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Helsestasjon for seniorer
Nøstehagen bo- og omsorgssenter
Fosshagen ressurssenter
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Gruppetrening
Den kulturelle trillebag
Lier Frivilligsentral
Andre møteplasser

Friskliv senior
«BLI MED»
Friskliv senior er felles navnet på friskliv- og mestringstilbud
tilpasset seniorer i Lier. Hensikten med de helsefremmende
lavterskeltilbudene er at liunger opplever livsmestring med flere
og bedre leveår, og at behovet for helse og omsorgstjenester
blir redusert. Friskliv- og mestringstilbud består av:
 Helseopplysning om helsefremmende levevaner.
Informasjonshefter, nettsider og folkehelsemarkeringer
som informasjonsdagen for seniorer
 Aktivitetstilbud som stimulerer til bedre helse.
Seniorsentre med variert aktivitetstilbud, helsestasjon for
seniorer, gruppetrening mm.
 Helseveiledning. Gruppeveiledning og individuell
veiledning som forebyggende hjemmebesøk.
På sidene som følger finner du informasjon om det varierte
friskliv- og mestringstilbudet som er tilpasset seniorer (60+).
Frisklivsveileder Vivi Haugli oppfordrer seniorer i Lier til å delta
på Friskliv senior tilbud - BLI MED 

Vivi Haugli
Frisklivsveileder/sykepleier
vivi.haugli@lier.kommune.no
Kontor: 32 22 55 86
Mobil: 90 24 42 05
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Velkommen til Tranby Seniorsenter

Seniorsenteret ligger på Hallingstadtunet, Bratromveien 1 på
Tranby
Tranby Seniorsenter er et levende senter for godt voksne.
Ett fantastisk sted som ligger på Hallingstadtunet med utsikt over
Lierdalen.
Senteret inneholder fasiliteter som:
Stor og trivelig kafeteria som er åpen for alle hver dag. Her
serveres rundstykker, smørbrød, kaffe og litt andre godsaker.
Kjent for sine gode pizzaboller hver onsdag og
karbonadesmørbrød hver fredag. Det er også mulig og
forhåndsbestille middagsretter som produseres av Lier
storkjøkken.
Vi har eget trimrom og eget rom m/massasjestol.
Det er også fotpleier og frisør på senteret

I trimrommet vårt kan du trene gratis i kafeteriaens åpningstider.
Her har du også mulighet til å spille biljard, bordtennis og dart.
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FASTE AKTIVITETER
Mandag:
09.45
11.00
12.30

-

Sittedans i kafeteria

-

GRATIS UNDERHOLDNING HVER MANDAG

Tirsdag:
09.00
10.00
10.00
13.00
13.00
18.00

-

Treskjæring i snekker-bua
Gladsangen øver i kafeteria
Håndarbeid i arbeidsstua
Datahjelp i kafeteria
Hørselshjelpen, siste tirsdagen i hver mnd.
Gladsangkveld hver 2 tirs. i mnd.

Onsdag:
09.00
10.00
10.00
10.00
13.30

-

Helsestasjon for seniorer, kl. 09-10.30
Vi trimmer i trimrommet i kjelleren
Seniordansen øver nede i dansesalen
Sosialt i kafeteria (pizzaboller)
Ord og toner med prest 1 gang i mnd.

Torsdag:
10.00
11.00
11.30
13.00
15.00

-

Trim 1 nede i dansesalen
Vi spiller bowling i kafeteria
Linedance øver nede i dansesalen
Dagens helsetema/gruppesamtale, ulik uke
Porselensmaling

Fredag:
09.00
10.00
11.30

-

Treskjæring i snekker-bua
Sosialt i kafeen (varme karbonader)
Fredagstrall med Fredrik annenhver fredag

-

Vi spiller Bowls i Lierbyen (gamle Lier stasjon)

SENTERKOORDINATOR:
Fredrik Nilsen
Telefon 32 85 44 22
E-post: hans-fredrik.nilsen@lier.kommune.no
DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL OSS!
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Helsestasjon for seniorer
Onsdager på Tranby Seniorsenter
Her kan du få råd og veiledning om aldring, helse, velferd,
aktiviteter, tjenester og bolig.
KL. 09.00 - 10.30
Stikk innom!

Helsetema/ gruppesamtale
Annenhver torsdag på Tranby Seniorsenter
(ulik uke), kl. 13.00-14.30.
Vi møtes for å snakke om ulike helsefremmende temaer og dele
erfaringer.
Velkommen!

