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Søndag 30.01.2022
Frogner kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. 4-årsbok
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 06.02.2022
Gullaug kikre kl. 11.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Tårnagenter.

Søndag 13.02.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Tårnagenter
Sylling kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Tårnagenter

Sjåstad kirke kl. 19.00:
Sinnsrogudstjeneste

Søndag 20.02.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 27.02.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 06.03.2022
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 13.03.2022
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 20.03.2022
Frogner kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Tårnagenter
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 27.03.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. 4-årsbok
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 19.00:
Sinnsrogudstjeneste

For utfyllende info: www.kirken.no/lier
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Lier Menighetsblad

Som kirke baserer vi vår eksistens
og identitet på at vi møter menn-
esker og at vi samles. Det er det vi
driver med. Hvis vi ikke er ute hos
folk og gjør vår tjeneste eller at vi
samles som troende, er vi bare en
organisasjon. Derfor har tiden med
restriksjoner og begrensninger tatt
på for flere av oss, både de fri-
villige, menighetslemmene og de
ansatte. Det er ikke greit for en
brøytebilsjåfør å finne meningsfulle
oppgaver når det ikke snør. Det er
nok litt demotiverende å være bus-
sjåfør når passasjerene blir opp-
fordret til å kjøre bil. Det er ikke så
lett for en kirke å være kirke, når
det å møtes er den største utfordr-
ingen samfunnet står overfor. Vi
har prøvd oss med nettbaserte tjen-
ester når vi har hatt mulighet. Det
ble ganske bra, men det er en viss
forskjell på å sitte ved kjøkkenbord-
et, via pc-skjermen, og det å være i
rommet når man er på gudstjen-

este. Det handler både om å møte det
hellige i et kirkerom og det å være i
det rommet sammen med noen. En
ting er gudstjenester som det ikke er
blitt noe av, eller at det har vært
restriksjoner på hvor mange som kan
være der. Det andre, som egentlig er
en mye viktigere faktor er alle de små
møtene i hverdagen, familiesangen,
juletrefester, vennekvelder, bibel-
grupper, barnekor og i alle de andre
situasjonene vi møtes.   Etter hvert vil
samfunnet igjen åpnes og man vil
sakte, men sikkert gå tilbake til noe
som ligner en normalsituasjon, får vi
håpe. Det er flere som har spurt seg
og hverandre om hvordan kirken vil
se ut etter denne pandemien. Vil vi ta
skade av det, vil vi miste tilslutning,
vil vi bli satt tilbake? Jeg tenker at vi
nå også kan bruke tiden på å se på
hva vi driver med som fungerer, hva
liker vi å drive med? Er det noe vi
driver med som vi kan gjøre ann-
erledes? Skal vi slutte å gjøre en ting

og heller bruke kreftene på å starte
med noe helt annet? For egen del
har det vært veldig givende å få
være med sammen med alle de fine
kollegene mine i fellesrådet.
Samtidig har det vært litt rart å ikke
få møtt alle de som vanligvis ville
vært med på alle disse forskjellige
møtene som er i løpet av en kirke-
uke. Jeg gleder meg uansett til å
sette i gang for fullt når vi snart
åpner igjen. Og da kan det jo bli
spennende å snakke med alle dere
om alt det som dere har savnet,
men kanskje
mest om nye
møter vi kan
skape sammen,
møter hvor vi
både deler troen
vår og livet som
hele mennesker. 

Vikarierende Sokneprest 
Kaare Stenseng

Lederartikkel
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Ny flott utsmykning
kommer i Sjåstad
kirke i 2022
Ved 100 årsjubileet for 25 år siden
ønsket menigheten å øke utsmyk-
ning i Sjåstad kirke med to store
malerier på 2,5x1.5 m fra kunstner
Sissel Vagard. Det endte med ett
maleri «Nattverden» som nå pryder
venstre langside fremme mot skipet.
Det var ikke finansielle evner til å
realisere to malerier.
Menighetsrådet ønsket i forbindelse
med 125 årsjubileet å kunne reali-
sere planen fra 100 årsjubileet.  

Dette er nå avklart. Det er inngått
avtale med kunstner Sissel Vagard
som har startet på maleriet «Den
bortkomne sønns hjemkomst», og
som vil bli ferdigstilt i 2022. Vi fikk i
slutten av november innvilget øko-
nomisk støtte fra Marie Andresens

legat på kr
100.000!
Kjempegledelig,
og grunnlag for
at vi kunne
bestille maleri-
et! I tillegg har
vi fått kr 5000
fra Lier kom-
mune og til-
svarende fra
Lier kirkelige
fellesråd i for-
bindelse med
125 årsjubileet.
Derved gjenstår
kr 10.000 som vi antar å kunne
finne grunnlag for innen maleriet
er ferdig.

