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Søndag 31.10.2021
Frogner kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. 4-årsbøker
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Høsttakkefest
Sjåstad kirke kl. 19.00:
Sinnsrogudstjeneste^

Søndag 07.11.2021 – Allehelgensdag
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 14.00-18.00: Åpen
kirke. Mulighet for stillhet, tenne lys og
samtale.
Tranby kirke kl. 14.00-18-00: Åpen
kirke. Mulighet for stillhet, tenne lys og
samtale. 

Sjåstad kirke kl. 17.00:
Minnegudstjeneste
Tranby kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste
Frogner kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste
Sylling kirke kl. 19.00:
Minnegudstjeneste

Søndag 14.11.2021
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 21.11.2021
Frogner kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 28.11.2021
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken
Lierskogen kirke kl. 17.00:
Julegrantenning
Tranby kirke kl. 18.00:
Familiegudstjeneste. Lysmesse
Sjåstad kirke kl. 19.00:
Sinnsrogudstjeneste

Torsdag 02.12.2021
Frogner kirke kl. 18.00:
Ungdomsgudstjeneste

Søndag 05.12.2021
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken
Øverskogen samfunnshus kl. 11.00:
Gudstjeneste
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Lier Menighetsblad

Sankt Hallvard –
Helgen og Symbol
Dette er tittelen på en ny bok av Ole
Richard Høisether.  Boken skulle
komme ut i forbindelse med jubileet
for Sankt Hallvard i 2020, men dukk-
et først opp i år.

Vi har savnet et samlet verk om
denne unggutten – Hallvard fra
Husaby – en markør for Lier og for
Viken.  Det å samle ny og gammel
kunnskap om Sankt Hallvard mellom
to permer har vært etterlengtet.

Boken forteller den lokale historien
om Hallvard, men også det politiske
maktspill som lå til grunn for at
Sankt Hallvard ble Oslos skytshelgen.
Dette for å sikre den norske konge-
maktens i Viken mot dansk innflyt-
else i høymiddelalderen.  

Kort fortalt skal Hallvard Vebjørnson
være født på Huseby i Lier rundt 1020.
Han var eldste sønn av storbonden
Vebjørn og hustru Thorny og kanskje
vokste han opp der gravhaugene på
Huseby i dag ligger – et kjent lande-
merke i Ytre-Lier. 

Historien forteller at Hallvard ble drept
med pilskudd i en båt på
Drammensfjorden fordi han tok en
gravid kvinne i forsvar.

Om denne Hallvard vet vi egentlig
utrolig lite – her møter vi stor usikker-
het.

– hva er historiske sannheter – og hva
er fri diktning?

-  og hva er det som er utvikling av en
kult og en levende legende?

Hos den sikreste historiske kilden,
Adam av Bremen heter det:

«En som het Hallvard, levde lenge et
stille og fromt liv blant nordmenn-
ene, men så kunne han ikke lenger
være ubemerket.  For da han beskytt-
et en uvenn, ble han drept av sine
venner.  Ved disse menns hvilested
opplever folk den dag i dag store hel-
bredelses-undre.»

Legenden om Sankt Hallvard har
over årene, og i sterkere og sterkere
grad, blitt mer og mer sentral for
Liersamfunnet og ikke minst i vår
kirke og våre menigheter – i hold-
ninger, i ord og toner.

Søren Falch Zapffe

Leder Lier kirkelig
fellesråd
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Strålende klaver- og
orgelkonsert i
Frogner kirke 13.
oktober
Onsdagskonsertene
andre onsdag i måned-
en i Frogner kirke
begynner å feste seg.
Nok en gang fikk pub-
likum en strålende
opplevelse da  Griegs
a-moll pianokonsert
sto på programmet.
Pianokonserten er en
nasjonalskatt og ble
presentert i form av
piano og orgel. 
Sist de prøvde oss på
en klaverkonsert
arrangert for orgel og
klaver var i fjor rett før
nedstengingen. Da
lovte de å komme til-
bake til denne unike kombinasjon-
en. 
«De» er Jan Gunnar Sørbø, som er
ansatt i Lier kirkelig fellesråd i
Frogner menighet og er en aktiv
konsertpianist,
var solist for kvelden. Kantor og
konsertorganist Kristoffer Myre Eng

fra Oslo kirkelig fellesråd var kveld-
ens «orkester». 
Kombinasjonen orgel og klaver er
en teknisk svært krevende musikk-
form. De to musikerne må være
presist samstemte når tonene spilles
mens lyden i kirkerommet tar tid

