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Onsdag 08.12.2021 
Tranby kirke kl. 18.00:
Musikkandakt. Åpen kirke.

Søndag 12.12.2021
Gullaug kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Sylling kirke kl. 18.00: Gudstjeneste.
Lysmesse og Synge jula inn.

Onsdag 15.12.2021 
Tranby kirke kl. 18.00:
Musikkandakt. Åpen kirke.

Søndag 19.12.2021
Frogner kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. 
Tranby kirke kl. 14.00: Gudstjeneste.
Tranby kirke kl. 17.00: Gudstjeneste.
Vi synger jula inn.

Onsdag 22.12.2021 
Tranby kirke kl. 18.00:
Musikkandakt. Åpen kirke.

Fredag 24.12.2021 - julaften
Frogner kirke kl. 13.00:
Gudstjeneste.
Lierskogen kirke kl. 13.30:
Familiegudstjeneste.
Sjåstad kirke kl. 14.00: Gudstjeneste.

Tranby kirke kl. 14.30:
Familiegudstjeneste.
Frogner kirke kl. 14.30:
Gudstjeneste.
Gullaug kirke kl. 14.30:
Gudstjeneste.
Gullaug kirke kl. 16.00:
Gudstjeneste. 
Frogner kirke kl. 16.00:
Gudstjeneste.
Sylling kirke kl. 16.00: Gudstjeneste.
Tranby kirke kl. 16.00:
Familiegudstjeneste.

Lørdag 25.12.2021 – 1. juledag
Frogner kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.
Tranby kirke kl. 12.00: Gudstjeneste.

Fortsettes neste side
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Lier Menighetsblad

Hvor står kirken i det
grønne skifte?

Ny klimaavtale COP 26 signert i
Glasgow.  Vi skal redusere 50 -55-%
av klimagassutslippene innen 2030
og vi skal redusere 90 – 95% av kli-
magassutslippene innen 2050. Hva
betyr det grønne skiftet, for kirken i
Lier? 

Vi ser et taktskifte i reguleringer.
Klimaavtalen i Glasgow, følger opp
klimaavtalen fra Paris.  Avtalen er
blitt enda mer stram og spesifikk i å
kutte klimagassutslipp. Det betyr at
det å ta grønne valg må blir lønn-
somt.  Klimagassutslippene er en
større utfordring enn Covid
pandemi. Dette er ikke bare bla, bla,
bla. Det jobbes over hele verden.
Målene er på plass, målet er forstått.
Det er høye ambisjoner.

Hva skal bli kirken i Lier sitt ettermæle
for klimaarbeidet?  Rettferdig omstill-
ing innebærer forandring, noe må gå ut
og noe nytt kommer inn. Dette er en
sjanse for kirken til å vitalisere vår
tenkning om samfunnsoppdraget. FN’s
bærekraftmål kan danne en bru mell-
om kirkens mål og visjoner og det all-
menne samfunnet, noe som igjen kan
bidra til å motvirke en isolasjon for
kirken. Dette er et nytt handlingsrom
og en fantastisk mulighet. Vi som kirke
må gjøre nødvendige tilpasninger i
partnerskap med andre. Kirken er ikke
til for seg selv. Kirken har et samfunns-
oppdrag. Vi skal være med å gi verden
en retning for å forvalte skaperverket
på en ansvarlig måte. Klima bør være
styrende for alt vi gjør. Som kirkeverge
ønsker jeg å ta initiativ til et klimabud-
sjett som integreres i budsjettprosessen
for Lier kirkelige fellesråd. Det skal
være en sammenheng mellom det vi
gjør på kort sikt og det vi gjør på lang

sikt. Her har vi en jobb å gjøre.
Skal vi lykkes i det grønne skiftet,
handler det om å tenke globalt og
handle lokalt. Liungenes engasjement
i forhold til ny måte å tenke på. Dette
er folkestyre i arbeid. Det tar tid, da
det er mye motstand. Vi er avhengige
av modige kommuner og myndighet-
er som tar modige valg.
Hurdalsplattformen legger til rette for
dette. Skal vi nå klimamålene er det
samarbeid som gjelder, ved siden av
at vi må etterspørre bærekraftige løs-
ninger. 
Sammen skal vi bygge en bærekraftig
fremtid. Mange
bekker små, gjøre
en stor å.

Kirken i Lier er
med! God jul!

Kirkeverge 
Mette Sønsteby

Lederartikkel
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Sokneprest Ragnar
Petersson til ny jobb i
Hamar bispedømme

Sokneprest i Frogner, Ragnar Ringen
Petersson, har gitt beskjed om at han
slutter som sokneprest i Frogner fra 1.
desember 2021 og vil begynne i
Hamar bispedømme.  Der har han
arbeidet tidligere. Her er også behov-
ene store, så han har sagt ja til stilling
der.  Med uttak av restferie betyr det
at innen Menighetsbladet kommer ut,
så har han alt avsluttet tjenesten i Lier.
Vikarprest Kaare Stenseng vil nå
overta som fungerende sokneprest i
Frogner menighet. 