Begge maleriene har et sterkt teo-
logisk innhold. Vi gleder oss over å
se «Den bortkomne sønns hjem-
komst» eller som noen også
uttrykker «Den ventende far» prege

høyre langside i Sjåstad kirke.

Vi kommer tilbake til tidspunkt og
opplegg for markering av nytt mal-
eri i Sjåstad kirke i 2022.

Svein Ove Faksvåg

Leder Sjåstad menighetsråd 

ÅPEN BIBEL- OG 
SAMTALE-

GRUPPE
Sylling Kirkestue

Datoer for vinter/vår
2022:

3. tirsdag i måneden
Kl. 18.30 - 20.00

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

ALLE VELKOMMEN!

Informasjon fra kirkevergen
Godt nytt år! Julen 2021 er over og vel
gjennomført med strengere koronarestrik-
sjoner. Jeg ser med glede at mange benyttet
muligheten til å gå i kirken også når det var
påmelding. Denne julen forsøkte vi oss også
med streaming av flere gudstjenester. Håper
de av dere som ikke fikk deltatt i kirken,
fikk mulighet til å følge med på nett.

Vedr koronapandemien og hvilke restrik-
sjoner som gjelder, anbefaler jeg alle å følge
med i nyhetene. Har du tilgang til internett,
anbefaler jeg koronasidene til regjeringen
(regjeringen.no) og Folkehelseinstituttet
(fhi.no). Det skjer stadig endringer, men
nevnte internettsider har siste gjeldende
regler. I tillegg anbefaler jeg å følge med på
hjemmesiden til Lier kommune (lier.kom-
mune.no/koronavirus/). Hvilke regler som
gjelder for kirken, fremgår også av
smittevernveilederen for Den norske kirke.
Vi ønsker p.t. velkommen til kirken og opp-
fordrer alle til å overholde gjeldende
smittevernregler og å følge anvisningene fra
de som er ansvarlig for arrangementet når
du kommer til kirken.

Regjeringen har bestemt at 2022 er
Frivillighetens år. Den norske kirke vil
bruke 2022 til å synliggjøre alle de frivillie

som bidrar til at Den norske kirke blir den
folkekirken vi er. Frivillighetens år 2022 tar
mål av seg til å «feire Norges viktigste lagar-
beid». I Den norske kirke er det om lag ti
ganger så mange frivillige som ansatte, når
en ser på antall involverte personer. En
kirke uten frivillige er utenkelig. Vi ser at
antall frivillige har falt i 2020 og 2021. Dette
skyldes nok i stor grad koronapandemien.
Jeg håper at vi hver gang vi åpner litt opp
igjen og restriksjonene blir færre, igjen ser
dere igjen og at enda flere ønsker å bidra
med frivillig arbeid i Kirka i Lier. Dere er
ønsket og veldig velkomne!

Jeg oppfordrer til å følge med på hjemme-
sidene våre, både for Lier kirkelige fellesråd
og for menighetene våre. Det er på tross av
korona, mye som skjer. Det er konserter,
trosopplæringstiltak, aktiviteter på menig-
hetshusene og kirkene, i tillegg til gudstjen-
ester og andre
kirkelige handl-
inger.

Ta vare på hver-
andre! 

Kirkeverge

Mette Sønsteby
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Slekters
gang

Sangkveld
«Det er så flott når
vi kan møtes igjen,
velkommen til
sangkveld med
Ragne og Rolf
Sommerseth som
gjester», sa Øyvind
Mørk etter at Olav
Soltun hadde latt
«kirkeklokkene» klinge fra flygelet.
Fint å se at også flere fra Sylling og
Frogner fant veien til Tranby menig-
hetshus denne siste torsdagen i januar. 