fra orgelet til det når fram til
orgelets spillepult og solisten ved
klaveret. Det løste de med bravur
og det er bare å gi seg over hvor
teknisk dyktige de var og hvor sam-
stemte og musikalske de framsto. 
A-moll konserten er skrevet for
piano og orkester, og orgelet spiller
orkesterstemmene i dette arrange-

mentet. Det ga en unik klang og
opplevelse. Orgelstemmen fylte
kirkerommet og ga et lydteppe og
klanger som løftet pianosoloen
fram til en unik klarhet. Når så
begge solistene var så dyktige og
musikalsk rutinerte, så ga det pub-

likum en stor
opplevelse. At
orgel og klaver
har ulik klang-
farge gjorde at de
fremhevet og
utfylte hverandre. 
Konserten startet
med en egen org-
elsolo med et
stykke av Bach-
eleven Johann
Ludwig Krebs
med et eget bass
soloparti spilt kun
på pedalene. Med
sin lettere stil og
barokke egenart,

var den en morsom kontrast til
Griegs nationalromantiske bravur-
nummer. 
Til sammen fikk de ca 40 pub-
likummere en stor konsertopplev-
else som vil leve lenge i minnet. 

Tekst og foto: Asle Kristiansen 

Informasjon fra
kirkevergen 

Velkommen -Endelig kan vi ønske
velkommen til en helt normal kirke
med rom for alle – sammen. Fra
lørdag 25. september klokken 16.00
ble alle smittevernregler avviklet.
Nå ønsker vi å skape glede og for-
ventning over å kunne samles i
kirkene igjen. Se vårt program for
på våre hjemmesider
www.kirken.no/lier  eller
www.skjerikirken.no

Vi er i gang med institusjonsandak-
ter og gudstjenester, vielser, dåp og
gravferder blir gjennomført i hen-
hold til gjeldende smittevernregler.
Konserter er tatt opp igjen. Vi gjør

det vi kan for at dere skal føle dere
trygge når dere kommer til oss, det
være seg tjenester i kirkene eller
aktiviteter i menighetshusene og
andre steder.

Ny kirkelig organisering –
Informasjonsmøter er avholdt.
Hensikten med ny organisering er å
samordne, forenkle og ta inn over
oss at kirken har fått en friere rolle.
Nå er det vi som bestemmer i eget
hus.  Spørsmålet er: hvordan vi vil
ha det?  Dette er en åpen høring
med høringsfrist 1.12.2021. Du kan
lese mer på https://kirken.no/kirke-
ligorganisering

Glassmaleriene i Sylling kirke har
blitt rehabilitert av Nidaros
Domkirkes restaureringsarbeider.

De er ferdige med arbeidet i Sylling
kirke, men de har tatt med seg
noen felter som de må jobbe mer
med. Remontering av disse feltene
har vi ikke fått noe tidsanvisning
på. 

Er det noe du lurer på eller du
ønsker noen å snakke med er det
bare å kontakte oss på vår hjemme-
side LIER@KIRKEN.NO eller ringe
sentralbordet vårt på telefon 
409 24 950. Vi hører gjerne fra deg!

Kirkeverge
Mette
Sønsteby
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Slekters
gang

Sangtimen 
Torsdag 28. oktober kl.19.00
på Tranby menighetshus, 
«hele Lier-
kirken» er vel-
kommen til
sangglede

Kveldens gjest
er Katrine
Gilje
Kolbjørnsen. 

Katrine, som bor på Tranby, er
utdannet ved Concordia college og har
cand.philol i musikkvitenskap fra
NTNU. Hun begynte å spille fløyte
som 12-åring med Grete Hilsen
Tandberg. Senere har hun studert
fløyte med bl.a. Annika Nordstrøm og
Andrew Cunningham.
Hun har jobbet mange år som frilans-
musiker, vært på turne i regi av riks-
konsertene, barnehageturne og flere
kirketurneer rundt i Norge. Hun har
medvirket på flere Cd-innspillinger.
I det spillekarrieren var i ferd med å ta
av, var Katrine i en ulykke. Dette førte
til at hun hadde lange opphold på bl.a.
Ullevål sykehus og Sunnaas, og nå sitt-
er rullestol.
Katrine jobber nå som faglærer i mus-
ikk på Høvik skole, og har tatt opp
igjen frilands-jobben på fløyte.

