps-
seremoniene. Og mitt inntrykk er at
mange flere også har gode minner fra
disse seremoniene. Dåpen er et
uttrykk for at det spirer og gror i
kirken. Til tross for begrensningene
vi har opplevde, så spirer og gror det
i kirken.

En kirke uten dåp, vil være omtrent
som en bonde som ikke sår eller
planter. Men så handler det ikke bare

om å så eller å plante, en må også
legge til rette for at det som sådd og
planta får vokse og gro.

Jesus ga et oppdrag til kirken. Et
oppdrag vi leser hver gang det er
dåp, et oppdrag som handler om å
døpe og å lære. Også gav Jesus et
løfte da han gav oss dette oppdrag-
et. Han sa «Og se, jeg er med dere
alle dager inntil verdens ende.»

Jeg gleder meg til vi igjen kan
samle fulle hus og feire gudstjenest-
er uten antallsbegrensninger.
Kirken har et oppdrag i verden og i
våre lokalsamfunn, for Gud vil gi
oss fremtid og håp.

Ole Johan
Stokstad
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Innflytting i ny-
rehabilitert
Menighetshus
Mandag 3. mai var det overtakelse av
nyrehabiliterte kontorlokaler i Frogner
menighetshus. Dermed er de gamle
administrasjonslokalene for menighet-
ene i Lier flyttet ut av Fosskvartalet etter
20 år og samlet i et nyoppusset menig-
hetshus. Både den kirkelige betjening
med prester, organister, kateketer og
diakoner og kirketjenere og administra-
sjon er nå samlet under ett takk på
Menighetshuset i Klokkersvingen 1.
Kontorene på Tranby er beholdt, så
Tranby menighet har fremdeles sine
egne kontorer der. 

Kirkeverge Mette Sønsteby berømmer
de mange som har lagt ned stor innsats
og dugnad for å få det til. Hele første
etasje i Menighetshuset er nå tatt i bruk
som kontorer som både fremstår som
moderne og hensiktsmessige. Teknisk er
alt nå ferdigstilt, men på grunn av
koronaen har de fleste fremdeles
hjemmekontor, så fullt innflyttet er det
ikke før restriksjonene er lettet på.
Kontoret er dog betjent hver dag med

de som trenger å være der. 

Fordelen med å ha kontorfelleskap
samlet er at både den formelle og
uformelle kontakten blir mer direkte og
lettere å få til. Det at alle ansatte får et
nærmere daglig fellesskap er det betjen-
ingen ser mest fram til. 

Huset for øvrig er som før, med ung-
domslokaler i underetasjen og menig-
hetssal, kjøkken og kirkestuen i tredje
etasje. Planer for videre rehabilitering
finnes, men først må pengene og inn-
tektene gå til å få kontordelen til å
fungere. Huset har et moderne kjøkken
og styret ser gjerne at mange fortsetter
å leie lokalene til private samlinger så
som konfirmasjon, barnedåp og saml-
inger som før. Leiligheten i tredje etasje
er pusset opp på dugnad og er leid ut.
Det er styret glad for. 

Fortsettelse Søndag er kirkedag:

Søndag 15.08.2021
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 22.08.2021
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11:00 Konfirmasjon
Sjåstad kirke kl. 13.00 Konfirmasjon

Lørdag 28.08.2021
Sylling kirke kl. 11:00 Konfirmasjon
Sylling kirke kl. 13:00 Konfirmasjon
Lierskogen kirke kl. 11:00
Konfirmasjon
Lierskogen kirke kl. 12:00

Konfirmasjon
Lierskogen kirke kl. 13:00
Konfirmasjon
Lierskogen kirke kl. 14:00
Konfirmasjon

Søndag 29.08.2021
Lierskogen kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11:00 Konfirmasjon 
Frogner kirke kl. 11:00 Gudstjeneste

Lørdag 04.09.2021
Frogner kirke kl. 11:00 Konfirmasjon
Frogner kirke kl. 12:30 Konfirmasjon
Frogner kirke kl. 14:00 Konfirmasjon

Søndag 05.09.2021
Tranby kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 11:00 Konfirmasjon
Frogner kirke kl. 12:30 Konfirmasjon
Frogner kirke kl. 14:00 Konfirmasjon

Lørdag 11.09.2021
Tranby kirke kl. 11.00 Konfirmasjon
Tranby kirke kl. 12.00 Konfirmasjon
Tranby kirke kl. 13.00 Konfirmasjon

Søndag 12.09.2021
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00 Konfirmasjon
Tranby kirke kl. 12.00 Konfirmasjon
Tranby kirke kl. 13.00 Konfirmasjon

Menighetshuset overtatt etter ombygg-
ing. F.v. Søren Falch Zapffe, leder i
Fellesrådet; kirketjener Henrik Aasland;
styremedlem i Menighetshuset, Knut
Oldebråten; Styreleder i Menighets-
huset Dag Sten. 
Foto: Mette Sønsteby

Konsulent Mari-Lousie
Ljungmark på sitt nye kontor
Foto: Asle Kristiansen 

Sjåstad kirke 125 år søndag
26.september 2021

Vi legger opp til å feire og markere at
Sjåstad kirke runder 125 år søndag
26.september.