Petersson begynte som vikar i prostiet
for ni år siden og har vært sogneprest
i Frogner fra begynnelsen av 2015.
Siden det ikke lenger er boplikt, har
han hele tiden bodd i Oslo og pendlet
til Lier. Det har vært en utfordring.
Han har likevel tatt frivillige oppgaver
i menigheten som mange andre. Han
har vært fast ombærer av
Menighetsbladet på Gullaug og opp
Gullaugskleivene, en halvannen times
fottur hver gang. Det passer en
sportsinteressert sokneprest som heier
på Vålerenga og som har en sønn som
har spilt på det norske ol-laget i 

curling i flere OL. 

Han berømmer menighetsrådet
for godt samarbeid og forteller at
han har trivdes med arbeidet både
i Frogner menighet og de andre
menighetene i Lier. Peterson er
litt menighetsprest av den gamle
skolen som liker å være til stede i
menigheten så mye som mulig. At
han har bodd i Oslo har vært lite
merkbart for menigheten. 

Frogner menighet er litt spesiell
med at den ikke har ett større
befolkningssenter, men folk bor i
ulike grender over hele bygda på
Nøste og Lierstranda, på Vitbank, i
Frognerlia og i Lierbyen, på Egge og
Reistad og Sørum- og Linneslia og på
Gullaug. De andre menighetene i Lier
har mer konsentrerte befolknings-
sentra. En annen spesiell ting med
Lier er at det er så godt som ingen
frikirkemenigheter der. 

Prestetjenesten i Frogner har vært
givende, sier han. Det er godt besøk
på gudstjenestene, og med mange dåp
kommer det ofte mange mennesker.
Da Røyken og Hurum kommuner ble
slått sammen med Asker, fulgte kirk-
ene med over til Asker prosti. Ragnar
Petersson fungerte som prost i Lier

prosti i denne overgangsperioden
fram til Lier prosti ble slått sammen
med Drammen prosti. Det var
arbeidskrevende, men med en ekstra
prestestilling i Frogner og ekstra
vikarprester i Lier så gikk det seg til. 

Nå når det åpnet seg for ny preste-
tjeneste på gamle tjenestesteder, og
det kunne lages en smidig ordning på
personalkabalen her i Lier og
Frogner, så passet det å skifte tjen-
estested nå. Menighetsbladet takker
på vegne av menighetene i Lier for
trofast tjeneste her hos oss. 

Tekst: Asle Kristiansen
Foto: Privat

Fortsettelse Søndag er kirkedag:

Søndag 16.12.2021 – 2. juledag
Sylling kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.

Fredag 31.12.2021 – nyttårsaft-
en
Tranby kirke kl. 23.15:
Gudstjeneste

Lørdag 01.01.22 – 1. nyttårs-
dag
Frogner kirke kl. 16.00:
Gudstjeneste

Søndag 09.01.2022
Tranby kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.
Sylling kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.
Gullaug kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste.

Søndag 16.01.2022
Tranby kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.
Frogner kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.

Søndag 23.01.2022
Sjåstad kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Diakoniens dag.
Kirkekaffe.
Frogner kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste

Søndag 30.01.2022:
Tranby kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.
Frogner kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste.

ÅPEN
BIBEL- OG 
SAMTALE-
GRUPPE
Sylling
Kirkestue

Datoer for vinter/vår 2022:

3. tirsdag i måneden
Kl. 18.30 - 20.00

18. januar, 15. februar, 15. mars, 19. april,
10. mai (pga. 17. mai), 14. juni, felles
sommeravslutning for Sylling og Sjåstad i
prestegårdshagen.

ALLE VELKOMMEN!’
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Slekters
gang

Slik ble livet!
Tidligere
Drammensordfører
og stortingsre-
presentant Erik
Dalheim var vår
gjest på «Åpent
hus» på Tranby
menighetshus den
3. november.
Veronika gav tonefølge til sangene,
praten gikk livlig ved bordene, den
nydelige lunsjen smakte fortreffelig og
loddsalget gikk unna før Torunn prest
gav Dalheim ordet. Stort tema: «Slik
ble livet» Med mange detaljer fortalte
Erik Dalheim om livet sitt fra han ble
født i 1940 av unge foreldre og der far
ble mobilisert, men kom heldigvis
hjem. Alle gikk på søndagsskolen og
holdningene de fikk med seg betydde
mye for Erik, likedan opplevelsene i
speideren. En lammelse i foten etter
poliomyelitt, 4 år gammel, preget livet
videre. Da faren gikk konkurs måtte
familien på fire flytte på ett rom. Faren
drog på jobb med Selmer til Australia.
Der giftet han seg på nytt og ble skilt
fra mor til Erik. Dette var både van-

skelig økonomisk og skambe-
lagt. Skoletiden ble ikke lett,
men han klarte å komme seg i
lære og fikk fagbrev som drei-
er. Som 16-åring «åpna verden
seg», fortalte Erik. Da fikk han
seg motorsykkel og han var
god i swing! 17 år gammel
traff han Marit fra Hokksund
og de gifta seg i 1962. De flytta
inn i eget hus på Konnerud i

1967 og fikk etter hvert to sønner.