Som hun selv sier: «Jeg har verdens
beste jobb med verdens nydeligste
ungdommer. Jeg er takknemlig for at
jeg kan være sammen med dem og bli

kjent med dem. Og barnekoret med de
minste elevene er et av livets mange
høydepunkter.»

Denne kvelden skal Katrine
spille fløyte for oss. Hun
plukker ut noen salmer og
sanger som hun snakker litt
om.
I tillegg vil hun også snakke
litt om eget liv, hvordan
tanker, tro og gamle sann-
heter blir satt på prøve når
livet endres. I tillegg stiller

hun spørsmålet om hvor mye plass det
er for den frie tanken i kirken.

Som hun sier:
«Vi skal være stolte over salmetradi-
sjonen vi har i Norge. Det er en kult-
urarv vi må ta vare på og forvalte godt.
De vakre melodiene er en blanding av
folketoner fra inn og utland, og små
melodier med kjent opphavsmann.
Selv om det kan være vanskelig å for-
stå alt som blir sunget, må vi forstå
dem ut fra den tiden de ble skrevet. De
gir en unik innsikt i Levd liv, i håp om
at det finnes noe/ noen der ute som
bryr seg om oss, og trøst når livet er
vanskelig.»

På Sangtimen prioriterer vi alltid, etter
kveldens gjest og en kort kaffepause,
tid til «ønskekonsert». Noen ønsker å
dele «sin» sang eller salme med venner
i kirke og menighet.

Velkommen!

Døpte

Frogner
Erik Odde Karstensen, Martin
Odde Karstensen, Anea Sveaas
(Holmsbu), Birk Johannes Crowo
Shumann, Frida Emilia Nygaard,
Edvin Rognstad Brekke, Matilde
Hennum Bolstad, Sivert Josefsen
Lundby, Ylva May Åshild Nygård
Larsson (Vatnås), Luca Opsahl
Carvalho, William Nicholson
Stenbro, Linnea Opsahl Joramo,
Pernille Holm Dalsøren, William
Vårheim Øvereng, Selma Lien
Rustung, Hedda Oline Kleven
Quist, Sivert Bergh Svendsen,
Emmy Sire Flåtene, Hanna Trovåg
Salte, Ine Sophie Haugvik-Dahl,
Vårin Amalile Lærum Dalane, Elise
Sundal Melaasen, Ove Aleksander
Frøyland Fossum, Scott Breidablikk
Mørkassel

Sjåstad
Maja Fossheim Aas

Sylling
Sofia Svorstøl Mathiesen, Tilja Høye
Stadsvik

Slekters gang fortsettes neste side

MØTEPLASSEN
UNG i SORG

Et nytt sorgstøttetilbud for unge i alderen 13-20 år, 
utviklet i samarbeid med skolehelsetjenesten i Lier. 

lignende situasjon som deg. 

NÅR: hver tredje onsdag kl.15-16.30.
HVOR: på Ungdomshuset V2 i 3. etasje.
KONTAKT: Ole-Jørgen på mobil 4560032 
eller mail: oa228@kirken.no

Tilbudet er gratis og livssynsåpen.
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Hvordan få sterk-
ere psykisk helse?
I forbindelse med markeringen
av Verdensdagen for psykisk
helse, så fikk jeg i løpet av fire
dager være sammen med alle
9. klassingene i kommunen. På
kulturscenen fikk vi et møte
med Marius, en ung mann
med mye på hjertet, som ung-
dommene virkelig lyttet til.
Marius fortalte at han som
yngre hadde vært usikker, hatt
mest fokus på feil han gjorde
og at livet hadde fått en brå-
stopp, ganske så bokstavelig.
(Stikkord; alkohol, krasjet bil
og fengsel).

«Du kan selv styre hva du har
fokus på i livet»: På vei inn i
fengsel, så bestemte han seg for
å fokusere på «her og nå» og
på det som er bra. Han erfarte
at det ikke hjalp å ha fokus på
alle feil han hadde gjort, eller å
bekymre seg. 

Jeg ble sittende å tenke at; dette
har jeg hørt før, bare i en litt
annen form. Da jeg selv var
ung, så ble jeg kjent med en
som sa ting som; «vær ikke
bekymret, hver dag har nok
med sin egen plage». Han

lærte meg også å legge bak det
vonde som har skjedd, og å
starte på nytt. I møte med ham
lærte jeg også at «jeg kan bare
være meg selv», og at det er
bra! Dette har gitt meg sterkere
psykisk helse i mange år, og
daglig legger jeg fra meg tabber
og bekymringer hos ham, altså
Jesus. Det er mye god psykisk
helse i det!