Målet er å få til en god intern marker-
ing for menigheten både for voksne og
barn. Kirken og menigheten har en
spennende og flott historie. Deler av

denne kan vi se på vår nye opp-
slagstavle ved kirken. Vi gleder oss til å
kunne feire vår kirke!

Det legges opp til gudstjeneste selve
dagen med invitasjon av 50 og 60 kon-
firmant årsjubilanter, dvs jubilantene
fom 2016 og til i dag. Neste års kon-
firmanter trekkes også inn. Invitasjon
sendes ut før ferien.

Vi arbeider fortsatt med programmet

hvor vi forsøker å ta hensyn til å ha et
trykt og godt opplegg også hva angår
antatt korona situasjon til høsten. Vi
håper dette kan være en god start og
markering for Sjåstad menighet inn i
en mer normal tilværelse etter snart 1,5
år med sterke restriksjoner og begrens-
ninger.

Svein Ove Faksvåg
Leder Sjåstad menighetsråd
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Slekters
gang

Døpte

Frogner
Selma Millea Hvitmyhr  

Sjåstad
Wilmer Muggerud Påverud  

Sylling
Synne Irene Danson-Tjomsland,
Filip Bekken Kornerud, Celine
Bekken-Pettersen, Syver
Bergsland Moen  

Tranby og Lierskogen
Vilma Ufs Haugane, Emma
Poverud, Tobias Eidsaunet
Østbye, Selma Sørheim-
Bratvold, Oliver Lislelid
Bystrøm  

Vigsler

Tranby og Lierskogen
Christine Hægstad og Carl
Fredrik Leegaard

Gravferder

Frogner
Einar Magnus Gundersen, Svein
Erik Brenna, Kjell Thorud

Tranby og Lierskogen
Eli Røsand Valø, Erna Berit
Elvatun, Johan Brun, Anders
Jørgen Fuglerud, Erna Sofie
Teigen, Ronald Tore Indregård

Sylling
Borgny Bekken, Bjørn Kristoffer
Ødegaard, Erik Anders
Furuvold

Nye linjevalg for konfirm-
antene i kirkene i Lier: 

Du skal få være den du er og gjøre det
du liker, og vi vet at det er lettere å lære

når du bruker flere sider av deg selv.

Konfirmantene i Lier får velge mellom
flere konfirmantlinjer neste skoleår.  Vi
har fra før tilbud om Ten Sing, speider-
konfirmant, diakoni og internasjonalt
fokus i Tranby. 
Fra neste skoleår vil alle konfirmantene

i kommunen få tilbud om å delta på
«Unge møter eldre», der unge og eldre
leker og prater sammen. Samlingene
foregår på 3 av sykehjemmene. 
Fra neste skoleår vil alle konfirmantene

i kommunen få tilbud om å delta på
KRIK-samlinger der vi ønsker å spre
idrettsglede, trosglede og livsglede. 

Konfirmanter fra Sjåstad og Sylling får i
tillegg tilbud om musikkworkshop
sammen med eldre ungdommer, der de
lærer om stemmen sin, blir tryggere på
å synge for andre, og får enda mer
sangglede!

Konfirmanter fra Tranby/Lierskogen og
Frogner får tilbud om Suburban-
HipHop dansegruppe, som øver i
dansesalen på ungdomshuset V2, og
ledes av profesjonell instruktør med
erfaring fra LA og Paris. 

Konfirmant-
ene i Frogner
får tilbud om
et nytt prosjekt
kalt «Life
Skills» ledet av
ungdomsdia-
kon. De møter
også på V2, før
de drar ut på «ekspedisjon» med det
mål om å lære å møte verdens utfordr-
inger med rak rygg, og tro på seg selv
og sine egne muligheter.

«Unge møter eldre», «Suburban» og
«Life Skills» er helt nye grupper og nye
måter å drive konfirmantundervisning
på. Tanken bak; er å møte dagens unge
i deres virkelighet, og å gjøre konfirm-
antopplegget mest mulig aktuelt og
interessant for konfirmantene.