Dalheim ble tillitsvalgt da han arbeidet
på Norsk kabelfabrikk og leder for fag-
foreninga. Som 30-åring melder han
seg inn i arbeiderpartiet og nå følger
travle og fine 16 år først som ordfører i
Drammen og 20 år på Stortinget både
i industri- og finanskomite. To leve-
regler var viktig for ham: 1) Respekt
for folk. 2) Du må skape verdier før
du har noe å dele!

Som 60- åring bestemte han seg for å
slutte, være mer hjemme hos kona,
men har fortsatt mange verv, bil, mot-
orsykkel og hytte som hobby. Livet er
spennende. Ta hver dag som en
glede, slutter Erik Dalheim.  

Døpte

Frogner

Aksel Nookhao Jeppesen, Alex
Dupont, Marie Enger, Conrad
André Halvorsen, Matheo
Løvgren Kristensen, Tilde
Eriksson-Langaas, Alva Alexandra
Bjercke Steingrimsdottir, Samuel
Dahl Johansen

Sjåstad

Thericha Adelen Johansen, Emma
Axelia Johannessen-Braathen

Tranby og Lierskogen

Jakob Jagland (Asker), Sophus
Mørk-Skogland, Mie Martinsen
Berntsen, Oliver Solberg
(Røyken), Mathilde Kopperud,
Felix Aarø Dahl, Marte
Hinderaker Skui, Alfred Persson
Lauvålien, Alvin Larsen Hoff
Nordli, Johan Hellum Noreng,
Frida Eklund Amundsen

Viglser

Frogner

Ann Helen Aldeholm Moberg og
Espen Moberg

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 456 00 321 
eller mail: oa228@kirken.no

Tilbudet er gratis og livssynsåpen.

ÅPEN BIBEL-
OG SAMTALE-
GRUPPE
Sjåstad
Kirkestue

1. tirsdag i måneden kl. 18.30 - 20.00

Datoer for vinter/vår 2022: 

4. januar, 1. februar, 8. mars
(pga vinterferie), 5. april, 3.
mai, 14. juni, felles sommerav-
slutning for Sylling og Sjåstad i
prestegårdshagen.

ALLE VELKOMMEN!
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En halvmeter
med håp

Når vi tar bort all innpak-
ning, glitter og stas, er det et
veldig enkelt bilde som gjen-
står som selve julens hjerte: et
sårbart spebarn født inn i en
natt så klar og kald, i en
krybbe i en stall. Det er et
kraftfullt bilde også på vår
sårbarhet. 

For en tilfeldig forbipasser-
ende må det ha sett ganske
hverdagslig ut, men for de
første som kom på bar-
selvisitt, ble det klart at det
var selve håpet som var født
til jord. 

Det skjedde så umerkelig og
stille. Gatene var forlatt og
vertshusene overfylte. Ingen
opptog og fyrverkeri for den
lille. Men englene, Guds egne
budbærere, var der og lyste
opp den mørke vinternatten. 

Meteren er blitt et velkjent
begrep gjennom koronatiden.
Av omsorg for hverandre har
vi måttet holde avstand, og
helseministerens metermål
ble flittig brukt som en vei-
leder og et symbol på
smittevernet. Nå kan vi held-
igvis slippe andre nærmere
inn på livet og tillate oss både
et håndtrykk og en klem når
det faller naturlig. 

Denne juletiden erstattes
meteren av en halvmeter.
Julenattens håpstegn er en
halvmeter av kjøtt og blod, av
myk og naken hud som
appellerer til all vår omsorg
og nærhet og kjærlighet. Når
Gud lar seg føde inn i vår
verden, så kommer han på

nøyaktig samme måte som da
alle vi andre begynte vår livs-
vandring. 

Det var en uventet vending
for alle som håpet at Gud
skulle gripe inn og gjøre vei i
vellinga for sitt eget under-
trykte, okkuperte folk. I sted-
et for å komme som hærfører
for en mektig armé, kom han
som en ydmyk og sårbar tjen-
er. 

Men etter hvert forstod vi at
denne fødselen er bekreftels-
en på at Gud holder sine løft-
er. Profetene hadde flere
hundreår tidligere snakket
om et barn som skulle fødes
og være Fredsfyrsten og tegn-
et på Guds nærvær midt i all
sorg og frykt og smerte og
ensomhet. 

Også denne julen utfordres vi
til å elske slik Gud elsker, dele
slik Gud deler, være nær hos
hverandre og hos de som
trenger omsorg og trøst slik
Gud etter sitt løfte er nær hos
oss i all vår nød. Vi kan
omfavne det sårbare, nyfødte
barnet i Betlehem ved å
omfavne de som er utsatte og
nakne i dagens verden. 