Vi fikk humoristiske glimt fra livet til
Ragne og Rolf fra de startet som ungt
par i Bergen.  «Gud du er rik, din god-
het er stor». Denne sangen har fulgt
dem i alle år og ble sunget på bryllups-
dagen deres. De vekslet på å trekke
fram morsomme situasjoner og alvors-
stunder fra livet som prestefolk, sin
tette tilknytning til Knattholmen, unge
år på Kvamskogen og prestepar i
Fyresdal. Har du lyst til å ta fram
salmeboka og synge noen av sangene
Ragne og Rolf delte som sine kjære

sanger, kan du slå opp
numrene 434,586, 371,898,
383 i Norsk salmebok.
Tranby har jo en vakker
blåveisskog som mange er
glad i, og Rolf vikarierer
nå på Ringerike, så
Blåveispiken måtte med.
Med de mange vikariat i
Nord-Norge var også en
Petter Dass-salme naturlig.
Ragne og Rolf kom til

Tranby for tretti år siden, og de
avsluttet med «Jeg vil gi deg o Herre
min lovsang», som Rolf kalte Tranbys
spesial.   Koronarestriksjonene gjorde
at det ikke ble kaffe i pausa, men
mandariner og Twist. Siste halvtimen
ledet Magnus ønskekonsert og flere
hadde fine forslag til allsang. Alf
Kristian gav oss gode kveldstanker
med på hjemvei. Han siterte 94 år
gamle Tordis Ørjasæter som brukte 5.
verset av Svein Ellingsen sin salme (NS
825) for å finne den gode nattesøvn. Et
lite mantra. «Jeg får sovne inn i trygg-
het! Med et gjenopprettet livsmot
skal jeg møte morgendagen».

Gjertrud A

Døpte

Frogner
Hedda Finnby Lunda, Pernille
Rønqvist Lindahl, Henrik
Christensen, Vilma Vindel, Victoria
Thorkildsen (Høvik kirke), Emilia
Ertzeid Asla (Bragernes kirke), Oscar
Senseth Bergheim (Bragernes kirke),
Ebba Olander Theodorsen, Hennie
Torgersen Thougaard, Calvin
Wermskog Wahlum, Edvin Mikkelsen
Eriksrud

Tranby og Lierskogen
Nora Josephine Rigby Norvard,
Celina Lukosiute Le, Caspian
Lukosius Le, Hennie Ruth Osa
Skram, Lionel Trollerud-Le, Matheus
Tønnessen, Hedda Moen, Idunn Skår
Bergheim, Hermine Tøftum
Johansen, Thea Abilene Aulie
Gustavsen, Leander Mio Solberg-
Schulte, Victor Floen Holmsen,
Vanessa Myren Guthormsen, 
Noah Nesset Nygård (Sand kirke)

Sylling
Ivar Hornstuen Majlaton, Theodor
Nordahl Bergestuen, Nora
Gurandsrud Karlsen

Fortsettes neste side

ÅPEN BIBEL-
OG SAMTALE-
GRUPPE
Sjåstad
Kirkestue

1. tirsdag i måneden kl. 18.30 - 20.00

Datoer for vinter/vår 2022: 

8. mars (pga vinterferie), 
5. april, 3. mai, 14. juni, felles
sommeravslutning for Sylling
og Sjåstad i prestegårdshagen.

ALLE VELKOMMEN!

Konserter i Frogner kirke  

Vårens store prosjekt er fremføringen
av JS Bachs (1685-1750) Das
Wohltemperierte Klavier (DWK), bok
1, i sin helhet fordelt over 4 konserter.
Dette er som kjent preludier og fuger i
alle tonearter, og man regner 1722 som
sannsynlig opphavstidspunkt. Altså har
vi i år 300 års jubileum for dette monu-
mentale verket. Jeg har valgt å fordele
dette programmet over flere konserter,
der hver konsert presenterer et nytt
perspektiv på Bachs musikk. I februar
hører vi en sammenstilling av Bach og
Beethoven som belyser et helt sentralt
utspring for europeisk musikkarv.
Dessuten setter det Bach inn i en hist-
orisk sammenheng der hans innflytelse
på etterkommeren Beethoven under-

søkes. 

I mars hører vi orgelverker av Bach i
veksel med nevnte DWK. Deriblant
koralbearbeidelser, som unektelig ligg-
er tett opp til salmesangen, og har gitt
opphav til konserttittelen
«Kirkemusikeren Bach». Bachs preludi-
er og fuger har siden Albert Schweitzer
(1875-1965) blitt tett knyttet til
Bibelens tekster. Hvert tospann av
preludium og fuge tenkes å skulle pre-
sentere et bestemt bilde eller situasjon
fra bibelen. Derfor har vi invitert skue-
spiller Ingjerd Egeberg til å fremføre
bibeltekster i veksel med DWK, under
tittelen «Bach og Bibelen». Det
moderne klaveret fantes ikke på Bachs
tid, men var snarere et barn av den
industrielle revolusjon nærmere

hundre år etter Bachs død. Til konsert-
en i mai, «Historisk Bach-klang», har vi
derfor invitert cembalisten Knut
Johannesen som spiller på et cembalo
som er bygget på historiske prinsipper.
Vi avrunder vårens sesong med somm-
erkonsert i juni. Her får vi et variert
program for klaver og fiolin med en
russisk trio ledet av vår kantorvikar,
Veronika Kashina.
Vi ønsker alle velkommen til konsert!

