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Velkommen til
Høstmøte på
Frogner menighetshus
Torsdag 17. november kl 18.30
«Øl er kultur»
Terje Aass forteller om





Bryggeriets historie
Ølets historie
Mikrobryggeribevegelsen
Historiske juletradisjoner med mere

Knut A Andersen
Årets «langtur» i ord og bilder.
Utlodning og servering
Inngangspenger kr 120,- inkl. servering.
Alle hjertelig velkommen!

Årboka 2016.
Lagets årbok er klar og gis ut som nr 26 i
rekken, som vanlig med en hovedartikkel
og flere andre med lokalhistorisk stoff.
Hovedartikkelen dette året er Karl XIIs
felttog i 1716 og angrepet mot Gjellebekk
skanses forposter. Blant de andre
artiklene nevner vi spesielt Ole Syversen
Vefferstads levende skildring fra en
dagbok skrevet i årene 1882-1886. Videre
historien om de omstridte lindetrærne på
Frogner prestegård, Lier
Almuebibliotehek, kino i gamle dager mv.
Redaktør har vært John Willy Jacobsen.
Knut Enger har designet og brukket om
boka.

Fra Lier Historielags arkiv og bibliotek
Under denne overskriften trekkes fram noen små glimt fra den mangfoldighet av historiske skildringer som vi kan
finne i bøker og arkivstoff. Her er et utklipp fra Drammens Tidende i forbindelse med at Einar Kvistås fyllte 90 år:

Gamle ord og uttrykk fra Lier
(hentet fra boka Lier i alvor og skjemt,
Øystein Røed):
FALE – rand av skitt og smuss som blir igjen f.eks.
langs bøttekanten etter at bøtta er tømt.
ENKOMS – ens ærend. – Han dro enkoms hjem for
den eine tingens skyld.
HENNU – hendig, flink med hendene. – Den som er
hennu, greier seg bra.
(I) KJØMDA – på vei, som kan ventes (med det
første). – Han far er itte kommen him enda, men nå er’n
i kjømda. – Se også Ventannes.
LAKA – udugelig, lat og ufordragelig person. – Se
også Drog, Lødd og Sokk.
MARODER – arbeidsufør.
NO HALI – veldig, ettertrykkelig. – Han røska og dro
no hali.
PISTRE – hvine, pipe; klynke (om hund).

Nytt bokprosjekt.
Lier Historielag har satt i gang arbeid med ny bok
med utgangspunkt i postkort med Lier-motiv.
Planen er å ha boka klar for utgivelse høsten 2017.
Har du slike postkort, kan du være med å påvirke
innholdet av boka.
Ta kontakt med redaksjonskomiteen
v/Tore Larsen, e-post tore.r.larsen@lifi.no eller
mobil: 906 52 448.

Lierkalenderen 2017.
Neste års kalender har fått ny design og vil være
tilgjengelig for salg på høstmøtet. Pris kr 130,-.

Telemarkstur
2.-4.sept. dro 25 deltakere på tur til Telemark.
Mange fine opplevelser med bl.a. tur på
Telemarkskanalen, besøk på Øvre verket på
Ulefoss, Z-museum, Kvipt fjellgard og UppigardNatadal.

Landhandleriet.
Det har vært stor aktivitet både ute og inne for å
kunne presentere landhandleriet på
Eplefestivalen

Perse-verkstedet
Det har vært stor innsats her også for å gjøre huset
klart, det er murt pipe og maskinene er montert.
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Returadresse: Lier Historielag, Postboks 148, 3401 Lier

Slektsgranskning.

Hva skjer?
17. nov.

Høstmøte

4. des.

Glædelig jul

23. febr.

Årsmøte

Slektforskergruppen treffes
hver tirsdag
kl 12:00 – 14:00 og
siste onsdag i hver måned
kl 18.00-20.00.

Fra lagets samlinger.
Finurlig og effektiv musefelle, her
kan flere dele felles skjebne. Den
må ses for å kunne forstå
hvordan den fungerer.

Kontaktperson Tore Stustad.
Tlf. 957 49 536

Årsmøte:
Har du forslag til saker til årsmøtet, må
disse sendes styret innen 15. februar.

Kulturminnevandring
To lørdager i slutten av august inviterte Lier kommune, kultur og fritid, i samarbeid med Lier Historielag, til en
vandring på historisk grunn. Invitasjonen var et ledd i 300-årsmarkeringen for Karl XIIs angrep mot Gjellebekk skanses
forposter i 1716. Vandringen startet ved idrettsplassen på Tranby, gikk videre opp Høgdabakkene til kulturminnene i
Tranby landskapsvernområde. Samlet var om lag 50 personer med. Guide på turene var John Willy Jacobsen.

«Gammalt Nytt» er medlemsbladet til Lier Historielag,
et av Liers største og mest aktive lag.
Redaksjonskomite: Thor Sørli, Tore R. Larsen, Hans
Olaf Heslien og Ingebjørg Dahle.

Ønsker du mer informasjon om laget, kan du besøke
Lier Bygdetun eller ringe 32 84 69 25 mandag, onsdag
og torsdag mellom kl 10 og14.