Slik kan håpet leve videre og
julegleden spres.

Biskop 

Jan Otto
Myrseth

AndaktSlekters
gang

Gravferder

Frogner

Else Hansen, Alf Sven Luth, John Wilhelm
Høgslund, Gunnar Erling Sauve, Ingrid
Gjellebæk, Rune Nilsen, Edel Marie
Johanne Baldvinsson, Hans Skjervold, Aase
Morin

Tranby og Lierskogen

Kristin Grøstad, Anne-Marie Grimsen
Lerfald, Ruth Stokker Kjenner, Runar
Eriksen, Gunnar Loftesnes, Liv Jorun
Solberg, Hanne Larson, Gunnar Odvar
Nilsen, Cato Brurberg, Hjørdis Maria
Haver, Roger Alexander Johansen, Lars
Fuglesteg, Rudolf Tandberg

Sylling

Kari Svendsen
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En samtale om
Sinnsroguds-
tjenestene på
Sjåstad
Hei!  Jeg heter Aksel og er
diakon i Lier.
-Hei Aksel, jeg heter Kari og
hører til i menigheten på
Sjåstad. 

Hei Kari. Du og jeg har snakket litt
sammen tidligere om
Sinnsrogudstjeneste og du hadde et
ønske om en slik gudstjeneste i Sjåstad
kirke. Hvorfor det?

-Jeg har deltatt på sinnsrogudstjenester
tidligere og savnet den formen på guds-
tjeneste. Det er ingen kirker i området
som tilbyr noe lignende som jeg vet om.
Jeg nevnte det for Ole Johan og deg og
dere ville være med og lage det i kirken
her hjemme. 

-Hva er det med sinnsrogudstjeneste
som gjør den så spesiell synes du?

-Det er noe med rammene, innholdet og
folka. Den er ærlig på at livet ikke alltid
er like lett for oss alle sammen. Vi står i

samme båt med forskjellige historier på
godt og vondt, men allikevel er det håp,
nåde og tilgivelse for alle. Det at det ikke
er en vanlig preken, men noe vi kaller
«Fra hjerte til hjerte» hvor det blir delt
om akkurat dette, og at vi som menighet
også kan komme frem og dele våre hist-
orier etterpå er med på å skape et stort
«vi» for alle som deltar. Det er fint.

-Aksel, da jeg nevnte sinnsrogudstjen-
este for deg første gangen var det
akkurat som om du stoppet opp litt.
Hva var det som gjorde deg nysgjerrig? 

-Ideen om en livsnær gudstjeneste for
alle oss som søker og trenger Guds hjelp
i hverdagen er noe jeg har tenkt på
lenge! Særlig etter korona. Også kom du
og hadde en konkret ide, som jeg synes
passer veldig fint på Sjåstad.  

-Nå har du ledet to, hva tenker du nå?
- At vi skal fortsette med dette! Mange
følte at dette traff, og forrige gang var vi

hele 47 deltakere. Vi har allerede har
satt fire datoer for neste halvår!

Kari, hva betyr egentlig sinnsrobønnen
for deg? 

-Jeg kjenner sinnsrobønnen godt fra tid-
ligere, og det at vi ber den som en felles
bønn hvor vi står i sirkel i kirken tilslutt
synes jeg er sterkt. Det er det kraft i. For
meg handler bønnen om å godta
maktesløsheten jeg ofte opplever og
invitere Gud inn i situasjonen for å vei-
lede meg til den neste riktige tingen å
gjøre. Som regel handler det om å gi
slipp for min del, og praktisere tillit til at
Gud står ved siden av meg og har kon-
troll. Det er lite annet enn meg selv jeg
til syvende og sist kan forandre.
-Takk for praten, Kari. Vi ses i Sjåstad
kirke!
-Takk for praten, Aksel. Vi ses i kirken. 

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

Datoer for våren 2022: 
Søndag 13. februar
søndag 27.mars
søndag 24.april
søndag 22. mai

«Sangtimen der det nye

livet lever….»
Sangtimen har etter hvert etablert seg
som et solid og allsidig arrangement.
Sangtimen veksler mellom menighets-
husene på Tranby og Frogner, og er et
fellesarrangement for alle menighetene
i Lier.

Sangtimen er tredelt: Kveldens gjest,
pause med enkel bevertning og
«ønskekonsert».

Kveldens gjest forteller om sitt forhold
til sang og musikk. Gjesten kan ha bak-
grunn fra Den norske kirke eller ha til-
knytning til et annet kirkesamfunn. Vi
er samtidig åpne for å ha gjester som er
på leiting gjennom livet og som allike-
vel kan hente fram tanker fra sin
barnetro, salmer og andre sanger fra
vår kulturarv.

Ønskekonserten» er en viktig del av
kvelden der alle kan komme med
ønsker om salmer/sanger vi skal synge. 