Marius ga nok mange av ung-
dommene i Lier litt mer håp og
retning. Nå har han dratt, og vi
får fortsette der han slapp.
Fortsette å si til de unge at:
«alle kan gjøre feil, men det
viktigste er hva du gjør med
det». Finn deg et sted der du
kan legge fra deg tabber og
bekymringer, for hver dag har
nok med sin egen plage. Og ser
du etter det; så er det alltid
noe som er bra!

Ungdoms-
diakon
Ole-
Jørgen
Andersen

AndaktSlekters
gang

Tranby og Lierskogen
Edvard Lundeby, Theodor Wølner Vinje,
Ludvik Johnsrud Thelle-Eriksen (Haslum),
Mari Elvsveen (Sollia), Vilja Kallunkui Vik,
Erla Bryn, Emil Johansen Dyve, Ivar Moen
Høgberget, Max Adolfsen Myrvold, Henrik
Ljøsne Gummerson

Vigsler

Tranby
Madelen Helgestad Bystrøm og Glenn
Fjellheim Lislelid, Sofie Drågen og Andreas
Kjelsberg, Anne Lise Storegjerde og Joachim
Hovestøl

Gravferder

Frogner
Kjell Arne Ask, Bente Born, Karl Otto Gilje,
Solveig Hørthe, Hans Sørensen Knigge, Gitte
Merete Bjerklund, Magnus Høiberg, Karin
Dagmar Platou

Tranby og Lierskogen
Gunnlaug Røyland Haugen, Torbjørg
Hennum, Ove Kleven

Sjåstad
Tore Mehren

Konfirmantaksjonen 2021

Konfirmantene i Tranby &
Lierskogen menighet har hvert år
siden 2003 hatt en dør-til-dør-inn-
samling til Bangladesh KFUK til
skolegang og skolebygg for fattige
barn i slummen. I fjor måtte det skje
digitalt pga pandemien. Vi gjør det
samme i år, fordi vi tror det er lite
kontanter blant folk og at det dermed
kommer inn mer HVIS KONFIRM-
ANTER OG FORELDRE DELER
INFOEN UNDER HER OM
AKSJONEN MED DERES VENNER
– BÅDE PÅ FACEBOOK OG
MUNTLIG
Det kan vippses til 13299, eller settes
rett inn på konto 2250.34.24340
(KFUK-KFUM Buskerud, som vi

samarbeider med, og som hver kveld
vil rapportere på FB-gruppa vår om
hvor mye som er kommet inn.
Skattefradrag for gaver på 500 kroner
og mer for de som vil ha det.

Tranby & Lierskogen menighet har
Bangladesh KFUK som sitt misjons-
prosjekt, selv om det ikke er lov å
forkynne på skolene de driver. De
kristne utgjør 0,3% av befolkningen i
Bangladesh og tilhører stort sett mid-
delklassen, mens det er  mange fatt-
ige blant de nesten 90% muslimene
og nesten 10% hinduene. Det er disse
fattige som får hjelp av KFUK i
Bangladesh til skoler, ‘Spare & invest-
eringsgrupper’, helse, opplysning,
rådgiving, yrkesopplæring, kurs mm.
(KFUK (YWCA på engelsk) er verd-

ens største kvinneorganisasjon, som
bl.a er høringsinstans i FN om
kvinnespørsmål.)

Pengene som samles inn i år skal gå
til et 74m2 tilbygg til den eksister-
ende skolen på 4 etasjer i Chandpur,
sørøst i landet. Hit kommer mange
klimaflyktninger som har mistet alt
de eide pga flom, og KFUK har lang
venteliste med barn som håper å få
plass på gratisskolen deres! Pengene
som samles inn vil endre livet til
mange bar. Denne innsamlingen er
for å lære litt om nestekjærlighet.
Konfirmantene i fjor fikk inn 52.500
kr, og rekorden ble satt i 2015 med
hele 67.500 kr! 

Klarer vi å slå den rekorden i år? 
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Flott lokal feiring av

Sjåstad kirke 125 år

søndag 26.septemb-

er 2021

Sjåstad menighetsråd hadde tilrette-
lagt for en lokal markering av at
Sjåstad kirke ble 125 år søndag
26.9.21. Denne søndagen var første
hele dag på 1,5 år uten smitteverns-
restriksjoner. Bedre bursdagsgave enn
Regjeringens beslutning lørdag 25.9
kunne menigheten ikke få.  Tenke seg
til at vi nå kan avholde gudstjenester,
arbeid med barn og ungdom, sang og
korøvelser og bibelgrupper uten å
måtte tenke på strenge regler for sos-
ial nærhet. Menighetsarbeid handler
om å kunne være
nær hverandre når
livet føles vanskelig, i
gleder og når livet er
mer på det jevne.

