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Åpen dag på Sørums samlinger.
Søndag 10. september fra kl 13.00 er det
muligheter for å se samlingene av gamle
gårdsredskaper og –utstyr.
Det blir omvisning av medlemmer fra
historielaget.

Daglig ledelse på Bygdetunet.
Det siste året har Trude Torgersen(t.h.) hatt ansvar for
arrangement, utleie og drift av frivillige. Hun vil ha ansvar for
Eplefestivalen og overlappe med Benedicte Jaougou (t.v.)
som er ansatt som daglig leder fram til årsskiftet. Benedicte
har startet opp og gleder seg til å ta fatt på oppgavene og å
jobbe sammen med alle de frivillige.

(Gul låve bak Lierkroa ved Tuverudveien)
Salg av vafler, sveler og kaffe.
Klappedyr
Roar Skjeggerud underholder med
trekkspillmusikk.

søndag 17.sept – kl. 11-17
Et «markens grøde - arrangement» med epler i sentrum.
Mange ulike boder byr på smaker av epler, frukt og grønt- kortreist mat og spennende håndverk!
Aktiviteter og konkurranser for store og små
Lier-speiderne bidrar med friluftsaktiviteter for barna. Alle som vil kan få være med i aktiviteter som bueskyting ,
ansiktsmaling, gammeldags skoletime, eventyrstund og trylling. Hesteskyss og ponniridning. Drageverksted og
epledrager som går til værs!!Kulturopplevelsene blir varierte med demonstrasjoner av ymse slag, rebusløp,
hesteridning, leiker, nærkontakt med dyr, i tillegg til andre uventa innslag i løpet av dagen.
Hvem har Liers største eple? Hvem tar Liers beste «Eplefoto» Hvem baker Liers beste eplekake?
Sceneprogram(kl.11-17)med Jan Erik Larssen som konferansier!
Dans deg gla` med TILT, Sjåbagos synger og Hennummusikken spiller til Friluftsgudstjenesten, ordfører Gunn
Cecilie kommer, trylling og musikk for barn. Øverskogen Toraderklubb sørger for stemningsmusikk i
markedsområdet. Prisutdelinger osv…..
ALL PARKERING I LIERBYEN – gratis skyttelbuss fra Lierbyen til Lier Bygdetun
Billettpris: Barn gratis – voksne kr 130,-

Dagstur til Stavern 23. mai.

Kveldstur til Svarvestolen 15.juni.

38 deltakere hadde en trivelig dag i Stavern,
omvisning i Stavern kirke, garnisjonskirke fra 1756. På
ærverdige Wasilioff hotel ble en deilig lunsj inntatt
med informasjon om hotellets historie. Etter besøk i
kommandantboligen ble det en fin omvisning på
verftet med Galei-museet.

Ca 45 personer tok seg inn til Svarvestolen, noen med
buss, noen med bil og noen på sykkel. Thor Sørli og
Øyvind Røsdærn fortalte om stedet og bakgrunnen til
at det heter Finnemarka. Kaffe og kaker ble fortært i
flott vær.

Langtur til København.
Denne turen ble dessverre avlyst p g a for få deltakere.

Lierdagene 2017

Utstillingen på Lier Bygdetun.

Som vanlig hadde vi stand sammen med Lier
Bygdetun. Standen vår ble flittig besøkt, og stor
deltakelse i konkurransen. Svaret på konkurransen
var neseklype/nesering for storfe. Vinneren ble
Ingrid Myhrene. Premien blir overlevert. Det var liten
interesse for slektsforskning.
Takk til alle som bidro til vellykkede dager.

Årets utstilling som viser bilder av Bruun, Bruun og
Bruun har vært godt besøkt i sommer. Enkelte
søndager var det slåttedag, birøkterdag, baking i
bakerovnen og salg fra landhandleriet. Utstillingen er
åpen fram til og med Eplefestivalen. Etter skolestart
blir det besøk fra 6.klassene i Lier som får en
omvisning i utstillingen.

Liker du gamle papirer?
Historielaget oppbevarer protokoller og
dokumenter fra en rekke lag og foreninger.
Disse er for tiden bare plassert i pappesker, men
burde vært ryddet og registrert. Liker du å
«rote» i gamle papirer og systematisere disse,
kan du få mange hyggelige timer.
Har du interesse for dette og kan tenke deg å
være med i en gruppe som skal arbeide med
dette, så ta gjerne kontakt med Ingebjørg på
telefon 957 34 259 eller e-post
ingebjd@online.no.

Den kulturelle skolesekken.
Det blir en gammeldags skoletime i
Vivelstad skole holdt av tidligere
lærere og
besøk på sommerutstillingen med
omvisning av medlemmer fra
historielaget.

Vårmøtet 11. mai.