Torsdag den 25.
november hadde vi
besøk av vår prosti-
prest Eli Kristin
Flåten.
En fargeklatt i vår
lokale kirke.
Uhøytidig, jordnær
og rett på sak. Hun
har tidligere bl.a.
vært ansatt i
Kirkens bymisjon
og vet mye om hvor
utfordrende og van-
skelig livet kan være. Hun fortalte om
sin oppvekst der det ikke var mye
kristendom, men moren hennes lærte
henne aftenbønnen «Kjære Gud jeg har
det godt..». Ikke alle har det slik derfor

måtte vi synge salmen: Solbarn, jord-
barn , bak din tynne hud…»
Allikevel er det mye humor og håp i Eli
Kristins fortellerglede og derfor passet

kveldens første salme
så fint inn « Der det
nye livet lever…».

Neste «Sangtime» er
torsdag 16. desember
kl. 19.00 på Tranby
menighetshus.
Da kommer Anne og
Magne Bregård som
har arbeidet mye med
sang og musikk både
gjennom undervisning,
kulturliv og menighets-
liv.

Kveldens tema: Åge Samuelsen.

Alf Kristian Hol



Spennende konfirm-
antopplegg
Frogner menighet har i år gjort mange
spennende grep med konfirmantopp-
legget. Ungdommene får selv velge
mellom ”Unge møter eldre” der de
besøker noen faste eldre på Fosshagen,
KRIK-med aktiviteter i gymsalen og
cafe på Lierbyen skole på lørdagskveld-
er eller ”Life Skills” -for de mest aktive
som vil lære seg mer om ”å mestre
livet”. Gruppa består av 17 ungdommer
som jobber svært aktivt for å lære
gjennom erfaring. 

Gruppa Life Skills har som mål å lære
mer om å møte verdens utfordringer
med rak rygg, og tro på seg selv og sine
egne muligheter. 

Et av temaene er «finne hvile i god
nok akkurat nå». Det er ingen vits å
la bekymringer for framtiden ødelegge.
Det er bedre å ha fokus på det som er

bra her og
nå, og på
hva du kan
få til
sammen
med andre.
Både dår-
lige ting du
har gjort og
bekymring-
er, kan du
legge over
på Gud. 

Vi har masse øvelser og
lærer av det vi erfarer, f.eks.
at det kan være lurt å be om
hjelp noen ganger og lurt at
noen tar ledelsen. Gruppa
blir satt i utfordrende situa-
sjoner, der de er nødt til å
lære mer om å samarbeide
og ta var på seg sjøl og hver-
andre.  
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Cafe3410-ungdomskafe på
Sylling skole:  

Rundt 70 ungdommer kom første gang på nystartet
kafe. Tilbudet planlegges og drives av et styre på 15
ungdommer sammen med ungdomsdiakonen. De
selger enkel mat og kioskvarer, og ordner selv med
spill og konkurranser i skolens aula etter skoletid
på torsdager. Mange ungdommer har savnet et sted
å være, og at det skal skje litt mer i Sylling. I
desember vil ungdommene, skolens ledelse og ung-
domsdiakonen vurdere om det skal bli et fast til-
bud. 

Endelig er det barnekor i Sylling igjen
På høsttakkefesten i Sylling 31. oktober var vi så heldig å få oppleve
Gullspirene for første gang.

Det nye barnekoret startet høsten 2020, men på grunn av corona-
restriksjonene ble det kun noen få øvelser da. Men nå i høst har de
tatt opp igjen sangen, og på høsttakkefesten var de klare til å vise
frem det de har øvd på. 

Koret har ca. 12 medlemmer og hvis det er flere som ønsker å være
med er alle barn som er født i 2014 eller tidligere velkomne til
Gullspirene.
De øver i kirken/kirkestuen hver mandag fra kl. 1730 til 1830, og i
tillegg til å synge har de alltid en samling hvor de gjerne hører på for-
tellinger. 

Gullspirene ledes av Linn Eriksen og Jeanette Paulsen-Süzen – som
begge sang i Sylling minigospel på 90-tallet. Det er godt å se at de
bringer sanggleden hos Sylling-barna videre, etter mange år uten eget
barnekor i menigheten.

Det var en spent og konsentrert
gjeng som fremførte «Når det
Stormer», «Halle halle halleluja»,
«Hvem har skapt alle blomstene»
og «Du er du og du duger». Når de
bare ble litt varme i trøya var det
ikke vanskelig å se at alle sammen
koste seg. Nå er de er i gang med
julesanger, og vi gleder oss til å få
høre dem igjen
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Julekonsert med
Kleive & Kleive
Frogner kirke fredag
17.desember kl. 19.30
Et livslangt samarbeid
Julie Kleive har i tillegg til sitt
livslange samarbeid med sin far, en
mangfoldig samarbeidsliste av kom-
ponister, artister, musikere, kor og
band. Flere av prosjektene hun har
medvirket i, har ledet til plateutgivelser
og konsertvirksomhet på små og store
scener i inn- og utland. Blant annet har
hun de siste årene fordypet seg og
platefestet dikt av André Bjerke og Jens
Bjørneboe sammen med komponist
Marcus Paus og pianist Joachim
Kwetzinsky. Hun har turnert Italia med
Synne Sanden og skrevet låter i duo-
prosjektene «July august» og Castor
Fiber». I tillegg er hun dirigent for
Majorstua barne- og ungdomskor, og
jobber for Ung i Kor Oslo og byens
korbarn.
Julie har blant annet mottatt Bærum
kommunes kulturstipend for videre
kunstnerisk utvikling, og Budstikkas

stipend for
unge kunst-
nere. Kleive
har sin
utdanning
fra Institutt
for musikk-
vitenskap ved