Velkommen!

Ole-Jørgen
Andersen
Ungdomsdiakon
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Joh 1,15-18 
Det var midt på dagen. Sola steika.
Sand og moll føyk i vinden.
Folkemengden var på plass. Det var
ofte store folkemengder som samlet
seg rundt mennesker som sto rett
opp og ned og ropte ord om Gud. 

Johannes har oppmerksomheten.
Han vet at det ikke vil vare lenge,
men akkurat nå ser og hører alle på
akkurat han. Han vil fortelle om
Gud. Og han vil forklare at Jesus
som kommer gående er Gud. Men
hvordan skal han få sagt det. Det er
så mye han vil si. Det er så mye som
er viktig. Johannes har mange tank-
er om Gud og hvordan Gud er.
Samtidig er han ikke sikker på om
Gud er akkurat sånn han tror. For
hans bilde av Gud er formet av et
levd liv og erfaringer på godt og
vondt, barndomsfortellinger og
relasjoner.

For det er jo sånn for oss mennesk-
er. Om vi først tror på en Gud, så er
det likevel så mye vi ikke vet om
Gud. Og bevisst eller ubevisst lager
vi oss et bilde av hvem Gud er.
Basert på vårt liv og våre erfaring
blir bilde av Gud formet og dannet.
Gud vil derfor se annerledes ut
utfra hvem du spør om å beskrive
Gud. Men er alt sant? Stemmer det
at Gud er sånn jeg tror for meg og

sånn du tror for deg?

Jeg tror ikke det. Gud er ikke
mange guder. Gud er en Gud. Og
den eneste som vet hvordan Gud
faktisk er, er Jesus. Og gjennom
dette har vi fått tilgang til første-
håndskunnskap om Gud. For Gud
var menneske. Tusla rundt på jorda
sammen med oss. Viste oss hvem
han er. 

Gud er en Gud som er venn med
mennesker, går i bryllup og feirer
livet, har dype samtaler midt på
natta, helbreder syke, metter sultne,
går på vannet, tilgir, taler, vekker
mennesker opp fra de døde, vasker
venners føtter, spiser kveldsmat, lar
seg bli hengt på et kors, sprenger
dødens grenser og lover å være nær
hver eneste dag. Så uansett hvilket
bilde vi har av Gud, så er det disse
punktene Gud selv har vist oss at
Gud er.

Silje Bakken

Andakt

TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET

Å gå eller sykle på LINJA, den gamle
jernbanestrekningen mellom Lierbyen
og Spikkestad, gir en gode naturopplev-
elser og tanker om vandringen gjenn-
om eget liv. Plutselig, i vår, hadde
denne Linja fått en ny attraksjon. Den
svarte, triste tunnelen som var så godt
som stengt, er blitt viktig for oss tur-
gåere. Og uttrykket «Å se lys i tunnel-
en» ble en sannhet.
Sakte vandring i den
vel 200 meter lange
tunnelen er en opplev-
else. En gløtt inn i en
liten eventyrverden
som lett gir assosia-
sjoner til eget liv. Alle
møter vi motgang og
mørke dager, korona-
tid, nedturer og opp-

turer, og slik møter tunnelen oss. Så
venner vi oss til det svake, gule lyset
som glir over i gyllent, så lysegrønt og
sterkt grønt. HÅP! Håpet som så
mange skolebarn har tegna dette siste
året. «Alt skal bli
bra!» «Håpet er
lysegrønt», sa vi da
vi var små. 

Vi rusler videre i
tunnelen og
i livet. Vi
står ei lita
stund, så
kommer
fargene
som er i stadig forandring, fra
det lyse blå til vi plutselig er
omgitt av knallblått.  Vi tenker:
TRO. Hva er livet uten tro?
Mange er glade for å kunne

bygge livet sitt
på en kristen
tro.

Nå ser vi åpn-
ingen og
lyset i
enden av
tunnelen
samtidig
som vi
befinner
oss i vekslingen fra det lyse til
kjærlighetens farge: RØD. «Så blir
de stående disse tre: Tro, håp og
kjærlighet. Og størst blant dem er
KJÆRLIGHETEN!

På en gammel jernbanelinje og gjenn-
om en mørk tunnel, har vi kjent på
både TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET.

Gjertrud Aspelund 

Har du sikret ditt
gravminne? 
Fester er ansvarlig for at gravminnet
er forskriftsmessig sikret mot velting. 
Årlig ettersyn er nødvendig p.g.a.
telehiv og nedbør, selv om gravminn-
et er boltet. 
Veltefarlige gravminner
blir lagt ned. 
Har du spørsmål, ta kon-
takt med 
Lier kirkelige fellesråd tlf.
409 24 950

Bibel/samtalegrupper i
Sjåstad og Sylling
Vi starter opp igjen med åpne
bibel/samtalegrupper.

