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For utfyllende info:
www.kirken.no/lier

Søndag 12.06.2022
Frogner kirke kl. 11.00:
Blomstergudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste

Onsdag 15.06.2022
Frogner kirke kl. 19.00:
Sommerkonsert v/Veronika Kashina
(fiolin), Aleksandra Boiko (fiolin) og
Anastasiya Bazhenova (flygel).
Billetter kr. 200,-

Søndag 19.06.2022
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Furuhall kl. 12.00:
Friluftsgudstjeneste
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste

Søndag 26.06.2022
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste

Søndag 03.07.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 10.07.2022
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 17.07.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 24.07.2022
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Fredag 29.07.2022
Frogner kirke kl. 18.00: Olsok-guds-
tjeneste

Søndag 31.07.2022
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 07.08.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Fortsettes neste side
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Lier Menighetsblad

De unge er fremtiden, dette gjeld-
er også i kirken.  I Tunsberg
bispedømme har vi ett godt ung-
domsarbeid med ett eget ung-
domsråd bestående av åtte ung-
dommer.  Jeg ble, for fire år siden,
sendt på mitt første UBDM, ung-
dommens bispedømmemøte. Der
fikk jeg møte ungdommer fra
hele bispedømmet vårt som brant
for ungdomsarbeid og var enga-
sjert i å fremme sine interessesak-
er. Nå, fire år senere, har jeg nylig
blitt valgt til leder av rådet og
engasjementet mitt står like
sterkt, om ikke sterkere. 

Selv om jeg så gjerne skulle ønske
at corona og pandemi, begrens-
ninger og avstand var ord jeg
aldri skulle si eller skrive om
igjen, er jeg dessverre nødt til å
gjøre det. Ungdomsarbeidet i

kirken vår har blitt hardt rammet av
pandemien og min største bønn nå
er at vi skal få det opp på solide
bein igjen. 

I kirken har jeg fått muligheten til å
utvikle meg som leder, medmenn-
eske, venn og mye mer. Uten ung-
domsarbeid hadde ikke dette vært
mulig. Jeg gikk i Lier Ten Sing i
seks år. Jeg var kormedlem, medlem
i drama gruppa, styremedlem og
styreleder, jeg var til og med leder
for dansegruppa. Uten ungdomsar-
beid mister ungdommer i Lier en
viktig arena. En arena for tro, venn-
skap, kjærlighet, utvikling, sang,
dans, tvil, teater, stillhet, skravling
og så mye mer. 

Ungdommens bispedømmesråd
pleier hvert år å arrangere UBDM,
som regel i mars. På grunn av

pandemien har det blitt både
utsatt og avlyst. Nå satser vi på en
stor demokratiturné som opp-
varming til UBDM i 2023. Vi vil
reise rundt og besøke ungdomsar-
beid i hele bispedømmet vårt og
jeg håper så inderlig at dette vil
være med på å løfte engasjement-
et og interessen for å delta enda
mer i ungdomsarbeidet vårt.
Samtidig som jeg håper det gir oss
ungdommer en mulighet til å vise
oss og arbeidet vårt frem. 

Frida
Adeleide
Kvamme
Hestnes, 

Leder UBDR
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Søndag er kirkedag



Fortsettelse Søndag er kirkedag: 

Søndag 14.08.2022
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 21.08.2022
Frogner kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Presentasjon av årets
konfirmanter.
Sylling menighet kl. 12.00:

Friluftsgudstjeneste (oppdatert info
kommer på hjemmesiden og
annonseringer)

Søndag 28.08.2022
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sjåstad kirke kl. 19.00:
Sinnsrogudstjeneste. Kaffe og vafler

fra kl. 18.30

Søndag 04.09.2022
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Sportsgudstjeneste
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SLUSH-kurs:
Siste helga i april dro det seks 5.-
7.klassinger fra Tranby og Lierskogen
søndagsskole til Strand leirsted i
Sandefjord for å være med på SLUSH-
kurs med overnatting. Her ble de kurset
i å være SLUSH’ere (Sprell Levende
Unge Søndagsskole hjelpere). 