UiO, og våren 2018 fullførte hun sin
mastergrad i musikkterapi ved Norges
musikkhøgskole.
Et unikt uttrykk
I likhet med sin datter klarer Torfinn
Kleive å skape unikt uttrykk med tang-
entene han velger å spille på. Torfinn
Kleive har sin musikalske bakgrunn
som sanger i blant annet Det Norske
Solistkor, og Christiania
mannskor. Gjennom de
siste årene har han
skrevet musikk til bryl-
lup, jul og barnebarn i
tillegg til å skrive
arrangementer for kor
og strykere, blant annet
til Julies musikk

Vi er så heldige å ha
med oss en utsøkt trio:

Hilde Fjerdingøy, opprinneleg frå
Svalbard, er ein av de beste utøvarane
på torader me har her i landet med sin
sjelfulle, kraftige og groovy stil. Julie
Ofelia Østrem Ossum (født 16. august
1990) er en norsk cellist, vokalist og
pianist fra Jar, utenfor Oslo. Torkjell
Hovland (f.1990) frå Ørsta er kontra-
bassist og musikkskribent med master-
grad i musikkvitskap frå universitetet i
Oslo

Billett 250,- vipps/kontant

Konserten arrangeres av Frogner men-
ighet v/kantor Bina Karpisova

Händels Messias
I år setter vi opp Händels
Messias i Frogner kirke med
Oslo oratoriekor mandag 13.
desember.

Koret skal ha konserter 11. og
12.desember i Trefoldighetskirken i
Oslo med Oslofjord kammerorkester,
og en mindre del av koret  blir med til
Frogner i Lier den 13.desember.

Oslo Oratoriekor synger julen 2021 inn
med favorittsatser fra Georg Friedrich
Händels fantastiske Messias!

Händel hadde store evner som opera-
komponist, som melodiker og som
musikkdramatiker - og skapte Messias
i løpet av 24 dager. Det er et av de mest
fengslende, fengende og feiende flotte
musikkfortellinger om frelserens liv
som noensinne er blitt laget, fra fødsel
til død og oppstandelse. Enda mer
imponerende blir verket om en tar i
betraktning dets omfang, melodiske
rikdom og store uttrykksmessige spenn

og kontraster.

Millionæren og amatørdikteren
Charles Jennings sydde sammen tekst-
er fra Bibelen. Händel sies å ha vært
meget deprimert og syk da han mottok
disse tekstene. Han kastet dem først,
men tekstene hadde grepet han, og
etter en stund fant han dem frem igjen.
Etter drøye tre uker hadde han skrevet
hele verket, med cirka tre timer musikk
- på ikke mindre enn 260 håndskrevne
sider. Historien forteller også at Händel
med dette skrev seg frisk fra sin depre-
sjon, og fikk kreftene og livet tilbake.
Uansett ble oratoriet en gedigen suk-
sess fra første fremføring, og har siden
den gang beholdt sin ikonstatus.

Hele verket er langt, og på konsertene
nå fremføres omtrent halvparten.

Opprinnelig ble det fremført ved påsk-
en, men etter Händels død har det blitt
vanlig å fremføre det i adventstiden.

Oslo Oratoriekor har de siste årene
gledet østlandsområdet med overveld-
ende oratorie-konserter. Koret har
bevist at korsang og oratorier er pop-
ulært, og er som regel utsolgt på alle
sine konserter. 

Kor, orgel, pauker og trompet under
ledelse av Erik Aldner.
Solister vil være de lokale stjernene
Ingeborg Soot (mezzo/alt) og Simen
Bredesen Hørthe (tenor). Og kirkens
egen kantor Bina Karpisova.  

Konserten er arrangert av Oslo
Oratoriekor og Frogner menighet
v/Bina Karpisova. Prosjektleder Hanne
Aspelund. Konserten varer ca 75 min.

Händels Messiah ble etter sigende til
på tre uker. Men det tar et helt liv å
fordøye det!
Kom og hør 90 utøvere i Frogner kirke!
Konsertdag 13.desember kl.19.00. 