Etterlysing:

Ca 70 personer var interessert i å høre om E 18
gjennom Lier og om St. Hallvard. Tore H Wiik fortalte
om hovedveien gjennom Lier fra kongeveien på 1600tallet til moderne motorvei.
Knut A Andersen fortalte om St. Hallvards betydning i
går, i dag og i morgen.

Perseverstedet trenger reimsmøring. Se på låven om
det står noe bortgjemt og ta kontakt med Hans-Erik
tlf. 480 71 187

Fra Lier Historielags arkiv og bibliotek v/John Willy Jacobsen:

Støvplage paa Lierstranden
”Den støvplage som automobilerne forvolder paa Lierstranden har nu været uutholdelig, likesom den
ogsaa er livsfarlig”. Slik begynner et innlegg i Drammens Tidende 29. mai 1915 og fortsetter: ”De
kjører i en slik fart at det er forunderlig at der ikke forekommer overkjørsler hver dag, men bortsett
fra dette, er den støvsky de sender tilvers og ind gjennom vinduer ogsaa livsfarlig, om ikke i
øieblikket, saa vil dog den støvsky de forvolder lægge mangen en spire til tuberkulosen. En dag blev
der foretat tælling over hvor mange automobiler der kjørte over Lierstranden, og den dag var det
ikke mindre end 200.
Innlegget følges opp av en kommentar dagen etter: ”I forbindelse hermed skal man til
veiledning gjøre opmerksom paa, at det efter veiloven er forbudt at kjøre med en større
maksimalfart end 15 – femten km. i timen efter veien paa Lierstranden. Ved at foranledige at denne
lovbestemmelse blir bevirket respektert, vil meget være opnaad til bedring av forholdene.
Et par uker senere ble det holdt et massemøte på Lierstranda hvor både støvplage og stor
fart var temaet. Klagen kom opp som sak i Lier herredsstyre der ordfører Kittil O. Skogen kunne
opplyse at han hadde vært i kontakt med stadsingeniøren i Drammen om det var mulig å få leid ei
vannvogn. Svaret var negativt. Alternativet var å kjøpe en vannvogn som ville koste kr 1000. Saken
endte med at det skulle settes ned en komité for å komme med forslag til en mulig løsning...
Støvplagen var en sak, veiens beskaffenhet en annen. Den forårsaket store problemer i årene
fremover, især i vårløsningen. Kristoffer Karlsen, som åpnet bussrute Sylling-Drammen i 1923,
fortalte engang at veien var som en grisebinge. Husvegger og vinduer ble tilklint av søle. Noen spader
pukkstein ble kastet ned i de dypeste hullene, men den forsvant ned i søla.

Foreningen "Morgendagens Skøyte-Ess"

avholdt sin årlige sommerfest 24. mai på Lier
Bygdetun. Den har som formål å gi unge skøytetalenter
et økonomisk bidrag/stipend for videre satsing,
samtidig som de følger nøye med på norsk skøytesport.
På bildet ser vi gårsdagens helter som Knut
Johannesen, Svein E. Stiansen, Per Bjørang, Åge Dahlby,
Hasse Paulsen, Kirsti Biermann, Tom E. Oxholm og den
legendariske treneren Tor Berg.

Nytt på bygdetunet

Den siste tilveksten på bygdetunet er
storurverksted. Har du klokker som er
større enn armbåndsur, er det mulig å få
overhaling / reparasjon .
Erik Magnus Mørk har etablert seg i
«verkstedbygningen» på tunet. Han er
tilgjengelig alle hverdager kl 09.00 –
15.00. Det er sikrest å avtale på telefon
970 97 171.

B
Returadresse: Lier Historielag, Paradisbakkene 29, 3403 Lier

Hva skjer?
10. september: Sørum samlinger – åpen dag
17. september: Eplefestivalen
10. november : Dugnadsfest
16. november : Høstmøte
10. desember : Glædelig jul

Slektsgranskning.
Slektsgranskergruppa starter opp
igjen med ny frisk
tirsdag 19. september kl 12.00.
Kontaktperson: Tore Stustad,
mob: 957 49 536

Fra lagets samlinger.
Syklype
Klype for å holde lær ved sying. Klypen ble holdt mellom beina, eller fast i
krakken de satt på. Ble brukt både hos salmakere og skomakere.

Gamle ord og uttrykk fra Lier
(hentet fra boka Lier i alvor og skjemt, Øystein Røed):
Spjet – tynn, liten fyr

Stonke – går med stive bein, sette helen hardt nedi

Områ seg – betenke seg, tenke seg om

Drul – svær, kraftig mann

Biksemat – fin mat

Omfaras – fare forbi hverandre uten å møtes

Tråtne – hovne, svulme, utvide seg

Skisexa – skifest (med utdeling av premier)

Sjaber – syk, skral, dårlig

Pjank – Oppakning , baggasje

«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 ringe
469 69 454 (leder) eller besøke Lier Bygdetun mandag,
onsdag og torsdag mellom kl 10 og14.

