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Ny leder for Lier Historielag 

 

Svein Marfi er den nye lederen og tar over etter Thor 

Sørli som har vært leder i 9 år og utført en fantastisk 

innsats for Historielaget. Noe som vil bli behørlig 

markert når det igjen er mulig å invitere til møter. 

Svein er 60 år, er gift med Kristin og far til Cecilie. 

Både Kristin og Svein har bodd i Lier hele livet. Svein 

har siden høsten 2014 vært daglig leder ved Lier ASVO 

AS. Svein startet yrkeskarrieren som montør i 

Televerket/Telenor, endte opp med ulike 

lederstillinger i Telenor og NAV. Han understreker at 

han startet «på gølvet», en erfaring han er veldig stolt 

av.  I perioden 1991-2007 satt Svein i kommunestyret i 

Lier. Svein har også mange års erfaring fra ulike 

styreverv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårmøte 2020 

er dessverre avlyst. 

Gammalt Nytt 
Lier Historielag 50 år 

 

17. mai 

Kafeen på Heg gjestegiveri 

er åpen 

Kl 13.00 – 16.00 

 

Hilsen fra lederen: 

Jeg har vært medlem i Historielaget i mange år og har lagt merke til både den enorme dugnadsinnsatsen 

og alle som til enhver tid er på Bygdetunet. Vår- og høstmøtene har trukket fulle hus og turene har vært 

mange og vellykkede. Jeg «gru gledet» meg derfor til å starte opp som leder. Ville jeg sammen med styret 

greie å innfri alle ønskene og kravene? Så kom koronaen (Covid-19) og alt måtte fra 13. mars stenges ned. 

Starten på markeringen av jubileene til både Historielaget og Bygdetunet måtte avlyses og i skrivende 

stund vurderes avlysning av vårmøte, kvelds- og dagstur. Styret skal 28. april ta stilling til hva som skal 

skje med arrangementene frem til sommeren. 

En stor positiv nyhet er at John Willy Jacobsen har fullført boken om Dagliglivet i Lier under andre 

verdenskrig og Historielaget har inngått avtale med både «ombrekker» og trykkeri. Boken vil være klar 

for salg til høsten. Jeg har lest boken og her er det mye god informasjon om tiden under andre 

verdenskrig. Et fantastisk godt arbeide er igjen utført og levert av John Willy! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Turer 2020 

Kveldstur 2. juni. AVLYST 

Dagstur 22. september og Langturen   2.- 4. september foreløpig på vent. 

 

 

 

ber Pr i dag satt på vent, ny melding kommer. 

Årets sommerutstilling: St.Hallvard 1000 år. 

Åpning er utsatt til slutten av juni. Den vil bli stående og også være utstillingen i 2021. 

STYRET 2020 

Svein Marfi, leder   901 30 729 svein.marfi@lifi.no 

Arne Lauvålien, nestleder  992 12 024 arnlauv@online.no 

Anne Grete Wiese Holm, kasserer 481 76 133 awiho@hotmail.com 

Torunn Sæther, sekretær  911 73 232 torunn_saether@yahoo.no 

Tore R. Larsen, styremedlem 906 52 448 tore.r.larsen@lifi.no 

Aasmund Lyhus, varamedlem 328 45 335 aasmund.lyhus@lier-bygdetun.no 

Thor Sørli, varamedlem  976 00 526 thor.sorli@hotmail.com 

Marianne Fossen, varamedlem 951 43 777 mfosse@online.no 

Helge Nybakken, Bygdetunet 911 50 987 helge-ny@online.no 
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Dekorert krukke 

Gustav Amundsen fra Egge var maler av yrke. Men han 

malte ikke bare hus, han var også en dyktig kunstmaler. 

De fleste motivene hans var fra naturen. 

Denne krukka dekorerte Amundsen i 1926. Litt spesielt 

med denne er at fuglen har han malt fra tre vinkler: fra 

siden, ovenfra og fra undersiden. 

 

Fra lagets samlinger 

 
Audun Lie 



 

 

 

 

 

 

 

 

Returadresse: Lier Historielag, Paradisbakkene 29, 3403 Lier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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  

901 30 729 (leder) eller besøke Lier Bygdetun 

mandag, onsdag og torsdag mellom kl 10 og14. 
 

 

Slektsgranskning. 

Er inntil videre avlyst. 

Hva skjer? 

Sist i juni Åpning av utstilling 
Uke 32: Gammalt Nytt nr 3-2020 
2.-4. sept. Langtur – foreløpig på vent. 
22.sept. Dagstur – foreløpig på vent. 
 
 

 

 

 

Vestre Egge 

Huset er uløselig knyttet til Lier Historielags 50-

årige historie. I 1981 fikk laget bygningen som 

gave. Dette var den første i rekken av gamle 

bygninger som historielaget med årene har blitt 

eier av. Huset ble tatt ned på dugnad og lagret. 

Nå er huset endelig klart til å få sin plass på Lier 

Bygdetun. Stedet er klargjort, vi ser Aasmund 

Lyhus og Åsmund Johannessen med arbeidet. I 

bakgrunnen står Helgerudbygningen. 

 


