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Velkommen til  

høstmøte  
på Frogner menighetshus 

Torsdag 14. november kl 18:30. 
 

Øyvind Nustad: 

«Snøen som falt i fjor», 
 tar oss tilbake til årene rundt 1960. 

 

Knut A. Andersen  
vil presentere Lier Historielags nye bok 

 «Slik var Lier» 
Han vil fortelle om postkortets historie og 

betydning og vi får en rundtur i Lier med gamle 

postkort fra årene 1900 til 1980. 

 
Utlodning og servering 

Inngangspenger kr 120,- inkl. servering. 
 
 

Alle hjertelig velkommen! 
 

 

Gammalt Nytt 

 
I løpet av en time tar Øyvind Nustad for seg alle 

de tingene som har blitt borte: 

Lydene fra 1960-tallet, luktene fra film, møte med 

politikere, kjentfolk fra film, radio og TV, og ikke 

minst alle aktivitetene som forvant. (kappe land, 

kaste på stikka o.s.v.) Alt presentert med film, 

bilder og lyd. 

Foredraget er delvis basert på Nustads bok med 

samme tittel. 

 

 

Glædelig jul 

Julemarked på tradisjonelt vis for store og små.  
Det blir markedsboder, åpne verksted og bakstehus, 

eventyrstund, juleverksted og mye mer. 
Julegrantenning og gang rundt juletreet kl. 16.  

Tid: kl. 12-17. 
Pris: kr. 100,- for voksne,  

gratis for barn (under 18 år). 
 

All parkering skjer i Lierbyen, gratisbusser fra 
Rådhuset i Lierbyen. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIER HISTORIELAGS DAGSTUR TIL UTØYA 8. AUGUST 2019 
Blant skogkledde åser, midt i vakre Tyrifjorden, 
ankom 44 forventningsfulle deltagere, Utøya. 
Etter en overfart med fergen «Thorbjørn», ble vi 
ønsket velkommen av daglig leder, Jørgen Vatne 
Frydnes.  
Han fortalte først om øya sin lange og svært 
interessante historie fra den gang munkene på 
Storøya hadde Utøya som sin kjøkkenhage og 
fram til den fatale ettermiddagen 22. juli 2011. En 
tur inn i «Arbeidsmiljølåven» fikk vi i en flott 
utstilling historien gjentatt i tekst og bilder. 
Den neste delen av øya sin historie, som 
omhandler terrorangrepet,  ble kanskje den 
sterkeste for de fleste. I det nye bygget, 
Hegnhuset, fortelles historien om den 
forferdelige dagen. Her kunne vi følge 
ungdommenes og foresatte sine SMS-meldinger 
minutt for minutt under dramaet. Kanskje den 
tøffeste delen av besøket. Inne i huset ligger den 
gamle kafèbygningen uforandret etter angrepet. 

Bygget blir betegnet som et av verdens viktigste 
nye bygg. Minnestedet nord på øya, Lysningen, 
inneholder navnene på alle som ble drept. 
Etter at Utøya sin gode, hjemmelagede lunsj var 
inntatt, ble det tid til å rusle rundt på egen hånd. 
Besøke teltplassene langs «E6», gå på 
Kjærlighetsstien eller en tur på Kolbergtoppen, 
AUF sin gave til Martin Kolberg på hans 70-
årsdag. Oppholdet på Utøya ble spesielt, og noe 
alle som deltok på turen, vil huske i lang tid 

framover. 

 

 

  

GRATULERER! 

På Lierdagene 2019 ble Lier Bygdetun hedret med GRØNNE LIERS MILJØPRIS. Med en stolt Harald Saue 

ringside, mottok Anne Marie Heggemsnes og Olav Garås prisen på vegne av Bygdetunet. 

Juryens begrunnelse er en honnør til dugnadsgruppene på Lier Bygdetun med ansvar for frukt, kjøkken, 

rose- og staudehagene som finnes på tunet. Arbeidet som nedlegges her, bidrar til å bevare gamle, 

tradisjonsrike sorter, og derved biologisk mangfold og verdifull natur- og kulturlandskap! Som juryen 

sier til slutt: «Vi ønsker å berømme langvarig innsats og gode resultater av dette viktige arbeidet» 

 

 



Tur til Sørlandskysten 23.-25. august. 

