
St.Hallvards -dag og 
Pilegrimsdager  

i Lier 2018



Fra installasjon i Mariakirken Granavolden 2003

St.Hallvards dag og Pilegrimsdager i Lier 2018.

Det er en glede å invitere til årets arrangementer i anledning 
St.Hallvards dag og Pilegrimsdager i Lier. 15.mai markeres 
hvert år på gården Huseby i Lier der Hallvard kom fra. 

Pilegrimsdagene starter søndag 13.mai og varer til over 
pinse. Vi gleder oss til utstillinger i Gullaug og Frogner kirker 
ved kunstneren Grete Refsum. Hun lager verker i små og store 
formater, og kirkene er gode rammer for hennes kunst. Vi får 
møte kunstneren flere ganger, og vi håper årets utstilling kan 
bli til inspirasjon, undring og glede for mange. 

Vandringene blir lokalt i Lier, og vi ser fram til å møte maidager 
i Lierdalen til fots. 

Velkommen til fellesskap og opplevelser! 

Arrangør er Frogner menighet med støtte fra Lier kommune 
og Tunsberg bispedømme. 

Ellen Martha Blaasvær
Prost i Lier, Røyken og Hurum



Grete Refsum 
er billedkunstner med diplom i glass-
maleri og hovedfag i form fra Kunst- 
og håndverksskolen, samt doktorgrad 
fra Arkitekthøgskolen i Oslo.
 
Siden 1980-tallet har hun systematisk 
arbeidet med å formgi og uttrykke 
kristen tro og tenkning. Hun har deltatt 
i en rekke utstillinger i kirker og gallerier i 
inn- og utland, og gjennomført en serie 
interaktive prosjekter og utsmykninger i 
kirkelig kontekst. 

Idag definerer Refsum seg som 
kateketisk kunstner. 
For mer informasjon, se: www.refsum.no

Arbeidene i Frogner og Gullaug kirker er i 
metalltråd med innslag av stein og glass. 

Utstillingen kan sees i forbindelse med 
arrangementene i programoversikten 
på neste side.



Søndag 13.05.18  
Kl.11.00 
Gudstjeneste i Gullaug kirke med fokus på utstillingen der. 

Tirsdag 15.05.18  
Kl.18.00  
Markering på Huseby. Vandring til Gullaug kirke. 
 
Kl.19.00  
Kulturkveld i Gullaug kirke med foredrag av Grete Refsum. 

20.mai: Pinsedag  
Kl.11.00 
Gudstjeneste i Frogner kirke med fokus på utstillingen der.    

21.mai: 2.pinsedag 
Vandring fra Frogner kirke til Tranby kirke over Paradisbakkene: 
Kl.10.00
Start fra Frogner kirke.

Ca. kl.1130: 
Rast på Lier Bygdetun. Knut Andersen fra Lier Historielag fortel-
ler om Paradisbakkene. 

Ca. kl.13: 
Pilegrimsgudstjeneste i amfiet på Tranby kirkegård. 

Program St.Hallvards -dag og  
pilegrimsdager i Lier 2018


