
1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

    www.lier-historielag.no 

    lier.historielag@online.no 
 1/2021                               

        Du finner oss også på Facebook.  

 

Lier Historielags medlemsblad 28. årgang 

Gammalt Nytt 

Årsmøte 2022 
avholdes på Frogner menighetshus, Lierbyen 

NB! Torsdag 24. mars kl 18:00. NB!  

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 16. mars 2022. 

 
Etter årsmøtet vil Erling Ølstad fortelle Historien om Mester Grønn  
 

             
Utlodning og servering 

Inngangspenger kr 120,- inkl. servering. 
 

Alle hjertelig velkommen! 
 

 
 

 

 

Godt nytt år alle sammen! 

I denne utgaven av Gammalt Nytt kan dere lese både årsberetning og årsregnskap for 2021. Til tross 
for utfordringer med den pågående pandemien ble det utført mange oppgaver i fjor og det ble et 
pent overskudd på kr. 182.300,35. 
Ifølge vedtektene skal årsmøte avholdes i løpet av februar måned. Med gjeldende retningslinjer kan 
det kun være 30 personer til stede eller opp til 200 med faste anviste plasser og en meter avstand. 
Dvs. at det ikke vil være mulighet for sosialt samvær mellom medlemmene på møtet. Ifølge 
helsemyndig-hetene vil smittetoppen komme i måneds-skifte januar/februar. Styret har derfor 
besluttet å utsette årsmøte til torsdag 24. mars og håper medlemmene kan godkjenne det.  

Svein Marfi 
leder 

 

 



Årsmøtesaker 

Sak 2: 

 ÅRSBERETNING  2021 

Styret 2021 
Leder:  Svein Marfi 
Nestleder: Arne Lauvålien 
Kasserer: Anne G. W. Holm 
Sekretær:  Torunn Sæther 
Styremedlem: Tore R. Larsen 
Varamedlemmer: Aasmund Lyhus, Marianne Fossen 
og Bjørg-Karin Bjåland Buttedahl. 

VIRKSOMHETEN  2021:     
Det ble et spesielt og annerledes år også i 2021. Med 
koronaregler ble mange oppgaver også i historielaget 
vanskelig å få gjennomført. Det er avholdt 10 
styremøter i denne perioden, hvorav tre på teams. 
Februar: Årsmøtet som etter vedtektene skulle vært 
avholdt i løpet av februar, ble utsatt pga restriksjoner 
ifb med Covid-19 og ønske om å avholde et fysisk 
årsmøte, ikke digitalt. Årsmøte ble etter hvert flyttet til 
juni. 
Mai: Vårmøtet ble avlyst. På et styremøte i mai ble 
Jon Øvrehus valgt til ny turleder etter  
             Ingebjørg Dahle. 
Juni:  
5. juni: Teaterforestilling i Amfiet om St. Hallvard. 
10. juni: Årsmøte med 13 medlemmer tilstede, bl 
avholdt i henhold til gjeldende pandemiregler. 
20. juni Åpning av sommerutstillingen «Hallvard 
Vebjørnsson – alle tiders forbilde»- 
August: 22. august: Veteranbiltreff og bokmesse på 
Bygdetunet. 
September: 13.-16. september: Langturen til 
Haugalandet ble avlyst på grunn av for få påmeldte. 
18. september: Historisk vandring på Lier Sykehus.  
Arrangert av Lieropplevelser og Lier Historielag. Thor 
Sørli var hovedguide.  50 deltakere fordelt på to 
puljer.  Meget vellykket. 
19. september: Eplefestivalen.  Et veldig bra 
arrangement, men kun 400 deltakere på grunn av 
pandemireglene. 
21. september: Kveldstur til Sjåstad industriområde og 
Sjåstad gård.  Dagfinn Muggerud var omviser på 
Industriområdet.  Torunn og Jon Sand på Sjåstad gård 
fortalte om gårdens historie og om dagens drift. 
Oktober: 15. oktober: Dugnadsfest.  Vellykket 
arrangement. 30 deltakere. 
November: 11. november: Høstmøtet på Frogner 
menighetshus.  Foredrag ved Knut A. Andersen om 
Lier Historielags historie.  John Willy Jacobsen ble 
overrakt gave og takket for sin enorme innsats for 
historielaget.  Det var 38 medlemmer til stede. 