Kurset, i regi av
Søndagsskolen Norge, var
veldig bra både faglig,
åndelig og sosialt. Ekstra
gøy var det nok med over-
natting og leirstemning
med andre barn på
samme alder fra Buskerud
og Vestfold. 

Hjelpeledere er gull verdt, og vi
gleder oss til ha de med som
SLUSH’ere på Tranby og
Lierskogen Søndagsskole til høst-
en.

Avskjedsguds-
tjeneste med
sokneprest
Ragnar Ringen
Petterson 
Sokneprest Ragnar
Ringen Petterson har alt
sluttet i Frogner og er i
gang med ny tjeneste i
Odal, et område hvor
han har gjort tjeneste
før. Et formelt punktum
har det ikke vært mulig
å passe inn før nå, søn-
dag 22 mai. 

Prost Magelsen deltok i
gudstjenesten og takket
for tjenesten sa fine ord
både der og under kirke-

kaffen i kirkestua etter-
på. Menighetsrådet
hadde stelt i stand i
kirkestua nedenfor kirka
med pent pyntede bord

og et innbydende
kakebord. Det var
gode ord, blomster
og gaveoverrekkelse
fra menighetsråd og
prost og fra folk i
menigheten.  

Ragnar Ringen
Petterson har vært
sokneprest i
Frogner menighet
fra 2015, og går nå
til prestetjeneste i
Odal i Hamar
bispedømme. 

Tekst: Asle Kristiansen

Arkivfoto

ÅPEN BIBEL- OG 
SAMTALEGRUPPE
Sylling Kirkestue

Datoer for høsten 2022:

3. tirsdag i måneden
Kl. 18.30 - 20.00

23.august (pga sommerferie),
20.september, 18 oktober og
15.november 

ALLE VELKOMMEN!
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Slekters
gang

Stina Frøvoll
Torgauten , ny
vikarprest i Lier
menighet
Når den faste
kapellanen i Frogner
har morspermisjon,
har menigheten den
glede å møte nye
personer som vikar-
er. Heldigvis både for personen som
skal overta og for menigheten, har det
lagt seg til rette for å få en fast vikar
fra mai og ut desember. Det gir stabili-
tet og gode arbeidsvilkår.
Stina Frøvoll Torgauten er en erfaren
prest som kjenner arbeidet hun går
inn i. I tillegg er hun både født og
vokst opp i distriktet og bor nå i
Drammen. Hun har selv gått på St.
Hallvard skole i Lier, så hun kjenner
området, og mange kjenner henne.
Etter videregående studerte hun teo-
logi i Oslo før hun først ble kapellan i
Svelvik, så var sokneprest i Nore og
Uvdal før hun ble sokneprest I Åsgård-
strand og Nykirke. Med mann som er
prest i Kongsberg og med tre barn i
skolealder, var det derfor fristende å
prøve seg i Lier når vikariatet her kom
på tale, sier hun.

-         Det fine med Frogner og Lier er
at det er en menighet med mange
arbeidskollegaer og ulike arbeidsopp-

gaver. Det er en stor stab
som er samlet på menighets-
huset i Lierbyen samtidig
som det er mulig å ha fokus
på en menighet av gangen,
for min del i Frogner. 

-         Det er fint med nye
impulser og jeg tror jeg kan
bidra med mitt den andre
veien. Jeg har mange års
preste-erfaring og er vant

med stort arbeidstrykk. 

Hva gleder du deg mest til i din jobb
her i Lier? 

-         Jeg er glad i å møte folk, både
konfirmanter, dåpsfamilier og sørg-
ende. Det fine med Lier er at det er
mange å hente impulser fra både i
staben og de en møter, så det gleder
jeg meg til. Med base på menighets-
huset er vi lette å komme i kontakt
med både på telefon og mail og rett og
slett komme direkte til kontoret. 