Med hilsen 
Jan Gunnar Sørbø, kunstnerisk leder
for sesongen vår 2022

Konsertene er: onsdag 16.februar, 
16. mars, 20. april og 11. mai.
Konsertene starter kl. 19:00. 
Billetter kr 200,- pr konsert.
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Et barns møte med
kirkerommet 
Frogner inviterer barnehagene til
vandring i kirkerommene våre
noen ganger i
året.  Barnehagebarna er fulle av
undring, og har små og store
spørsmål, og kommentarer når
de møter oss. Ofte undrer vi oss
over om barna tar med seg noe
av dette hjem, og videre i livet.
Husker de noe av det vi fortalte,
husker de noe av rommet,  eller
husker de bare at de fikk kle seg
ut i kirken?  

Jeg var mye i kirken som barn.
En av de tingene jeg husker best
er følelsen jeg fikk når jeg var i
kirkerommet i ulike situasjoner.
Jeg syns det var så stort, ann-
erledes, og veldig høytidelig,
samtidig som det var trygt.  Det
var en følelse av at dette tilhørte
noen andre, men jeg fikk
komme på besøk å bruke det.
Den følelsen opplevde jeg ingen
andre steder.  
Som barn deltok jeg på mange
aktiviteter i regi av kirken, felles
for aktivitene var bruken av
kirkerommet. Det var åpent og
jeg fikk bruke det enten jeg var 5
eller 15. Jeg var også som barn

mye i kirken på søndager. Mye
av det mange forbinder med
gudstjenester er for meg lyder av
barndom, helt tilbake til barne-
hagealderen. Søndagskolen
hadde jeg ikke lyst til å gå på, for
da fikk jeg ikke lenger være i
kirkerommet å høre på presten
(som riktignok var min bestefar
på den tiden). Hver gang han
gikk på prekestolen i mine øyne
ble en helt annen, som kun hørte
hjemme der. Når han var ferdig
med det ble han bestefar igjen.   

For meg har det vært viktig at
kirkerommet er for alle, voksen
eller barn- og alle skal få bruke
rommet. Jeg tror at de mennesk-
ene man møter der, og den føl-
elsen man sitter igjen med følger
en gjennom livet.  
Den følelsen husker jeg, og den
håper jeg barna jeg møter husker
også. 

Tros-
opplærer
Anne-Sofie
Ramslie
Osland

AndaktSlekters
gang

Vigsel

Frogner

Erika D. Simanjuntale & Alexander Jakobsen

Gravferder
Frogner
Gunnar Langaas, Kristi Willassen, Hjørdis
Johanne Nylund Lunde, Grete Kan, Vivi
Hvamstad, Ivar Jacobsen, Nell Anita Dahl, Knut
Reidar Engebretsen, Jan Haugen, Johan Edvard
Gunnar Kristoffersen, Ole Kristian Fladby, Eva
Karine Berg, Grethe Nuven, Hans Oddvar
Gulliksrud, Kjetil Brudheim, Bjarne Salte,
Gunnar Horgen, Solveig Ivarda Bakken, Fred
Erik Arnesen, Per Helge Andersen, Steinar
Martinsen, Jørn Larsen, Ingjerd Friis, Inger Lise
Møller, Ragnhild Oddrun Midtgård

Tranby
Leif Harald Larsen, Arne Heimdal, Per Jan
Dahlen, Lillian Opsal, Kari Lindskog, Marit
Marie Rype, Gullborg Glesne Swang

Sylling
Nell Anita Dahl, Bjørg Riddervold

Sjåstad
Knut Hillestad, Sylva Kasta

Tusen takk!
Også i 2021 fikk vi til
å gjennomføre
Julekurven!

Hele 128 rikholdige
esker ble fyllt med
matvarer, som ble delt
ut til familier i Barnevernstjenesten, Flyktningtjenesten, samt
enkeltpersoner i Psykisk helse og hjemmetjenesten. 