Gudstjenesten den
26.9 var en flott
markering som
skapte glede, stolthet
og inspirasjon.
Sokneprest Ole Johan
Stokstad hadde
hovedansvaret med
assistanse fra diakon
Ole Jørgen Andersen,
organist Sara Brødsjø og kirketjener
Paul Christian Justad. Valg av salmer
for dagen understreket på en fin måte
at dette var en historisk dag: «Herre

Gud, ditt dyre navn», «Syng for
Herren, hele verden», «O store Gud»,
«Kirken den er et gammelt hus» og

«Deg være ære».

Sjåbagos og Lier Soul Children (bild-
et under) hadde en flott avrunding

før velsignelsen. Deres opptreden
med sin sterke innlevelse i sine sang-
er berørte alle i kirken. En meget god
opplevelse for oss som kunne være til
stede i kirken.

Gudstjenesten var en åpen gudstjen-
este, men med noen spesielt inviterte
med sterk lokal tilknytning. Det var
50 og 60 års konfirmantjubilanter for
kullene 2016-21 samt neste års kon-
firmanter (bilde under). I sin hilsen
understreket menighetsrådets leder
at kirken er svært viktig for lokal-
miljøet. Viktig er også Oddevall
skole, Egge skole, Merikroken
bygdebarnehage, Sjåstad sanitetsfor-
ening, Sjåstad samfunnshus, Sjåstad
Vestre Liers Idrettslag og skole-
musikken. Representanter fra disse
var også spesielt invitert.
Kirkevergen og leder for Lier
Kirkelige Fellesråd var også til stede
hvor leder Søren Falch Zapffe kom

med en hilsen og en gave til kirkens
utsmykking.

Ved prosesjon ut av kirken fikk alle
en liten brosjyre om Sjåstad kirkes
historie og hva som tilbys i menighet-
en høsten 2021. Denne brosjyren vil
også deles ut sammen med menig-
hetsbladet. Skolekorpset spilte uten-
for kirken og skapte en riktig god
bursdagsstemning.

Kommunen var
representert med
ordfører Gunn
Cecilie Ringdal som
la krans på
Hofgaard sitt grav-
sted etter gudstjen-
esten.
Skolemusikken
spilte, og menighet-
en deltok i
Liersangen og Gud
signe vårt dyre
fedreland. Det ble
en verdig markering av Hofgaard sin
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Tsjaikovski i Frogner kirke
Frogner kirke onsdag 10. november kl 19.00 

«Tsjaikovskis trio for klaver, cello og fiolin rang-
erer som et av de tyngstveiende romantiske verk-
ene for denne besetningen. Selv om besetningen
er liten, er formatet stort. Stemningene spenner
fra det dypt alvorspregede og tragiske, via det
spøkefulle og naive til det majestetiske og seir-
ende. Slett ikke ulikt den paletten kirken til dag-
lig rommer ved å ledsage menneskets livsløp fra
inngang til utgang. På dette viset tror vi at
Tsjaikovskis trio kommer til å gi god gjenklang i
Frogner kirke.»  Kveldens trio består av Jan
Gunnar Sørbø på klaver, Nina Dolgintseva på
cello og Birgitte Stærnes på fiolin.

Inngang: kr. 200,- / kr. 100 under 18 år
Vipps eller kontant

Jan Gunnar
Sørbø, Klaver

Birgitte  
Stærnes, 
Fiolin

Nina
Dolgintseva,
Cello
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menheng
 at Liers
ører hedr-

 ofgaard
 in histor-
 innsats
n Lier

mmune har
t helt avgjørende ved sine øko-

miske bidrag i tiden etterpå for at
en i dag er i en så god forfatning. 

 var vel mer naturlig enn at sam-
ne i god historisk tradisjon fort-
e ved kirketrappen etter sere-
nien ved Hofgaards grav. Alle fikk
ert
et god
-
kake og

e.

et var
 og høst-

 av en
 farge-
me om
nge-
tet. Vi

erverte
 smilende ansikter og mange
ykte sin begeistring for marker-
n og dagen.