Da ønsker vi Stina Frøvoll Torgauten
velkommen inn i arbeidsfellesskapet i
Frogner menighet og ønsker henne alt
godt i tjenesten i kirkene i Lier. Selv
om hovedtjenesten blir i Frogner men-
ighet, så deler prestene på tjenester
som begravelser i de ulike kirkene slik
at belastningen blir jevnet ut. Slik sett
blir tjenesten litt fordelt utover i kom-
munen. 

Tekst og foto: Asle Kristiansen

Døpte

Frogner
Håkon Eriksrud, Magnus Ormåsen
Hansen (Bragernes), Sander
Eidskrem, Leah Nedberg Rønning,
Leander Ervik Bastiansen, Alma
Bjerke Jacobsen, Maria Bjerke
Jacobsen, Juliana Aranda Rudi

Tranby og Lierskogen
Madelen Kosberg Alvestad, Ludvig
Andersen Vestveit, Emilie Nakken
Gether-Rønning, Ida Ognedal
Boasson, Wilmer Kostopoulos
Dahl, Matilde Marie Gulhaugen
Leithaug, Millian Stø, Anna Lovisa
Bakken Nyman

Sylling
Krisander Bredesen

Vigsel

Sjåstad
Marte Hajum Olsen & Steven
Kornerud, Astrid Isene & Ove
Andreas Solberg 

Gravferder

Frogner
Eva Myre, Steinar Bjelvin
Frudavaag, Kjell Harald Hennum,
Birger Justad, Thorbjørg Skogen,
Per Ivar Bye, Erna Ragnhild
Christiane Lie Skinnemoen, Svein
Gustav Løken, Margit Helene
Tveten Ness, Frank Dahl Larsen,
Odd Kjenner, Evelyn Green

Tranby
Bjørg Braathen, Ørnulf
Midtskogen, Jan Vidar Bang-Olsen,
Ingrid Listøl, Hafsteinn Thor
Eliasson, Hans H. Opsahl, Erling
Håndstad

ÅPEN
BIBEL- OG
SAMTALE-
GRUPPE
Sjåstad
Kirkestue

1. tirsdag i måneden kl. 18.30 -
20.00

Datoer for høsten 2022: 
6. september, 11. oktober (pga.
høstferie), 1. november, 6.
desember 

ALLE VELKOMMEN!

Velkommen til Åpent hus på
Tranby!

Åpent hus arrangeres den første ons-
dagen hver måned, og vi møtes kl.
11.00  til måltid, fellesskap, under-
holdning, loddsalg og foredrag. Neste
dato er onsdag 7.september – tema
kommer! 

Velkommen!  – alt godt fra diakoniut-
valget i Tranby og Lierskogen menighet

Åpen kafé trenger fri-
villige!
Dette er et flott samarbeid mell-
om flere ulike organisasjoner i
Lier, og kirken er en av dem. 

Vi trenger frivillige til å steke
vafler, koke kaffe og være til-
stede én lørdag i måneden mell-
om kl. 12-14. Interessert? Ta
kontakt med Aksel! 
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«God hvaforno’?»
Omtrent når dette bladet kom i post-
kassa di (litt avhengig av hvilken dag
den frivillige ombæreren tok dugnads-
runden sin) starter treenighetstiden.
Den lengste tiden i kirkeåret – fra
pinse til advent (med noen små «paus-
er» innimellom) – men kanskje likevel
den minst kjente. Tiden er ukjent for
mange og sikkert innholdet også. På
www.bibel.no kan vi lese: 
«I treenighetstiden markerer kirken
troen på den treenige Gud. Den kristne
tro på den treenige Gud innebærer at
Gud er én, men samtidig tre: Gud
Fader, Guds Sønn og Gud, Den hellige
ånd. Gud er med andre ord tre-i-én.
Han er én, men vi møter ham på tre
forskjellige måter.»
Av alt det rare i kristendommen, er
kanskje treenigheten noe av det
rareste. De fleste har et begrep om hva
og hvem Gud og Jesus er, men Den
hellige ånd kan være litt mer ullen. Og
det at de alle tre egentlig er den
samme, kan være vanskelig å forstå for
både leg og lærd. Det finnes haugevis
med bøker som går i dybden på dette.
Noen synes det er spennende å for-
dype seg i slikt, mens andre synes det
blir for mye av det gode. Det at kirka
har satt av (nesten) hele tiden fra pinse
til advent for å jobbe med den treenige
Gud, burde kanskje advart meg mot å
prøve å få plass til noe om treenighet-
en på den begrensede plassen en
andakt i menighetsbladet har. Men jeg