TUSEN TAKK - til  alle som bidro – enten ved å fylle vognene
i butikkene, gi bidrag på VIPPS, med pakking og utkjøring,
butikkansatte, og ikke minst samarbeidspartnere i kommunen.
Også i år bidro lokale bedrifter som Osmund Espedal
Handelsgartneri med et viktig økonomisk bidrag, og Egge
Gård bidro med esker. Julekurven er dermed et flott samar-
beidsprosjekt mellom mange gode hjelpere!

På bildet ser du representanter fra  diakoniutvalgene i Lier som
sto for organiseringen av tiltaket. Vi gleder oss allerede til årets
aksjon! 

Alt godt fra diakoniutvalgene & Aksel diakon.

Velkommen til Åpent hus på Tranby!
Åpent hus arrangeres den første onsdagen hver måned,
og vi møtes kl. 11.00  til måltid, fellesskap, underhold-
ning, loddsalg og foredrag. Foredragsholdere og temaer
de neste samlingene: 

2.mars: «Krigen i Lier 1940-
1945» Ved Thor Sørli, Lier
historielag. 

6. april: «Etikk og verdier i
koronaens tid» v / Henrik Syse,
filosof, forfatter og forsker. 

Velkommen!  – alt godt fra dia-
koniutvalget på Tranby
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Haugianeren Tollef
Olsen Bache og Lier 
På Frogner kirkegård, i bakken på
sørsiden like opp for inngangen til
kirken, står på en granittplate et stort
og prektig firkantet smijerns grav-
monument med et kors på toppen.
Dette er minnesmerket over haugian-
eren Tollef Olsen Bache født i Uvdal i
Numedal og død i 1848, 78 år gamm-
el, på Store Valle gård i Lier. Siden
1985 er det Lier historielag som har
hatt ansvar for stell og vedlikehold av
graven. 

Gravstøtten etter Tollef Olsen Bache er
laget på samme måte som den han selv
hadde fått laget, betalt og satt opp til
sin gode venn – Hans Nielsen Hauge på
Gamle Aker kirkegård i Oslo.
Gravmonumentet på Frogner kirke-
gård er et synlig minne om at lekpre-
dikanten og industrigründeren Hans
Nilsen Hauge også har satt sine spor
her i Lier.  En av Hauges nærmeste
medarbeidere var nemlig lensmann
Tollef Olsen Bache fra Uvdal i Numedal
som etter direkte oppfordring fra Hans
Nielsen Hauge, flyttet til Lier og
Drammen og slo seg fram som kjøp-
mann og industribygger her i distrikt-
et.

Fra 1804 fikk Bache handelsborgerskap
i Bragernæs som fra 1811 sammen
med Strømsø ble en del av den nye
byen Drammen. Tollef O. Bache kjøpte
i 1803 en gård på Landfalløya og satte
også opp en sjøbod til handelsvirksom-

heten der. Etter hvert bygde han opp
en betydelig handelsvirksomhet med
tømmer og trelast og var også en tid
eneeier av Solberg spinneri i Nedre
Eiker. Han og senere sønnen Niels
Bache bygde opp boligen på
Landfalløya med våningshus, kontorer
og bolighus for ansatte og anla et stort
parkanlegg, Backeparken med egen
kanal og kunstige øyer.
Hovedbygningen, Fløya, ble i sin tid
kjøpt av Drammen kommune og dann-
er fremdeles kjernen i bo og service-
senteret «Drammen helsehus» ved
Landfalløybroa og idylliske
Backeparken. 

Så lenge Hans Nielsen Hauge levde var
Tollef O. Bache hans nærmeste medar-
beider og fortrolige og en av de viktig-
ste Haugianerne i Hauges levetid.
Imidlertid ble ekteskapet mellom Tollef
Olsen Bache og den ni år yngre kona

Guri Sebjørnsdatter Sevle, ganske
ulykkelig. De utviklet seg ganske for-
skjellig. Tollef ble en radikalt omvendt
haugianer som ble en sentral mann i
haugevekkelsen. Mens kona ikke var
fortrolig med Tollefs nye liv og alt det
førte med seg. Hans Petter Foss i boken
«Haugianeren», skriver at Guri «ble
satt litt til side og overlatt til seg selv og
husstellet». I 1825 ble de formelt skilt
etter å ha vært separert i sju år. Han
kjøpte gården «Store Valle» i Lier og
flyttet dit. Til kona kjøpte han gården
«Solberg» i Botne utenfor Holmestrand
der hun bodde til hun døde i 1837.
Etter skilsmissen giftet han seg på nytt
med sin husholderske Anne Vister.
Hun var haugianer og svært dyktig. De
to fikk et lykkelig ekteskap sammen.
Ettertiden gir alle tre godt skussmål og
de skal ha hatt et rimelig godt forhold
til hverandre. 