firmantjubilantene møttes etterpå
 mfunnshuset hvor det ble servert

snitter og kaker. Arrangementet ble
ledet av nestleder i menighetsrådet
Inger Lise G. Ulsaker. En aktuell og
egenskrevet historisk prolog ble frem-
ført av Torunn Sand. Jubilantene,
ledet an av Tore Braaten, bidro med
relevante erindringer fra konfirmant-
tiden.  Det var tydelig at jubilantene

hadde mye å snakke om, de ble selv-
sagt plassert sammen kullvis. Her var
det mye å mimre om og selvsagt var
det også et behov for å dele hva som
hadde skjedd siden sist. Det var
dessverre en tidsramme for arrange-
mentet.

Fra menighetsrådet ønsker vi å
uttrykke en stor takk til alle frivillige
og andre som bidro til at denne
markeringen lot seg gjennomføre.
Vårt håp er at dette gav en fin start til
et mer normalt liv og samvær, og at
feiringen inspirerer til mye godt fell-
esskap i menigheten.

Svein Ove Faksvåg

Leder Sjåstad menighetsråd
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Sjåstad kirke 125 år.
Oddevall skole feiret jubileet med
en dag med gammeldags skole.

Fredag 24.09 hadde alle
elever og voksne på
Oddevall skole en ann-
erledes skoledag.

Skolen feiret at kirken
hadde bursdag, 125 år.

Dagen startet med tale fra
rektor. Deretter fikk elev-
ene oppleve linjegymnast-
ikk, jenter og gutter
adskilt og alle på rekke.

Deretter gikk elevene til klasse-

rommet, hvor de måtte hilse på
lærer og rektor med å titulere de
med «god dag fru Ulsaker», og
«god dag rektor Dubland» 

Elevene fikk se en del bilder av

kirken innvendig, og de hadde og
gode samtaler om hva kirken bruk-
es til. 

Elevene hadde pen-skrift, fikk tran,
spiste og alle elever og voksne
avsluttet dagen med å synge «Alltid
freidig når du går».

Takk for en fin dag.

Inger Lise Ulsaker

Bilde: Her er en del av de voksne
pyntet til gammeldags skoledag.

Nyåpnet gravfelt tilrette-
lagt for muslimsk grav-
leggings skikk, Frogner
gravplass
Gravfelt tilrettelagt for muslimsk
gravleggingskikk, ble torsdag 30.
september åpnet på Frogner grav-
plass i Lier. Gravplassen er opprett-
et med 66 plasser, hvorav 12 er til
barnegraver.
Gravplassen ivaretar de krav som er
satt for muslimsk troende, bl.a.
med avdøde plassert i
retning mot Mekka. 
Gravplassen er plassert
slik at det er fysisk
avstand mellom den
kristne og den
muslimske plassering
på gravplassen. 
Kirkevergen orienterte
de fremmøtte om den
konstruktive prosess
som har gått både i
politiske Lier og i Lier
kirkelige fellesråd.
Likeledes den dialog
som har vært helt nød-
vendig mellom ledere
fra kirke og muslimsk miljø i kom-
munen. 
Kirketjener uttaler likeledes at
planlegging og gjennomføring av
ulike seremonier blir ivaretatt med

gjensidig respekt. 
Representantene fra både de fire
ulike muslimske menigheter og fra
den norske kirke, var svært tilfreds
med det tilbudet som nå foreligger.

Til stede ved åpningen var både
representanter fra ulike muslimske
menigheter i vårt distrikt, likeledes
ordfører, leder av Lier kirkelige fell-
esråd, kirkevergen, kirketjener,
sogneprest, samt leder av Frogner
menighetsråd. (se bilde)

Bildet sett fra høyre:
1. Søren Falk Zapffe - politiker i
Lier, leder av Lier kirkelig fellesråd

2. Ragnar Petersson - sogneprest i
Frogner menighet
3. Gunn Cecilie Ringdal - ordfører i
Lier kommune
4. Inger Fjelldal Bjørshol - leder av
Frogner menighetsråd
5. Mette Sønsteby - kirkeverge i Lier
kommune
6. Abdul Majid Abid (kommunestyre
representant i Lier) 975 88 746
7. Henrik Aasland - kirketjener i
Frogner menighet 