Sylling kirkestue 3. tirsdag i
mnd kl 18.30-20.00. Oppstart 17.
august.

Sjåstad kirkestue 1.tirsdag i mnd
kl 18.30-20.00. Oppstart 7.
september

Dette er åpne grupper hvor alle
som er interessert, er velkommen!



Ine Kristine 
Ølberg

Stian Fossli

Lokalkunnskap
og nærhetog nærhet

okalkunnskapL

eien 38, voHegsbr

.nohederheder.no
akt: 32 84 00 32Døgnv
3400 Lier

eien 38, voHegsbr

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad
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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

Diakoniutvalg!
Hva er diakoniutvalget? Hva gjør de og
hvem er de?  Det lurer sikkert mange på. 

I Lier har vi  to diakoniutvalg, ett i Frogner
og ett på Tranby / Lierskogen. Sjåstad og
Sylling har foreløpig ikke dette, men også
her har tydelige pionerer og ildsjeler satt
varmende, diakonale spor. Disse spora jobb-
er vi med å følge videre! 

Det er også
viktig å
huske på at
det gjøres
masse flott
diakonal
innsats av
mange andre
enn utvalg-
ene eller dia-
konene. For
meg (Aksel)
skjer diakoni
der vi som
kirke og enk-
eltmennesk-
er er tilstede
for andre - på en måte som har en helbred-
ende, lindrende, endrende eller frigjørende
effekt. Når vi tar del i handlinger preget av
nestekjærlighet, er vi også delaktige i Guds
gode plan med våre liv! Og da kan så mye av
det vi er eller gjør telle med. 

Diakoniutvalgene består av mennesker som
brenner for å organisere det diakonale
arbeidet med å styrke fellesskapet og glede i
menighet og lokalmiljø.  Når jeg spør en av
medlemmene hvorfor hun er medlem, sier
hun: « å se at andre koser seg og har det bra
er viktig for meg».  Andre fremhever betyd-
ningen av å bidra med å følge opp «det en
ser» av behov i lokalmiljøet. Alle synes det

er meningsfullt å være med og brenner sær-
lig for at vi skal være tilstede for de som er
mer utsatte av oss. Her er noen av de organ-
iserte tiltakene diakoniutvalgene er involvert
i:  

Åpent hus på Tranby, Allhegensmarkeringer,
fasteaksjoner, kirkekaffer, hyggetreff på
Liertun, Bratromveien bofellesskap, Grillfest
/hyggekveld  på Lierstranda bofellesskap,
Superonsdag, Julekurven, diakoniens dag og
andre temagudstjenester, ulike trivselstiltak

på Fosshagen
eller
Nøstehagen,
«åpen kirke»
og sorgg-
grupper. 

Når det gjeld-
er ungdoms-
diakonien
jobber ung-
domsdiakon
Ole-Jørgen
med å lage et
eget utvalg på
tvers av men-
ighetene. Vi i

diakoniutvalgene tenker masse på og heier
på ungdommen - og er veldig glad for at O-J
er på plass for å følge dem tettere. 

Per i dag sitter følgende vidunderlige med-
mennesker i diakoniutvalgene:  I Frogner:
Kari Kortnes, Børge Sørli, Fred Tschan, Kari
Frafjord og Inger Fjeldal Bjørshol. På Tranby
/ Lierskogen: Asbjørg Tingstad Larsen, Bjørg
Haukås, Ruth Opsahl, Karin Solberg, Kari
Justad Johnsen og Marit Nondal. På bildet
ser du noen fra begge utvalgene i skjønn
forening. 

Tusen takk for den flotte innsatsen dere
gjør! Alt godt fra Aksel Diakon!
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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 Bakken
(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



Baluba
Baluba øver hver mandag på Frogner
menighetshus. Fra 1330 til 1600. Fra 1.
til 4. klasse.  Åpent for alle i alders-
gruppen. 

Her fra karneval denne våren. 