Billetter kan kjøpes på 
https://oslooratoriekor.ticketco.events

Sorggrupper for voksne

Kontakt Aksel Øhrn, diakon

Tlf. 480 40 146

Epost: ao887@kirken.no
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Utleie av Frogner
menighetshus

Det er igjen mulig å leie i
Menighetshuset i Lierbyen
til arrangementer og tilstel-
ninger. Det er fire ulike lok-
aler som kan leies. 
a) Storsalen (2. etg) 
b) Kjøkkenet (2. etg) 
c) Klokkerstua m/tekjøkken
(3.etg) 
d) Peisestua  m/tekjøkken
(u-etg) 

Kontakt Kirkens service-
kontor tlf 40 92 49 50 for
opplysninger og bestilling. 

Felleskapskveld, Frogner
menighetshus 

Tirsdag 7.12 kl. 19.30   Tore
Seierstad: «Dere skal være lys og salt
og skal sammenlignes  med senneps-
frø og surdeig i verden, sa Jesus.»
Tore Seierstad har bl.a. vært misjo-
nær  i Aserbadjan  og rektor på
Danvik folkehøyskole. 

Det er kaffe og litt å bite i fra kl.
19.00

Tusenvis av barn i Norge opplever at det knyter seg i magen hver dag. 

Vil du hjelpe familier som sliter med 

alkohol- og rusproblemer?

Ikke alle barn 
gleder seg til jul
Gi støtte, trygghet og håp til familier 

som har det tøft.

Send SMS BK JUL til 2210 (200 kr) eller 

VIPPS valgfritt beløp til 13130
Illustrasjonsfoto

Arbeidsglde,  Dugnadsånd
og Giverglede

Loppemarked og julemesse på
Tranby 6. og 13.november 2021

Hele Tranby menighetshus bugnet av
spennende varer, og mye ble solgt lør-
dag 6.november. Det er to år siden sist
2. Lier St Georgs Gilde hadde sitt tradi-

sjonelle loppemarked. Selv om vi måtte
stille med munnbind, var forventning-

en og gleden stor. Mye av
det som var igjen ble sendt
til Estland. Godt at fine,
brukbare ting kommer til
nytte. Bøker ble gitt til
Maritastiftelsen. 

Loppesalget ga en netto på
140 500 kroner. 75% går
til Tranby menighetshus.

25% til speiderarbeidet.  

Den trofaste arbeidsmøtegjengen

hadde laget masse fint og
solgte smakfull julebakst.
Lørdag 13.november fylt-
es storsalen av  strikkear-
beider,  vakre broderte
duker og julepynt av for-
skjellig slag. Det ble nok
kjøpt mange julegaver
her. Ellers koste folk seg
med lang prat, kaker og
kaffe. Årene mangla, men
lynlotteri-loddene gikk

unna.

Julemessa innbrakte (nesten) 90 000
kroner.

Sosialt, moro og penger i kassa! 

Stor takk til kjøpere og selgere! 

Gjertrud Aspelund

ENDELIG LYS VÅKEN
IGJEN!!
Hurra!  Så gøy å kunne samles igjen
til LYS VÅKEN arrangementer både
i Sjåstad og Sylling kirker, hver sin
helg! Med overnatting i kirkeromm-
et fra lørdag til søndag. Vi hadde
bli-kjent-leker, undret oss sammen
over hva det vil si å være lys våkne,
– både for andre mennesker og Guds skap-
erverk. Vi hadde gudstjenesteverksted,
spiste taco og så film. Skattejakt, tårnbesøk
og kveldssamling rundt lysgloben. Herlige
5.og 6.klassinger med masse energi, nys-
gjerrighet og spørsmål. Godnatthistorie om
«hemmelig-klubben» da alle lå godt i sove-
posene sine. Søndag var alle LYS VÅKEN
barna delaktige i gudstjenestene. Med alt fra
«velkommen-i døra», dramatisering av

prekenteksten, sang, bønnelesning og lys-
tenning. I Sylling var vi også så heldige å ha
med to ungdomsledere! Stor takk til Berit
Synøve og Madelene! Og takk til dere andre
som stilte opp og laget både taco på lørdag
og frokost på søndag! Takk til alle dere barn
som var LYS VÅKNE, og var med å spre
masse glede
Dette er en velsignelse å få være med på!  

AnCa Trosopplærer



Velkommen til
Adventsyoga i
Sjåstad kirke

Søndag 5., 12. og 19. desember kl. 19.30

Vel møtt til unge og gamle, spreke og ”skrantende”- vel møtt som du er!

Julemesse på Menighetshuset 
Lørdag før 1. søndag i advent var det igjen
fullt hus på Menighetshuset i Lierbyen. De
fleste samlinger har vært avlyst under
pandemien og inntekter fra utleie og
arrangementer har ute-
blitt. Vel så viktig er at
det å møte hverandre
også har vært skadelid-
ende.  At mange har
savnet det å komme
sammen viste julemessa
ved det at folk strømmet
på. Da barnekoret Baluba
sang klokken tolv, var det
ikke en ledig stol i hele
storsalen i andre etasje.
Folk koste seg med kaffe og julekaker og
stemningen var god. 