Kontaktperson i fbm alle sere-
monier og andre aktiviteter på kirke-

gård /
gravplass

8. Mahammad
Qasim
9. Ismail Adol
10. Asif Rana
(forstander i
muslimsk men-
ighet i Lier) 951
30 322
11. Ikke på
bilde. Badr
Jamil Kiani
(begravelsesbyrå
for muslimer i
Drammen.
986 45 446
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Kirken ønsker å bidra til et godt lokalmiljø for barn og unge rundt omkring i Lier,
og har derfor denne høsten åpnet Lierskogen kirke hver tirsdag etter skoletid. Det
er nå en fast gruppe på 21 barn, som blir tatt
godt imot av et «pedagogteam» og et kjøkk-
enteam». Først må alle gjøre leksene, før vi
spiser deilig suppe laget av en blid gjeng med
pensjonister. Etter mat har vi felles aktiviteter
inne eller ute før frilek og avslapning. Vi rydd-
er kirkerommet til innebandy og lek, har bord-
tennisbord i kjelleren og store uteområder for
sport og lek. 

Tilbudet er gratis og livs-
synsåpent. Vi slipper nå inn
5 barn til. Påmelding til
ungdomsdiakon Ole-Jørgen
Andersen oa228@kirken.no

Bilde øverst: Hva smaker bedre enn maten til «beste-
mor»?
Bilde i midten: Pensjonerte lærere hjelper med leks-
ene. 
Bilde nederst: Herman er en populær «leke-sjef»

Utleie av Frogner menig-
hetshus
Det er igjen mulig å leie i
Menighetshuset i Lierbyen til
arrangementer og tilstelninger. Det
er fire ulike lokaler som kan leies.
a) Menighetssalen i 2. etasje, b)
Klokkerstua i 3. etasje, c) Peisestua
i underetasjen og d) kjøkken/spise-
rom/møterom i 1. etasje. Det er
stort kjøkken i 2. etasje og tekjøkk-
en i de andre etasjene. Kontakt
Kirkens servicekontor tlf 40 92 49
50 for opplysninger og bestilling. 

Julemarked på Frogner
menighetshus
En gjeng ivrige entusiaster
stråler av oppfinnsomhet
over endelig å kunne sette i
gang med aktiviteter igjen.
Næringsliv og samfunns-
aktiviteter har fått støtte,
men frivillighet har ligget
nede under pandemien.

Driften av Frogner menig-
hetshus står sentralt i men-
ighetsarbeidet, men huset
trenger inntekter. Berit
Mørk, Lise Fredriksen, Else
og Knut Oldebråten og Inger
Bjørshol har tatt initiativ til å få til en
julemesse for Frogner menighetshus.

«Nå er heldigvis Koronaepedemien på
hell og alle restriksjoner er lagt til side.
Vi har nå muligheter for å få aktivitet-
ene opp å gå igjen. Frogner menighets-

hus har etter ombygging større bruk
for inntektsbringende tiltak enn noen
gang, så nå er tiden klar for å arbeide

for å få penger inn til huset igjen. Vi
håper du er villig til å bidra», skriver
Inger Bjørshol til mange.

«I første omgang har vi bestemt oss for
å gjennomføre et Julemarked på huset.
Datoen er lørdag 27. november det vil

være åpent for salg 11-15. Vi trenger
hjelp til det meste».

Hva er det så folk i Lier får ut av det?

# Salg av hjembakte julekaker 
# Salg av finere lopper 
# Salg av håndarbeid og julepynt 
# Kafeteria
# Lynlotteri 
# Det blir sang av Baluba, barnekoret I
Frogner Menighet.

Kjenner vi initiativtagerne rett (og det
tror vi), så blir det kvalitet over mark-
edet og masse forskjellig en kan handle
med seg til gaver og til seg selv. Det er
ingen kunst å få til alle sju kakeslagene
når en kan handle de på Julemarkedet.

Sett av datoen lørdag 27. november og
møt fram på Frogner Menighetshus i
Lierbyen, Klokkersvingen 1. 

Baluba (bildet) synger ca kl 12, og kaff-
en smaker best sammen med andre.

FELLESSKAPSKVELDER,
FROGNER MENIGHETSHUS 

Tirsdag 16.11 kl. 19.30. Roar
Haldorsen Strat: «En seiler på livets
hav». Roar Haldorsen Strat har vært
lærer, ledet Operajon Mobilisering i
Norge og gen.sekr. i Bibelleseringen.

Tirsdag 7.12 kl. 19.30   Tore Seierstad:
«Dere skal være lys og salt og skal sam-
menlignes  med sennepsfrø og surdeig i
verden, sa Jesus.» Tore Seierstad har
bl.a. vært misjonær  i Aserbadjan  og
rektor på Danvik folkehøyskole. 