gjør et forsøk! Både Gud, Jesus og Den
hellige ånd nevnes gjennom det meste
av Bibelen, med forskjellige navn
(ingen nevnt, ingen glemt). Men ordet
«treenig» finner vi ikke i Bibelen – det
er en menneskelig beskrivelse av Guds
forskjellige «vesener» (læren om treen-
igheten ble slått fast på kirkemøtet i
Nikea i år 325). Et av stedene der vi får
høre om alle tre i én og samme set-
ning, er i de siste setningene Jesus sa
til disiplene, ifølge Matteusevangeliet:

18 Da trådte Jesus fram og talte til dem:
«Jeg har fått all makt i himmelen og på
jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folke-
slag til disipler: Døp dem til Faderens og
Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og
lær dem å holde alt det jeg har befalt
dere. Og se, jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende.»

Denne befalingen, kjent som både
«Misjonsbefalingen» og
«Dåpsbefalingen», fikk disiplene – som
var jøder og trodde på Gud fra før - av
Jesus. Men motet til å gjennomføre
innholdet fikk de først på pinsedag da
Den hellige ånd kom til dem. I kristen-
dommen tenker vi at befalingen gjeld-
er oss alle (med unntak av døpingen
som vi lar prestene ta seg av). Vi kan
alle være med å fortelle videre om
Jesus og det han lærte bort. Og du kan
være mye viktigere for de du snakker
med, enn en prest eller en andakt i
menighetsbladet er for dem. Men

hvilken ende skal du begynne i? Det er
det ingen fasit på, men her er et for-
slag: 
hva med å ønske folk «god treenig-
hetstid» når pinsen er over? På samme
måte som «god jul», «god påske» og
«god pinse» er en del av dagligtalen,
kan vi vel begynne å si «god treenig-
hetstid»? Og «fortsatt god treenighets-
tid» utpå sommeren, når tiden har vart
en stund. Kanskje kan dét være en god
samtalestarter, fordi svaret blir: «Hæ –
god hvaforno’?» Eller kanskje blir det
«magaplask»? Hvis du prøver, kan du
gjerne fortelle meg hvordan det har
gått neste gang du treffer meg, eller
send meg en mail på hr696@kirken.no
! 
Lykke til, og – god treenighetstid! ;-)

Bønn: Kjære Gud, Jesus og Den hellige
ånd! Takk for at du/dere er den du/dere
er, selv om vi ikke skjønner alt sammen
helt. Hjelp oss med å fortelle andre om
deg/dere! Amen!

Helge S Rotevatn

Kateket og menig-
hetspedagog

Andakt

Fra messe og suppe
til LADESTASJON
TRANBY 
En onsdag kveld i måneden i
Tranby kirke, etterfulgt av
suppe på menighetshuset.
Innholdet er det samme og
det nye navnet understreker tydeligere
målet med kveldsgudstjenesten. 

Det er mange krav
og mye å leve opp til
i vår tid. Skrevne og
uskrevne, indre og
ytre krav.  Det er lett
å bli stressa. Kjenne
på utilstrekkelighet.
Ensomhet. Kanskje
hjemløshet. 

I denne
kveldstimen
bærer vi fram
for Gud det
som ligger oss
på hjert-
et,
sammen
og alene,

i bønn og gjennom lystenning. Vi
mottar Guds nåde i nattverden, vi
får ladet batteriet i fellesskapet og
hos Gud, slik at vi kan fortsette
vandringen. 