Etter hvert fikk Tollef O. Bache eierskap
til gårdene Reistad, Lahel og Hegg
gjestegiveri. Han var også viktig i opp-
rettelsen av den norske kirke for
utvandrere til USA. Som et kuriosum
kan nevnes at det var hans svigerdatter
Louise som bestilte maleriet «Eidsvold
1814» av maleren Oscar Arnold
Wegeland og ga det som gave til
Stortinget i Oslo, hvor det henger i
Stortingssalen rett bak stortingspresi-
denten. Boken «Haugianeren» av Hans
Petter Foss gir et nærmere innblikk i
denne spennende historien om en vikt-
ig epoke i vårt distrikts historie. 

Asle Kristiansen

Boken
«Haugianeren»
av Hans Petter
Foss
Lier historielag og Lier
bygdetun selger boken
«Haugianeren» av Hans
Petter Foss. Boken er utgitt
på forlaget «Bok og Media»
og setter lys på personene
Hans Nielsen Hauge og den
betydning han og flere generasjoner
av slekten etter Hauges venn og med-
arbeider Tollef o. Bache og sønnen
Niels Bache har hatt for samfunnsut-
viklingen i Drammen, Lier og Eiker

regionen.  Det
er nå 250 år
siden Hans
Nielsen Hauges
fødsel, og
boken er et
ledd i marker-
ingen av dette
jubileum. Den
er også til salgs
gjennom bok-
handlere rundt
om. Hans
Petter Foss er

også kjent som den som har bygd
opp bokhandelkjeden «Bok og
Media». Han bodde i barndommen i
Drammen da faren var tredjeprest i
Bragernes kirke.

Tranby 
sanitetsforening

Etter Sigurd Svendsen Hennums
testamente/Barnefondet skal
økonomisk hjelp for året 2022
gis til barn i Tranby sogn som
pga.foreldrenes stilling, sykdom
e.a. trenger økonomisk støtte.
Søknad sendes innen 1.4.2022
til:
Tranby sanitetsforening
v/May-Britt Stokke,
Svendsemarka 40, 3409 Tranby
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Unge møter eldre i
Lier
I 2021 har vi etablert «UME-unge
møter eldre» på 3 av sykehjemmene
i kommunen. Dette har vært så vel-
lykket at vi nå vil søke å utvide til 4
sykehjem. 

Unge og eldre leker, spiller og prater
sammen: ungdommene får en t-
skjorte med logo som en slags uni-
form, og vi følger et opplegg når vi er
på sykehjemmene. 

Vi ønsker at ungdom og eldre kan få
et annet syn på hverandre enn det
som er trenden i dag.

Vi tenker at ungdom og eldre har
mye å lære av hverandre.

Vi tenker at det er fint for ungdom å føle seg til nytte,
og oppleve at de er verdifulle for enkeltpersoner og i
samfunnet.

Vi tenker at det er fint for de eldre å oppleve seg nytt-
ige og verdifulle.

To voksne er med
hele tiden, og legg-
er til rette for gode
møter mellom
generasjonene.
Erfaringen hittil er
at ungdom liker å
være sammen med
de eldre, og at de
får mye igjen for
det. De eldre sier
at det er moro å
være sammen med

de unge, og samtidig bidra med noe til ungdomm-
en.

Hilsen ungdomsdiakon Ole-Jørgen

Nyttårstanker og en
grøtfest
Julepynten er
lagt i esker og
hverdagen er
her. Tankene
går tilbake til
ei litt amputert
koronajul. Så
ble det slik i år
også.
Heldigvis
kunne noen møtes, men de tradisjon-
elle julefestene måtte vi se langt etter.
På gudstjenestene er det begrenset
antall, munnbind og innskriving og vi
sitter i god avstand.

Grøtfest ble det på menighetshuset
først i desember. Kjøkkengjengen stilte

med risgrøt, mandel og marsipangris
og mange flotte bløtkaker. Det smakte!

Dagens gjest på
«Åpent hus» var
Kari Tomine
Isene Bodnar

som satte oss i
førjulsstemning
med sangene sine.
Og godt tonefølge på gitar av Hans
Fredrik Nilsen.

Det er å håpe at vi nå er så langt i
denne pandemien at vårsemesteret blir

fylt opp av hyggelige møter og at
mange kan se hverandre på «Åpent
hus» på Tranby og på gudstjenester.
Godt nytt år til deg!  

