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Kjære medlemmer
Starten på 2021 ble dessverre noe annerledes
enn vi alle hadde trodd. Strenge smitteverntiltak
gjelder fortsatt og det er utfordrende å utføre
oppgavene som vi alle ønsker. I henhold til
vedtektene skal årsmøte i Lier Historielag
avholdes i løpet av februar. Styret drøftet grundig
situasjonen i siste styremøte (digitalt på teams)
og konkluderte med at vi ønsker å avholde et
fysisk årsmøte istedenfor digitalt. Styret tror at
sannsynligheten for et fysisk møte er større
lenger ut på våren og har besluttet at vi prøver å
avholde årsmøte torsdag 8. april. Styret har
behandlet årsberetning og regnskap for 2020 og
de kan leses i dette nummeret av Gammalt Nytt.
Valgkomiteen har vært i sving og er klare med sin
innstilling. Dvs. at alt hadde vært klart til årsmøte
i februar, men som nevnt utsetter vi møtet til
april for å kunne avholde det fysisk. Det blir kjekt
og igjen kunne møtes.
Salget av boken «Lier under andre verdenskrig»
gikk utrolig bra. Hele opplaget ble utsolgt før
nyttår. Styret har gjennomført en liten
markedsundersøkelse på Facebook og det er
fortsatt mange som ønsker å kjøpe boken. Styret
har derfor besluttet å trykke opp nytt opplag på
1000 bøker. Markedsføring starter så snart vi
mottar bøkene fra trykkeriet. Tilbakemeldingene
fra de som har kjøpt boken er entydig positive og
det er helt klart at John-Willy Jacobsen her har
skrevet en bok som Liunger og andre sterkt har
ønsket. Boken er etterspurt til og med fra
Australia.
Ta vare på hverandre, følg smittevernreglene og
hold ut. Det går mot lysere tider!
Svein Marfi
Leder

Årsmøte 2021
Grunnet korona-situasjonen vil
årsmøtet bli avholdt på
Frogner menighetshus, Lierbyen
Torsdag 8. april kl 18:30.
1. Valg av referent og to til å underskrive
protokollen
2. Årsmelding
3. Revidert regnskap og forslag til budsjett
4. Kontingent
5. Valg
6. Innkomne forslag. Må være styret i hende
innen 31. mars.

Kveldens foredrag holdes av Knut A Andersen:

Lier Historielags historie.
Musikkinnslag ved Anna Ouff Grøthe.
Utlodning og servering
Inngangspenger kr 120,- inkl. servering.

Alle hjertelig velkommen!

Årsmøtesaker
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ÅRSBERETNING 2020
Styret 2020
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Vara:

Svein Marfi
Arne Lauvålien
Anne G.W.Holm
Torunn Sæther
Tore R. Larsen
Thor Sørli, Aasmund Lyhus og
Marianne Fossen
VIRKSOMHETEN 2020:
Det ble et spesielt og annerledes år 2020. Med
koronaregler fra mars, ble mange oppgaver
også i Historielaget vanskelig/umulig å få
utført.
Det er avholdt 7 styremøter i perioden
Februar:
Årsmøte Frogner Menighetshus 13. februar.
Foredrag ved Torgeir Finnerud om Lierstranda
- Norges største byutviklingsprosjekt. Han
presenterte Lierstranda både i fortid, nåtid og
framtid.
Mars:
Lier Historielag 50 år den 16. mars.
Planlagt jubileumsmarkering denne dagen, ble
avlyst/utsatt pga koronareglene.
Mai:
Vårmøtet 7. mai ble avlyst
Sommerutstillingen St.Hallvard utsatt til mai
2021.
Juni:
Kveldsturen til Sjåstad gård og Sjåstad
Industriområde ble avlyst.
August:
Åpen dag på Bygdetunet 23. august. Flott
markering i amfiet der Thor Sørli fortalte om
Lier Historielags 50 års aktivitet og Lier
Bygdetuns 20 års aktivitet.
Lier Bygdetun fikk overrakt Olavsrosa av Norsk
Kulturarvs styreleder Kirsti Kolle Grøndahl.
Åpning av Helgerud-bygningen ble foretatt av
ordfører Gunn Cecilie Ringdal.
24. - 26. august. Tur til Hardanger. 30 deltok på
en meget vellykket tur.
September:
Eplefestivalen ble avlyst.