Desember: 5. desember: Glædelig Jul på Bygdetunet 
med salg av Lierkalendere og bøker. 
UTVALG  OG  KOMITEER 
Stiftelsen Lier Bygdetun 
 Styremedlemmer: Helge Nybakken, Aasmund 
Lyhus og Grethe Ovenstad 
 Varamedlemmer: Odd Vetle Andersen, Søren 
Falch Zapffe og Roar Bogerud 
Lars Sørums Samlinger 
 Styremedlemmer fra historielaget: Guttorm 
Gilhuus og Frøydis Landsverk 
 Varamedlemmer: Kjell Oddvar Bråthen og 
Bjørn Fælth 
Årbokredaksjon 
 Torger Almaas, Arne Chr Karlsen, Hans Olaf 
Heslien og Vivian Udengen. 
 Årboka i år er nr 31 i rekken. 
Lierkalenderen 
 Thor Sørli, Arne Enger og John Willy Jacobsen 
har vært redaksjonskomite for  kalenderen. 
 Årets kalender er nr 39 i rekken. En viktig 
inntektskilde for laget. 
Gammalt Nytt 
 Redaksjonskomite har vært Ingebjørg Dahle, 
Tore R. Larsen og Thor Sørli 
 Utgitt 4 ganger i 2021. Distribusjonen av 
Gammalt Nytt skjer på dugnad. 
Slektforskergruppa 
 Tore Stustad leder denne gruppa. 
Valgkomite 

Vibeke Aalstad, Øyvind Olafsen, Hans Olaf 
Heslien. Varamedlem: Thor Sørli 

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 Lier Bygdetun. Det er 
blant annet utført følgende arbeide: 

• Eggegården er under arbeid 

• Selve Gårdsdammen er ferdig anlagt 

• Arbeide i frukt- og blomsterhage 

• Vedlikehold av bygninger 

• Redusert dugnadsarbeid pga 
koronaregler 

• 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 

• Mange av historielagets medlemmer 
deltar som frivillige under 
arrangementet Eplefestivalen, 
Tidsreisen og Glædelig Jul. 



• Utdeling av post til historielagets 
medlemmer i Lier utføres på dugnad. 
Mye penger spart på porto. 

• Alt arbeid med Årboka, Lierkalenderen 
og Gammalt Nytt utføres av ivrige 
dugnadsfolk. 

Økonomi 
Ved utgangen av 2021 hadde Lier Historielag 
ca 600 medlemmer. Se for øvrig vedlagte              
regnskap. 

 

TAKK 
Styret vil gi en stor takk til alle medlemmer og andre som på ulike måter har gjort en innsats for Lier 
Historielag i løpet av året. 
 
Styret for Lier Historielag 17. januar 2022. 
 

Sak 3 Regnskap.  

 

Sak 4 Kontingent. 

Styret foreslår at kontingent for neste år blir uforandret: enkeltmedlem kr 300,-, familiemedlemsskap kr 400,-. 

  

Glimt fra de gamle dage 

Ved juletider 1902 var anleggsarbeidene på den smalsporete jernbanen langs dalens vestside kommet et godt 

stykke på vei. Den 23. desember dette året skrev Drammens Tidende Buskeruds Blad: 

«Den første Lysttur paa Lierbanen foretoges igaar af en del af Anlæggets «Vedkommende» med Damer. 

Afreisen foregikk fra Sjaastad Station kl. 12.45 med Ankomst til Lier kl. 1.03 hvorfra returneredes til Egge 

Station, hvor der serveredes Forfriskninger hos Anlæggets Ingeniør, Hr. Richter. 

 



 

 

 

 

 

Returadresse: Lier Historielag, Paradisbakkene 29, 3403 Lier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFIRMASJON SYLLING KIRKE 26. MAI 1946 

Konfirmanten er Bjørg Mehren, (senere gift med Arne Riddervold) flankert 
av mor Valborg, lillebror Rolf og far Håkon foran barndomshjemmet i 
Sylling. Med på bildet er også gjestene.  
    Det som gjør motivet spesielt, er Bjørgs konfirmasjonskjole. Den var av 
fallskjermsilke fra krigen. Sydame var Magnhild Klemetsdal, som sydde 
kjolen hjemme hos sin venninne Lilly Karlsen i Sylling. Blomstene ble 
brodert på etter konfirmasjonen. Kjolen ble lite brukt etter konfirmasjonen 
og lå i alle år lagret i Bjørgs barndomshjem - helt til høsten 2021. Da fikk 
Lier Historielag den i gave fra Bjørg.   
Bjørg Riddervold f. Mehren døde 3. juledag 2021, 90 år gammel.  
 

Bjørg ble konfirmert sammen med: Åge Bjørnstad, Einar Einarsen, Trygve Torgersen, Bjørg Østvold, Karin Berit 

Teigen, Berit Karlsen, Gerd Langeland, Rigmor Wamstad og ? Røine (Øverskogen) av prest Wilhelmsen.  
 

 

 

 

 

«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. 
Onsdager Kl 12.00. 

Gruppa holder til på Lier Bygdetun. 

Kontaktperson: Tore Stustad mob.: 957 49 536  

 

 

Medlemskontingent 2022 

Mangler du giro for innbetaling kan du foreta 

innbetaling til konto 1594.35.14345. 

Enkeltmedlem kr 300,- 

Husstandsmedlem kr 400,- 

Historielagets turer i 2022 
24. mai – kveldstur 
21. juni – dagstur 
Uke 36 – langtur 

Sett av disse datoene, mer informasjon kommer i neste Gammalt Nytt 
 