Gjertrud A

Nissene på bildet til venstre er Ruth
Opsahl (t v) og Karin Solberg.
På bildet til høyre ser vi Kari Tomine
Isene Bodnar og Hans Fredrik Nilsen
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Messe og Suppe

Onsdagsgudstjeneste i Tranby
kirke våren 2022

Hver 3. onsdag i måneden inviterer vi til Messe og Suppe i
Tranby kirke og på Tranby menighetshus!

Vårens datoer: 16. februar, 16. mars, 20. april og 18. mai. 

Gudstjenesten begynner klokka 19, og suppa serveres på
menighetshuset etterpå. 

Gudstjenesten ønsker å stimulere flere sans-
er; hele mennesket, gjennom musikk, ord,
lystenning, bønnvandring, nattverd, stillhet
og erfaring av fellesskap. 
Hver gang vil det være en gjest som samtal-
er med en av gudstjenestens ledere. 
Dette har fått navnet «People of Tranby», og
handler om å dele levd liv med hverandre. 

Suppeserveringa etter
gudstjenesten er et
møtested hvor vi kan bli
bedre kjent med hver-
andre, og med noen vi
ikke kjenner fra før. 

Messe og suppe er åpent for alle. 
For deg som har mye, lite eller ingen erfaring med gudstjen-
ester. 
For deg som ønsker å delta i en gudstjeneste med hvilepuls.
For deg som søker fellesskap – med Gud og mennesker.
En gudstjeneste preges alltid av menneskene som er til stede.
Derfor er nettopp DU velkommen til å komme med innspill.
Har du lyst å være med å forme disse gudstjenestene? 
Vi ønsker oss et stort team av frivillige som brenner for dette.
Spille? Synge? Lage suppe? Har du øye for detaljer som skaper
god atmosfære, varme og tilhørighet? Eller noe vi ikke har
tenkt på ennå? Har du lyst å være medhjelper før, under eller
etter gudstjenesten?  
Kontaktperson er Eli prest   ef394@kirken.no. Eller
telefon/sms: 92290351

Vi gleder oss til å møtes på en litt annerledes måte i vår vakre,
varme og åpne kirke. Så lenge det er nødvendig vil vi ivareta
smittevern og drifte på en ansvarlig måte.  VI SEES DA!
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BARNASBARNAS

  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

  Bestill abonnement 
 på sondagsskolen.nosondagsskolen.no 
  eller 22 08 71 0022 08 71 00

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: For så høyt har Gud elsket 

verden at han ga sin Sønn, den enbårne, 

for at hver den som tror på ham, ikke 

skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

Prikk til prikkPrikk til prikk

Finn fem feil!Finn fem feil!
 

– Jeg vil 
kjøpe en hatt.

– Vet du hvilken 
størrelse du bruker?
– Nei, men jeg tok 

med hodet for 
sikkerhets 

skyld.

En mann kom 
inn på en bensinstasjon 

og spurte dama bak disken:
– Har du en sånn bustete 
og morsom liten figur som 
jeg kan henge på speilet 

inni bilen?
Dama ropte til mannen sin 

inne på verkstedet:
– Lars, det er noen her 

som vil kjøpe 
deg!

Vitser
Vitser
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FELLESSKAPSKVELDER PÅ
FROGNER MENIGHETS-
HUS.
Møtene begynner kl. 19.30, og det blir servert
kaffe og noe å  bite i fra kl. 19.

Vi fortsetter med fellesskapskveldene på
Frogner menighetshus og inviterer til  følg-
ende kvelder framover:

Tirsdag 15.febr.  Rolf H. Sommerseth:
«Smil og tårer rundt sorg og håp». Rolf
Sommerseth er som bladets lesere vet, tid-
ligere sokneprest i Tranby, og han har som
pensjonist vikariert flere somre i Nord-
Norge.

Tirsdag 15.mars Kjell Arne Norum: «Fra
Jerusalem til jordens ender (del ll).» Kjell
Arne Norum har vært prest i bl.a. Vaksdal

og Kviteseid. De siste årene har han arbeidet
med klimaspørsmål og gitt ut boka «Gud og
miljøet». Han har også arbeidet mye med
misjon og har hatt tale om misjon  på  en
tidligere fellesskapskveld. 

Tirsdag 10.mai Oddbjørn Evenshaug
«Prestekolonien på Helgøya og
Lillehammer».  Oddbjørn Evenshaug  har
vært professor i pedagogikk, er lokalhistor-
iker og har nylig skrevet bok om prestene
som ble forvist fra sine menigheter av NS-
regimet.