November:
Høstmøtet 19. november ble avlyst og
dugnadsfesten ble avlyst.
Ny bok: Lier under andre verdenskrig, forfatter
John Willy Jacobsen, er salgsklar.
Utgivelsen av boka ble en stor suksess -masse
gode og positive tilbakemeldinger. Styret har
besluttet nytt opplag, 1000 stk. Boka vil koste
det samme, kr 450.
Desember:
Glædelig Jul på Bygdetunet ble avlyst.
Salg av Lierkalender og bøker. Meget bra salg!
UTVALG OG KOMITEER
Stiftelsen Lier Bygdetun
Styremedlemmer: Helge Nybakken, Anne
Marie Heggemsnes og Aasmund Lyhus
Vara: Odd Vetle Andersen, Grethe Ovenstad og
Truls Hallingstad
Lars Sørums Samlinger
Styremedlemmer fra Historielaget: Guttorm
Gilhuus og Frøydis Landsverk
Vara: Kjell Oddvar Bråthen og Bjørn Fælth
Årbokredaksjon
Torger Almaas, Arne Chr Karlsen, Hans Olaf
Heslien og Vivian Udengen.
Lierkalenderen
Thor Sørli, Arne Enger og John Willy Jacobsen
har vært redaksjonskomite for kalenderen.
Årets kalender er nr 38 i rekken. En viktig
inntektskilde for laget.
Gammalt Nytt
Redaksjonskomite har vært Ingebjørg Dahle,
Tore R. Larsen og Thor Sørli
Utgitt 3 ganger i 2020.
Distribusjonen av Gammalt Nytt skjer på
dugnad.
Slektforskergruppa
Tore Stustad leder denne gruppa

Valgkomite
Øyvind Olafsen, Hans Olaf Heslien, Odd
Grøstad og Vibeke Aalstad
Dugnad
Det legges ned et stort antall dugnadstimer av
historielagets medlemmer. I tillegg til arbeidet
for Historielaget, legges det også ned et stort
antall timer i driften av Bygdetunet.
Helgerud-bygningen er åpnet
Eggegården er under arbeid
Selve Gårdsdammen er ferdig anlagt

Arbeide i frukt- og blomsterhage
Vedlikehold av bygninger
Redusert dugnadsarbeid pga koronaregler
- på Perse-verkstedet og landhandleriet
-ved registrering av gjenstander og
dokumenter
Avisutklipp og bibliotek følges opp og tas vare
på
Mediegruppe for registrering av gamle bilder
Representanter fra Historielaget har holdt
diverse foredrag

All utdeling av post til historielagets
medlemmer i Lier, uføres på dugnad. Mye
penger spart på porto.
Alt arbeid med Årboka, Lierkalenderen og
Gammalt Nytt utføres av ivrige dugnads-folk.
Økonomi
Ved utgangen av 2020 hadde Lier Historielag
582 medlemmer.
For øvrig se regnskapet.

TAKK

En stor takk til alle medlemmer og andre som på ulike måter har gjort en innsats for
Lier Historielag i løpet av året.
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Lier under andre verdenskrig.
Nytt opplag av boka er satt i produksjon og vil være klar for salg tidlig i mars.
Nærmere informasjon om hvor og når boka kan kjøpes, vil bli annonsert i Lierposten og
Drammens Tidende og på vår Facebook-side.

Returadresse: Lier Historielag, Paradisbakkene 29, 3403 Lier

Vi trenger hjelp:
Er du interessert i turer?
Vi trenger en til å «administrere» langturene våre.
Ta kontakt på epost: lier.historielag@online.no.
********

Er du interessert i gamle gjenstander?
Vi trenger hjelp til å registrere de gamle
gjenstandene vi har fått fra beboere i Lier. Kan du
tenke deg å være med på det, ta kontakt med
Hjørdis Søvik Tøllefsen,
mobil: 915 17 033

Medlemskontingent 2021
Mangler du giro for innbetaling kan du foreta
innbetaling til konto 1594.35.14345.
Enkeltmedlem kr 300,Husstandsmedlem kr 400,-

Slektsgranskning.
Er inntil videre avlyst.
Tidsreisen 2021
Vi håper å kunne arrangere Tidsreisen 21.-25. juni.
Vil du være med som frivillig på sommerens morsomste
eventyr. Vi trenger frivillige til de forskjellige aktivitetene:
i bakstehuset, snekkerverkstedet, husfliden, på kjøkkenet
og ute på jordene.
Ta kontakt med Vibeke Clausen på Bygdetunet hvis du er
interessert i å være med. Mobil: 977 70 749 eller
epost: vibeke@lier-bygdetun.no

Her kommer korrigert bilde av
styret i jubileumsåret:
Foran:
Svein Marfi, Marianne Fossen, Torunn Sæther
Bak:
Thor Sørli, Aasmund Lyhus, Anne Wiese Holm, Arne
Lauvålien, Tore R Larsen

«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.