Kirkevergen informerer:
God sommer til dere alle! Jeg håper
dere har hatt anledning til å kose dere
disse fine sommerdagene vi har hatt i
månedsskiftet mai/juni. I tillegg har
kommunen lettet på restriksjonene i
den lokale koronaforskriften, så nå
håper vi at tingene går i riktig retning.
Fra og med 4. juni til 4. juli kan atter
teater, konsertsteder og bingohaller
åpne. Vi kan ha 10 gjester på besøk i
hjemmet, enda flere hvis noen av gjest-
ene er «beskyttet». Og vi, Kirka i Lier,
kan ha gudstjenester og andre kirkelige
seremonier med 50 deltakere i tillegg
til de som arrangerer. Antallet gjelder
uavhengig av om noen av deltakerne er
beskyttet eller ikke. Kirkene i Lier har
plass til mange flere, men det er en
begynnelse på å vende tilbake til en
normal hverdag. Dog forutsetter det at
alle er flinke til å følge regler om å
holde minst 1 m avstand, fortsatt ha
god hygiene, sprite hender og overflat-
er og å bruke munnbind. Vi oppfordrer
alle til å følge reglene så godt det lar
seg gjøre. Sammen blir vi da med på å
ta hverdagen vår tilbake!

I mars ble det lagt frem en god og
beskrivende rapport om fremtidig
kirkelige organisering. Rapporten ble
bestilt av Kirkerådet for ca 1,5 år siden
og den ble behandlet på Kirkerådets
møte i slutten av mai. Saken ble

dessverre ikke ferdigbehandlet og de
skal ha et nytt møte 15. juni. Det for-
ventes at rapporten sendes ut på en
bred høringsrunde og jeg oppfordrer
dere alle til å benytte anledningen til å
si noe om hvordan en ønsker at kirken
skal organiseres i fremtiden. Rapporten
kommer ikke med en endelig løsning,
men presenterer ulike alternativer for
organisering. Dette skyldes at utvalget
er delt i flere viktige problemstillinger.
Spørsmålene som må drøftes gjelder
organisering av kirken på prostinivå.
Det ønskes at fellesråd som ofte dekker
menigheter i en kommune, løftes opp
til å bli et prostifellesråd med arbeids-
giveransvar for både det som i dag er
fellesrådslinjen og prestelinjen. Et
annet punkt blir da, hvem som skal
være daglig leder av dette prostifelles-
rådet, hvilke rolle skal kirkevergen ha,
og hvilken rolle skal prosten ha?
Videre, hvordan vil dette påvirke bis-
kopens og bispedømmets oppgaver og
ansvar? Vil en omorganisering påvirke
valgordningene, evt hvordan?
Rapporten løfter og drøfter ulike pro-
blemstillinger og det legges opp til en
bred høringsprosess fra august til
desember. Du finner link til både rap-
porten og mer informasjon om frem-
tidig kirkelig organisering her:
https://kirken.no/nb-NO/om-
kirken/slik-styres-
kirken/kirkelig%20organisering/ . 

Vi  flyttet som kjent inn i Frogner men-
ighetshus med stabene fra Kirkens ser-
vicekontor og menighetsstabene for
Frogner, Sjåstad og Sylling. Vi er fort-
satt litt i innflyttingsfasen, da det er
mange av oss som har hjemmekontor,
men selv om det står noen pappesker
her og der, aner vi konturene av et kon-
torfellesskap som vi tror blir veldig bra.
Vi gleder oss til å møte dere når
koronapandemien tillater det.

Korona gjør annonsering av tjenester
tidvis vanskelig og situasjonen endrer
seg tidvis veldig raskt. Jeg oppfordrer
dere derfor til å følge med på hjemme-
siden vår (https://kirken.no/lier/).
Kalenderen nederst på siden er oppdat-
ert mtp gudstjenester mv. Der er det
også link til evt påmelding til gudstjen-
ester. Vær obs på endringer på kort
varsel!

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å
ønske alle en riktig god sommer! Ta
vare på hverandre!

Kirkeverge Mette Sønsteby       

Neste nummer
Stoffrist: 24. august
I din postkasse: 3.-10.  sept.

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

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

Bangladag
på Tranby
Disse fornøyde
barna deltok da
Tranby menighet
inviterte sine 4.
klassinger til
«Bangla-dag» lør-
dag 6. juni,

sammen med kateketene Joar og
Helge. På programmet sto blant
annet innlæring av bengalske gloser
og sanger, laging av flagg, rickshaw-
kjøring (sykkeltaxi), og prøving av

klær fra Bangladesh. Tranby og
Lierskogen menighet har samlet inn
penger til YWCA  (tilsvarer norsk
KFUK) i Bangladesh i mange år,
hovedsakelig til skolebygging. Helge
har vært i Bangladesh med Lier Ten
Sing, og viste bilder fra flere av
skolene som menigheten har støttet.
Vanligvis lager barna selv en kyll-
ingrett på denne dagen, men pga.
smittevern ble det denne gangen en
deilig kyllingrett, frukt punch og
dessert fra den nye indiske
restauranten på Liertoppen.