Musikk og salmer spiller en vikt-
ig rolle i gudstjenesten, det
samme gjør spalten People of Tranby.
Hver gang er det en gjest som intervju-
es om sitt liv og hva hun / han brenner
for, til inspirasjon og glede for oss som
hører på.

Datoer for høsten 2022: 

14. september, 12. oktober, 9. novemb-
er og 14.desember.   VEL Møtt ! 

Har du lyst å være med å bidra i guds-
tjenesten? Ta gjerne kontakt med dia-
kon Aksel.  Kontaktinfo på side 7 i
bladet. 



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

6 Lier Menighetsblad - nr. 4 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

Informasjon fra kirke-
vergen
Sommeren nærmer seg med stormskritt og
det er hektisk innspurt mot ferien for
mange. Vi har i vår fått gjennomført kon-
firmasjoner, konserter og strømmet andakt-
er. Det har vært gjennomført og skal gjenn-
omføres avslutninger på flere av våre aktiv-
iteter og vi kan konkludere med at det er
fullt kjør. Det er gøy. Det er dette vi er
meislet for. Sammen har vi klart å komme i
gang igjen etter to år med pandemi. Det er
tid for å glede seg. Jeg er stolt over å se hva
både ansatte og frivillige i kirken i Lier klar-
er å skape av gode møteplasser og felles-
skap.

Det er gått ut fakturaer for festeavgifter i
mai. Har dere spørsmål rundt dette, er det
bare å ta kontakt med Kirkens servicekon-
tor.

For de som har inngått avtale om stell av
gravene vil annen gangs beplantning av
gravene skje rundt 8. juni. I år vil det plant-
es med myrt og pelargoniaer. Vi håper dere
blir fornøyde!

Vedr de som ferdes på gravplassene våre og
som steller selv på gravene sine, oppfordrer
vi til å tenke bærekraft og miljøvennlighet
og sortere avfallet som rest og våtorganisk
avfall. 

Det skjer også andre ting på gravplassene
våre. På Tranby gravplass er det kommet ny
navnet minnelund. Dette for å ha kapasitet
til å imøtekomme alle de som ønsker å
benytte seg av navnet minnelund. Det er
mange som ønsker å benytte seg av våre
navnede minnelunder og den første
minnelunden på Tranby begynner å bli full.
Den nye minnelunden er utformet i lik stil
med den første og er et stilfullt innslag på

gravplassen.

Det graves på gravplassene på Frogner og
Tranby. Vi har søkt og fått godkjent ny
fasadebelysning og dette arbeidet er nå i
gang. Den nye fasadebelysningen er mer
energiøkonomisk og vi gleder oss til å se
det ferdige resultatet!

Alle våre kirker har nå informasjonstavler –
med unntak av Lierskogen kirke. Dette
arbeides det med og i løpet av sommeren
vil også Lierskogen kirke få en flott
informasjonstavle. Tavlen vil se tilsvarende
ut som den som står ved Tranby kirke i dag.

Jeg minner om at kirka i Lier bruker elek-
tronisk dåpspåmelding. Gå inn på vår
hjemmeside, kirken.no/Lier og Dåp for å
finne både mer informasjon om dåp og
også link til den elektroniske dåpspåmeld-
ingen. Der kan du også finne ut hvilken
menighet du sokner til.

Videre minner jeg om påmelding til kon-
firmasjon for de som ønsker å bli konfirm-
ert våren 2023. Mer informasjon om dette
finner du også på vår hjemmeside under
Konfirmasjon.

Selv om vi går inn i en roligere periode og
ferietid, er kirka i Lier fortsatt operativ. Det
gjennomføres gudstjenester alle søndager
gjennom sommeren, men ikke i alle menig-
hetene. Gå inn på vår hjemmeside og se
mer informasjon i kalenderen der.