Begge kvelder er det kaffe og litt å bite
i fra kl. 19.00



Ine Kristine 
Ølberg

Stian Fossli

Lokalkunnskap
og nærhetog nærhet

okalkunnskapL

eien 38, voHegsbr

.nohederr.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

 
VELKOMMEN TIL  

 

BABYSANG  
 

 
 

  
 

IInnggeenn ssaannggffeerrddiigghheetteerr kkrreevveess -- 
KKoomm ssoomm dduu eerr!! 

 
Tirsdager i oddetallsuker,  

 
 Vi spiser lunsj sammen fra  kl. 11.00 (ta med matpakke. Kaffe og te serveres) 
 Babysang kl. 11.30-12.15 
  
 Arrangementet er gratis 
 Passer for foreldre med  
 Besteforeldre eller andre familiemedlemmer kan gjerne oppholde seg i kirkerommet 

under samlingen 
 
 
 
    
   Ring Thea 980 69 056  
   eller Kari 4545 6113 
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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

Saksbehandler
Merete Skagen
(Kirkens servicekontor) 

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

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
I permisjon

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



Velkommen til
Sinnsrogudstjenester i
Sjåstad Kirke!
Sinnsrogudstjenestene er et tilbud
som kan gi livsmot og håp til alle
som trenger Guds hjelp i hverdagen
(og hvem gjør vel ikke det?) 

- er en åpen samling for alle som har
lyst til å komme

- er en annerledes og livsnær guds-
tjeneste bygget rundt Sinnsrobønnen

- gir rom for stillhet og ettertanke,
bønn og enkle livsnære fortellinger

- har en kortere betraktning kalt «fra
hjerte til hjerte» istedenfor en vanlig
preken

- byr på variert musikk 

- tilbyr mulighet for lystenning, for-
bønn og nattverd

Dette er en enkel og inkluderende
gudstjeneste for søkende mennesker,
for deg som tror og deg som tviler,
for de som sliter med livet, for deres
pårørende og ellers alle som har lyst
til å komme. Sinnsrobønnen:

«Gud, gi meg sinnsro til å godta de
ting jeg ikke kan forandre, 

mot til å forandre de ting jeg kan 
og forstand til å se forskjellen»

Sett av følgende datoer: 31/10 og
28/11. Vi møtes til kirkekaffe før
gudstjenesten, kl. 18.30! Selve guds-
tjenesten starter kl. 19.00. Spørsmål?
Kontakt Aksel diakon tlf. 480 40 146
/ ao887@kirken.no. Velkommen!

Neste nummer
Stoffrist:  23. november
I din postkasse: 3.-10. des.

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

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

Stille jul, Frogner kirke.

Mandag 20. desember blir den tradisjonelle julekonsert-
en med Mari Amundsen og Werner Johannessen i
Frogner kirke. Det inviteres til to konserter; kl 18 og
20.30. Og i år håper vi at det ikke blir noen restriksjoner
i desember!
Billetter reserveres på stillejul@altiboxmail.no.

LOPPEMARKED
LØRDAG 6. NOVEMBER

ÅPENT FRA KL 10-16

TRANBY MENIGHETSHUS

ARR.ST.GEORGSPEIDERNE

J U L E M E S S E
LØRDAG 13.NOVEMBER

ÅPENT FRA KL.10-16

ÅRESALG-KAFETERIA-
BASAR

TRANBY MENIGHETSHUS

VIPPS –TERMINAL-KON-
TANTER

Har du lyst til å synge i Tranby kirkekor?

Med stor glede
etablerer
Tranby og
Lierskogen
menighet et
nytt kirkekor.
Vi ønsker å ha
et blandet kor,
som både skal
synge ved
ulike kirkelige
samlinger i
kirkene våre,
og arrangere egne konserter.
Repertoaret blir allsidig: fra klassisk og folketoner
til spirituals, viser og gospel, i tillegg til salmer og
liturgisk musikk.
Vi er nøye med smittevern og skal passe på å holde
avstand på korøvelsene.

Koret skal øve på Tranby menighetshuset hver tors-
dag fra kl 19.00- 21.30.
Første øvelse er 30.september.
Korets dirigent er kantor Veronika Kashina.
Interessert?

Ta kontakt med dirigenten tlf: 95004924 eller e-
post: vk744@kirken.no om du er nysgjerrig på om
dette er noe for deg.
Vi trenger din stemme!