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

10 Lier Menighetsblad - nr. 1 2022

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

Utleie av Frogner
menighetshus

Det er igjen mulig å leie
i Menighetshuset i
Lierbyen til arrange-
menter og tilstelninger.
Det er fire ulike lokaler
som kan leies. 
a) Storsalen (2. etg) 
b) Kjøkkenet (2. etg) 
c) Klokkerstua
m/tekjøkken (3.etg) 
d) Peisestua  m/tekjøkk-
en (u-etg) 

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

Lokallaget for brystkreftopererte fra Drammensområdet

 
  

 
  

 
  

 

Møteplass for brystkreftopererte 
og pårørende

30 år 
1992–2022 

 
 

Møteplass for brystkr

ommen til vår kafé elkV

endeog pårør

 
  

 
  

 
  

 

 

 
 

 
 

erteeftoperMøteplass for brystkr
Kom som du er og 
møt likesinnede!

 
  

 
  

 
  

 

 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

 

 

 
 

 
 

Lokallaget for brystkreftopererte fra Drammensområdet

ommen til vår kafé elkV
 12sdag kl.hver tir –14 på Cafe L

 En viktig møteplass for både i Drammen.
e-medlemmermedlemmer og ikk

Se etter flagget på 
 har vertinner iVbordet.

ommen.er velker velkommen.som ønsk

 
  

 
  

 
  

 

 

 
 

 
 

30 år

Lokallaget for brystkreftopererte fra Drammensområdet

yche på Magasinet14 på Cafe L14 på Cafe Lyche på Magasinet
 En viktig møteplass for både 

.e-medlemmere-medlemmer.
1992–2022

 
  

 
  

 
  

 

 

 
 

 
 

Årsmøte Sylling menighet
Velkommen til årsmøte for Sylling men-
ighet i Sylling kirkestue 8/3 kl 18.00.
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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 Torunn 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)
I permisjon

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 Osland
(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:  8. mars
I din postkasse: 18.-25. mars

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

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

Har du lyst på sommerjobb?
Kirken i Lier trenger hjelp til å stelle våre vakre gravplasser i somm-
er. Arbeidet består i hovedsak av  plenklipping, stell av planter og
annet forefallende arbeid.
Ta kontakt med Henrik Aasland (932 88 788) eller kirkeverge Mette
Sønsteby (48289588) for en uforpliktende prat.

Lierskogen –

mandagskafè
Oppstart av kafè i Lierskogen kirke 

mandag 14. februar kl. 11.00

Kafeen vil være åpent hver mandag kl.
11.00 – 12.30

Vi møtes uten program, uten krav eller
forventninger, men tror på en god sam-
tale med naboen, innflytteren eller den

etablerte.

Du får kjøpt kaffe og vafler til en gunst-
ig pris.

Vi bruker inngangen på nordsiden

Vi har god plass, vi innretter oss etter
kommunens gjeldende smittevernregl-

er.
Vi har bruk for flere medhjelpere –

ring; 4814 5417

Tranby og Lierskogen menighet
Lisbeth, Berit og Øyvind

PERSONALNYTT.

Kantor Bina Kumar Karpisova, den
faste organisten i Frogner, har et års
permisjon fra stillingen sin og skal
være vikar i Tangen menighet i
Drammen.  I denne perioden vil
Veronika Kashina som er organist i
Tranby, overta orgelkrakken i Frogner
sammen med Jan Gunnar Sørbø.   Et
vikariat i Tranby er lyst ut, og tilsetting
skjer i disse dager. 

Årsmøte Tranby og Lierskogen menighet.
Det innkalles til årsmøte/menighetsmøte søndag 03.04.2022
etter gudstjenesten i Tranby kirke med følgende saksliste:

1. Godkjenning av innkalling.
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Behandling av Gudstjenesteforordningen
6. Innkomne forslag.

Frist for innkomne forslag er mandag 14. mars 2022, og

sendes til  e-post:
astridboman@yahoo.no 

Årsmøtet gjennomføres på Tranby menighetshus eventuelt
Tranby kirke i henhold til enhver tids smittevernregler. 

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 gudstjeneste 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, forbønn 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 forstå forskjellen». 

 

Sett av følgende datoer: 13/2, 27/3, 24/4 og 22/5.  Vi møtes til kirkekaffe og 
vafler før gudstjenesten, kl. 18.30! Selve gudstjenesten starter kl. 19.00.  

Spørsmål? Kontakt Aksel diakon tlf. 480 40 146 / ao887@kirken.no. 
Velkommen! 

 

 