Kirkens servicekontor holder åpent gjenn-
om hele sommeren. Vårt sentralbord, tlf
409 24 950, og vår e-post: lier@kirken.no,
er betjent hele sommeren og det er bare å ta
kontakt. Jeg minner om at sentralbordet er
betjent hverdager fra kl 09.00 – 14.30. 

En riktig god og velfortjent sommer ønskes
dere alle!

Kirkeverge Mette Sønsteby
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Den norske Kirke i Lier 
KIRKENS SERVICEKONTOR
Klokkersvingen 1, 3403 Lier 
(Frogner menighetshus)
Mandag - fredag kl. 9:00 - 14:30
Tlf: 409 24 950
lier@kirken.no

Kirkeverge Mette Sønsteby
mobil: 482 89 588

Konsulent Tone Venås
Unhjem (Kirkens service-
kontor)  
tlf. 409 24 956

Konsulent (vikar)
Johanne-Marie Johansen
(Kirkens servicekontor)  
tlf. 409 24 955

Teamleder Ingvild Vatsøy
(Kirkens servicekontor) 
tlf. 924 50 987

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

Saksbehandler
Merete Skagen
(Kirkens servicekontor) 
tlf. 409 24 957

FROGNER MENIGHETSHUS
man-fre kl 9:00 – 14:30, tlf 409 24 950

TRANBY MENIGHETSHUS
tir-fre kl 10:00 – 14:00, se også åpnings-
tider for Kirkens servicekontor

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 409 24 950

Følg våre menigheter på
Facebook:
facebook.com/frognermenighet
facebook.com/menighettranby
facebook.com/syllingkirke
facebook.com/sjastadkirke

Kantor
Bina Kumar Karpisova
(Frogner)
I permisjon

Kirketjener
Henrik Aasland
(Frogner)
mobil: 932 88 788

Kirketjener
Paul Chr. Justad
(Sylling/Sjåstad)
mobil: 986 28 644

Kantor (Vikar)
Helge Harila
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 976 83 913

Kirketjener
Hans Nordal
(Tranby)
mobil: 996 18 711

Kirketjener
(Frogner)

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 (vikar)
Stina Frøvoll Torgauten
mobil: 413 65 758

Kapellan Silje Bakken
(Frogner)
mobil: 984 35 199
I permisjon

Prostiprest Eli Kristin
Flåten.
mobil: 922 90 351

Kantor
Veronika Kashina
(Frogner)
mobil: 950 04 924

Organist
(Sylling og Sjåstad)

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

Trosopplærer 
Anne Cathrine Hegge
Larssen
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 952 78 141

Menighetspedagog
(Frogner)

Kateket og menighetspeda-
gog Helge S Rotevatn
(Tranby og Lierskogen)
telefon: 911 00 974

Trosopplærer
Lise Bratsberg Myrvang
(Frogner) 
mobil: 971 21 754

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

Ledig 
stilling

Ledig 
stilling

Ledig 
stilling



Syng med
glede!

Stilig i svart,
hvitt, slips og
smakfullt tørkle.
Slik møtte gjest-
ene opp på
Åpent hus på
Tranby første
onsdagen i mai. Sprekt kor med gjenn-
omsnittsalder på 84. Torunn Jåvold
presenterte Gladsangerne slik:
«Gladsangen. Her synges om glede,
glede for å glede seg selv og glede for å
glede andre». Tankevekkende åpning
der Torunn leste Kolbein Falkeid sitt
sterke dikt: «Hvor hadde vi det fra?»

Helge Harila spilte til fellessangene,
mens Olav Soltun ledet Gladsangen.
Han og Torild Rusås startet dette koret
for snart 30 år siden. «Det var mye
moro da,» konkluderte Torild som ble
hedret med rosebukett for innsatsen
sin i mange år.

Det er så fint å få synge så mye og
mange kjente sanger, var det en som sa.
Musikken og sangen fylte rommet med
«Kom mai du skjønne milde», «Blå blå
salme» og Gud signe vårt dyre fedre-
land».