Barnekoret Baluba er for barn fra første til
og med fjerde klasse og har om l til ag tjue
medlemmer. De underholdt med et knippe
av sanger med sangglede og entusiasme fra

«Å være venner» til rykende ferske tekster
som «Smittevern med glede» før de avsluttet
med advent og julestemninger som «Nå er
den hellige time». Baluba øver etter skoletid
hver mandag og ønsker nye medlemmer
hjertelig velkommen. Bare møt fram eller

ring til dirigenten på
telefon 971 21 754. 

Julemessa hadde som
sagt godt besøk. Mange
fikk en lettvint start på
julebaksten med et
stort utvalg av
hjemmebakte kaker av
alle sju slaga.   Det var
både tradisjonelle
håndarbeid og gavear-

tikler og fine julekurver med hjemmelaget
syltetøy og saft av ulikt slag og fasonger. Det
var lynlotteri og selvsagt var det kafeteria.
Folk så ut til å kose seg og undertegnede
kom hjem med seks sekker ved. Ja, for det
kan man også få på julemesse rett før
advent. 

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

·Advent, en tid hvor mange kan føle på
blant annet stress, at tiden ikke strekker til
og spenninger i nakke, skuldre og rygg.
Advent, en tid hvor vi egentlig skal kjenne
på magien i å vente på noe godt!
·Trenger du en time med fokus på pust,
avspenning og å få rette fokuset mot det
advent egentlig handler om?

·Ta med yogamatte om du har, hvis ikke har
vi noen til utlån. Det kan være godt med et
pledd og pute. Det er anbefalt å komme i
klær som er behagelige å bevege seg i.
·Ingen påmelding, kom når det passer

·Arrangementet er gratis

· Noe du lurer på  ? Ring Thea: 980 69 056
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Den norske Kirke i Lier 
KIRKENS SERVICEKONTOR
Klokkersvingen 1 , 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) 
tlf. 409 24 957

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

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

Vikarierende Sokneprest 
Kaare Stenseng (Frogner)
mobil: 970 40 203

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

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

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
e-post: ao887@kirken.no

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

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



Neste nummer
Stoffrist:  25. januar
I din postkasse: 4.-11. feb.

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

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

Juletrefest i Frogner

Frogner menighet inviterer små og store til menighetens juletrefest på
Frogner menighetshus 2. Januar kl. 16.00. Det vil bli gang rundt juletreet,
utlodning, kaffe og kaker og godteposer til barna. 
Velkommen! 

Julekurven - innsamlingen har startet!

Vi har nå startet årets innsamling til julekurven! Bli med å støtt
årets innsamling og bidra til at medmennesker i Lier som trenger
en hjelpende hånd får en bedre julehøytid. Egne handlevogner
merket med julekurven er satt ut i alle Liers matbutikker og du er
velkommen til å legge matvarer i vognene. Julekurven er et sam-
arbeid med Lier Kommune, og pakkene går til enkeltpersoner og
familier innenfor hjemmetjenestene, psykisk helse samt barne-
vernet. 

Du kan også gi ditt bidrag på VIPPS!  Nummeret er 542189.  Bidrag til bankkkonto 7874 05 88086, merkes
”Julekurven”.  

Tusen takk for gaven du gir! 
Hilsen fra menighetene i Lier.

Besøk i Sjåstad kirke, av 4.klasse fra Egge skole
En fin høstdag i
oktober hadde Ole
Johan Prest og jeg
besøk av en herlig
gjeng 4.klassinger fra
Egge skole. De hadde
på skolen om
hvordan kristen-
dommen og andre
religioner er synlige i
vårt lokalsamfunn. I
den forbindelse ønsket de å besøke Sjåstad kirke for å lære litt mer
om kirken som bygg, kristen troen og ritualene i kirken.  4.klassing-
ene hadde sendt oss en del spørsmål på forhånd som vi svarte på
etter beste evne. De fikk omvisning både ute og inne, og fortsatte
ivrig å stille spørsmål underveis, også da vi satt inne i kirken og
spiste lunch sammen. 

«Så takk til dere 4.klassinger på Egge skole. Det var veldig koselig og
inspirerende å ha dere på besøk!»  

Speiderne på
lysmesse.
Høytidsstemte kom
speiderne i prosesjon
med lys tent av
fredsflammen.
Flammen har brent i
fødselsgrotten i
Betlehem i over tusen år. St. Georgs Gildene (tidligere speid-
ere) har tatt ansvar for å bringe flammen gjennom Europa

og blant annet hit til Tranby. En sterk
påminnelse om manges ønske om
fred. Trond Gildemester leste freds-
budskap. Prest Torunn hadde vår
vandring mot »lyset» som tema i
talen sin. Fint når alle stemte i med
leirbålsang og speiderbønn. Mange
flinke speidere leste tekster, bønner
og tente lys. En fin stund for oss
hundre som hadde funnet veien til

Tranby kirke denne mørke novemberkvelden. God advents-
tid!     Gjertrud A 


