PRESSE-INFORMASJON PRESSE-INFORMASJON PRESSE-INFORMASJON
VELKOMMEN TIL UKAS KULTURMINNEPOST OG LIERTRIMMEN 2012
Arrangementet starter i Amfiet ved Rådhuset i Lierbyen, lørdag 21.april kl 1200. Her blir det mulig å
komme i litt «førmaistemning» når Lier Janitsjar setter i gang å blåse på horn og stemme i med
slagverk! Videre er det mulighet for både å spikke og drikke kaffe før en legger ut på tur langs gamle
drammensbanen.
Lier husflidslag stiller med 3 staute karer som vil lære deg å spikke seljefløyte. Nå er det er nemlig
tid for å prøve den «edle kunst» som det er å spikke seljefløyte, som lyder!
Denne dagen har du også mulighet til å bli litt ekstra kjent med historier fra Lierbyen og omegn.
Kjentmann og lokalhistoriker John W. Jacobsen vil «tegne og fortelle» om du blir med på fellesturen
som starter ca kl 1300 fra Lierbyen, amfiet til gamle Drammensbanen.
Målet med Ukas kulturminneposter å formidle lokalhistorie og kunnskap om Liers vakre natur. På
denne måten er vi også med på å fremme folkehelsen og legge til rette for at folk flest kommer seg
ut i skog og mark! Det å ha et «ærend» ute i skog og mark er et ekstra krydrer, som kan gi turen din
et ekstra løft – og eller gi deg ny informasjon, mange spennende turer ( se vedlegg)
SKATTEJAKT OG ”RABALDERREBUS” FOR DEG SOM LIKER GÅTER OG PUSLESPILL (se vedlegg)–
på 7 av turene (i alt 18 turer) skal du finne fram til en bokstav, som du tar med hjem og plasserer i
riktig rubrikk i ditt program. Løsningsordet finner du etter 7 turer, fine premier deles ut på
kulturkveld i løpet av november 2012.
Kulturkontoret har sendt program/invitasjon til alle elever fra 1.-7 klasse i Lier.
Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Lierbygda O-lag og Lier kommune, kulturkontoret. I
tillegg legges program med alle turene ut på sentrale steder i bygda, men du finner også program
m/kart på Lier kommune (www.lier.kommune.no) og Lier bygda O-lag (www.lierbygda.no) sine
hjemmesider.
Ukas Kulturminnepost er et tilbud til hele familien, turene er lette å gå og lette å finne fram til –
turene går enten til eller via et eller flere kulturminner. Turene er alltid godt merket og det er
utplassert en hvit postkasse med en bok i, her kan dere skrive inn navn, alder og telefon nummer.
Arrangør: Lierbygda O-lag og Kulturkontoret
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