Overdådig og smakfullt
lunsjbord, mange gevinster
og mye hyggelig og livlig
prat ved bordene.  Stor takk
til diakoniutvalget. Rolf
stilte med sangvits:
Fireåringen som var med på
korøvelse og fikk boller og
brus. Da han ble spurt
hvordan det var, var svaret
greit: «Det er bra med kor
bare det ikke hadde vært for
all denne synginga»

Eli Kvisle leste Håvard Rype
sitt dikt: «Overnvalsen».
Gode barndomsminner 
dukket opp.

Gjestene skuffet ikke. Vi nøt 
de tre avdelingene som 
startet med deres egen 
presentasjonssang, skrevet av
Asbjørg Larsen. Og vi sang

eller nynnet med i Dagen er
din, Han er min sang og min glede,
Sommernatt i Froland, Nord-Norge,
Sangen til bygda, Lykkeliten og som
avslutning: vakkert arrangement av
FaderVår. Med velsignelsen og ønske
om en god vår, møtes vi igjen på Åpent
hus onsdag 7.september. 

Gjertrud Aspelund

Neste nummer
Stoffrist:  23. august
I din postkasse: 2. - 9. september

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

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

SANGKVELD MED
JAN ERIK LARSEN
Våren har allerede vært her ei
stund. Det har livna i lundar
og lauvast i Lier, det er siste
torsdag i april og sesongens
siste sangkveld er i gang. Olav
Soltun har kimt med «piano-
klokkene» sine og tradisjonen
tro ønsket Øyvind Mørk vel-
kommen med å tenke tilbake på påske-
høytiden og lese fra Johannes 20.
Kveldens gjest, Jan Erik Larsen, var
det mange som ville høre, og etter
hvert som han delte tanker fra sitt eget
liv, ble stemningen stor og sanggleden
på topp. Tydelig at folk likte å synge
alle de kjente sangene fra egne opplev-
elser. «Navnet Jesus»,» Det er makt i de
foldede hender» og salmen «Lei milde
ljos», som bestefaren ville ha i sin
begravelse og som Jan Erik også er blitt
glad i. Med en bakgrunn med pastor-
far i baptistkirken, mye flytting og en

morfar
med alko-
holpro-
blemer,
forteller
Jan Erik
åpent om
en barn-
dom med
mye red-
sel, engst-
else og

ensomhet. Han poengterte sterkt at
han gjorde to gode, viktige valg i livet.
Det første: Ta Jesus inn i hjertet. Der
har Jesus blitt, til stor hjelp og trøst i
livets situasjoner. Han vokste opp med
å være mye i kirken og på mange leirer.
Det andre gode valget var at han fant
dama si, Anne Cathrine. Ingen kunne
være i tvil om kjærligheten der i gård-
en! «Jeg vil gi deg o Herre min
lovsang» runget i storsalen på Frogner.

Rask i replikken, ordrik og spøkefull
og med sin artige, særegne latter fikk vi

et glimt av gammeldags måte å be på,
men også alvor om bønnens viktige
nådegave. Vakker sang: «Kjære Gud
når eg bed».

Sang og salme treffer folk.  De har en
enorm kraft i seg, hjelper folk, beskriv-
er faser i livet, i både sorg og glede.
Mange har funnet fred i sangen «Jeg er
i Herrens hender.» Jan Erik har sunget
hele livet, i kor og musikaler, i Oslo
Gospel Choir og startet og drevet
barnekor, ikke minst Sjåbagos med på
det meste 80 barn. Ønsket hans er å
formidle Jesus og sangen.
Han opptrådte 4 1/2 år gammel med
»Salige visshet, Jesus er min».

Ønskekonsert med personlige
kommentarer fulgte etter kort kaffe-
pause, og Alf Kristian rundet av kveld-
en med tanker rundt «Velsignelsen»
som brukes i mange sammenhenger.
Jesus, verdens lys, gis til deg og meg.

Gjertrud Aspelund  