28 deltakere satte seg forventningsfulle i Team Tours 

buss «Kongen» til nye opplevelser. Det ble besøk til 

Risør, Lyngør, Tvedestrand, Arendal og Tromøya. 

Turen ble avsluttet med Kragerø og Jomfruland. Flinke 

guider gjorde byvandringer og besøk opplevelsesrike. 

 

Årets gave i Lier 

  

Lier Historielags nye bok «Slik 

var Lier» kan du nå få kjøpt 

hos Servicetorget Rådhuset 

Lierbyen, Lille Stasjon 

Lierbyen, Bokhandler Norli 

Liertoppen, Dekksentret 

Lierskogen og på Lier 

Bygdetun. Boka koster kr. 350. 

Boka inneholder 178 postkort 

som gir et godt bilde av Liers 

historie fra ca. 1900 til ca. 

1980. Hvert postkort har tekst 

som forteller om motivet. 

Dette er en perfekt gave til 

Liunger og andre som er glade 

i Lier. Mange vil kjenne igjen 

Lier slik det var. Alle områder i 

kommunen er dekket. Fra 

Gullaug til Øverskogen.  

 

Lierkalenderen 2020. 

Lierkalenderen vil som vanlig bli 
solgt  
på følgende steder og tider: 

Foss kvartalet 29. og 30.nov.  

Kiwi Lierskogen 29. og 30. nov.  

Coop Tranby 6. og 7. des.  

Spar Holsfjorden 6. og 7. des. 

Salgstid alle steder: kl. 11 - 17. 

Gullsmeden på 

Bygdetunet. 

Lier Bygdetun er så heldig at de 

har sin egen gullsmed med 

verksted på Tunet. Det er Per 

Gunnar Selvig, en kreativ og blid 

kar. Ingen oppgave er umulig for 

ham, og inntektene av arbeidet 

han utfører, går til Lier Bygdetun. 

På bildet ser vi Per Gunnar i 

arbeid med Lier kommunes 

ordførerkjede, slik at det er i god 

stand til bruk i fire nye år. 

  

 

 

 

Returadresse: Lier Historielag, Paradisbakkene 29, 3403 Lier 

Lier Historielags årsmøte 

avholdes 13. februar 2020.  Saker som ønskes 

tatt opp på årsmøtet bes sendt styret innen 1. 

februar 2020. 

Vedsalg 
 

Bygdetunet har en del ved til salgs. 
Blandingsved i 60 l sekk kr 60,-. 

Ta kontakt med Bjørn Tovsrud 913 61 386 eller Vibeke på 
bygdetunet 977 70 749 

Arendal gamle rådhus, ballsalen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Gammalt Nytt» er medlemsbladet til Lier 

Historielag, et av Liers største og mest aktive lag.  

Redaksjonskomite: Thor Sørli, Tore R. Larsen 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. 
 

 

Slektsgranskning. 

ONSDAGER  kl 12.00-14.00 
Sted: Møterommet på Lier Bygdetun 

   Kontaktperson: Tore Stustad,  
mob: 957 49 536 

Hva skjer? 

8. nov.  Dugnadsfest 
14. nov. Høstmøte  
29.-30. nov. Kalendersalg, 

Lierskogen og Lierbyen 
6.-7.des. Kalendersalg,  

Tranby og Sylling 
8. des.  Glædelig jul 
13. febr.2020 Årsmøte 
 
 

 
Fra lagets samlinger: 

Karbidlampe 
 

Støpt, montert med brenner 
og kammer for karbid.  
Håndtak med øyeskrue 
for å feste til reim. 
Karbidlampen har vært  
brukt i forbindelse med 
skogsdrift i Finnemarka. 
 
Gitt av Dagfinn Muggerud. 

Gamle ord og uttrykk: 

Tredøl – dum, klosset, sta person 

Truvæli – troverdig, som arbeider jevnt og iherdig 

Forlibt – forelsket, glad i, betatt 

Mangsti – mange ganger, ofte 

Malli – litt ondskapsfull, lei å ha med å gjøre 

Unnselen – sjenert, skamfull 

Vemlemaga – kvalme, vondt i magen 

Uforfæla – uforferdet, uredd, modig 

 

 