FRISKLIVSVEILEDER/SYKEPLEIER:
Vivi Haugli
Telefon 90 24 42 05
E-post: vivi.haugli@lier.kommune.no

5

Vi har trådløst nettverk!

Lierbyen Seniorsenter
Vi holder til i Lierbyen, Vestsideveien 9, Meierigården.

Parkering i 4 timer ved
registrering inne på
senteret.

Lierbyen Seniorsenter er et trivelig sted å komme til. Du møter alltid blide folk og kan få deg
en god prat. Vi har et godt og variert aktivitetstilbud, noe for enhver smak, se nedenfor!
Lyst til å være frivillig? Seniorsenteret avhengig av frivillige hjelpere som deltar med å lede
grupper, aktiviteter og kjøkken/kafeteria.
Vi jobber alltid for å utvide og utvikle tilbudet vårt, så har du noe du brenner for som andre
kan være med på, kom innom så tar vi en prat!

Faste aktiviteter vinter/ vår 2019
MANDAG

Kl. 09.30 – 11.30
Kl. 12.30 – 14.30

TIRSDAG

Kl. 10.00 – 13.00
Kl. 13.30 – 15:00

ONSDAG

Kl. 08.30 – 10.30
Kl. 11.00 – 13.30

TORSDAG

Kl. 12.00 – 16.00

FREDAG

Kl. 11.00 – 13.00
Kl. 11.00 – 13.00
Kl. 10.30 - 14.00

Data. Veiledning i bruk av pc, nettbrett og telefon. I vår starter vi kurs
med forskjellige tema hver gang, se info på tavlen. Ta med egen pc,
nettbrett eller smarttelefon.
Vi spiller bowls på Perrongen. Bowls er et spill hvor man triller kuler
på en matte, innendørs.
Seniorkafe med god og variert underholdning, salg av vafler,
Smørbrød. Noen ganger suppe, utlodning mm.
Møteplassen. Treffpunkt for personer med kreftdiagnose og
pårørende – se egen side.
Infosenter for seniorer. Råd og veiledning om aldring, helse, velferd,
aktiviteter, tjenester og bolig. Stikk innom eller bestill time. Se egen
side.
Balansetrening, dagens helsetema/ -foredrag og felles måltid.
Bridge. Spill med kaffepause. Ta gjerne med en makker og bli med!
Fredagstrimmen. Felles lunsj til slutt. Ikke siste fredag i måneden.
Stikk innom Perrongen, uformelt møtested en fredag pr. mnd.
Karatreff - siste fredag i måneden.

Velkommen til en

Senterkoordinator:
aktiv hverdag!
Lillian Hennie Helskog Nagel
Telefon: 941 72 787
E-post: lillian.hennie.nagel@lier.kommune.no
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Seniorkafe tirsdager kl. 10.00 Lierbyen Seniorsenter
PROGRAM UNDERHOLDNING 1. halvår 2019, kl. 12.00.
08.januar

Melodier eller filmer vi minnes

15.januar

Leif Inge Thormodsæther - viser av eldre årgang

22.januar

Pensjonistforbundet – om velferdsteknologi

29.januar

Georgi Deltchev – sang og musikk

05. februar

Duoen Strikk – sang og musikk

12.februar

Lier Historielag v/ John Willy Jacobsen. ”Muntre og triste historier fra det gamle
liersamfunnet”

19.februar

Lier Trekkspillklubb

26.februar

Sissel og Borgar Hansen - musikk og fortellinger

05.mars

Trygve Ingebretsen - en hyllest til Freddy Kristoffersen. Trekkspill og sang.

12.mars

Ingrid Marie Liodden - pilegrimsveien fra Asker via Lier. Kåseri og lysbilder.

19.mars

Geitrams -sang og musikk

26.mars

Helse- og omsorgssjef Lier kommune, Hanne Berg Stubberud – om utvikling av
eldreomsorgen

02.april

Fredrik Elholm - gitar og sang

09.april

Per Ek - kåseri og lysbilder fra reise i Kina

23.april

Vidars Musikk

30.april

Morten Bakke og Freddy Nilsen – sang, musikk og vitser

07.mai

Lier Trekkspillklubb

14.mai

Georgi Deltchev – sang og musikk

21.mai

Leif Erik Kalseth – foredrag med lysbilder om klippfiskens historie

28.mai

Per Arne Erlandsen m.fl. - sang og musikk

04.juni

Tenders – sang og musikk

11.juni

Lierbyen før og nå - fra Frogner kirke via Elvestien til gamle Lier Meieri

18.juni

Anne Lise Iversen - lysbilder fra Panamakanalen

25.juni

Sommeravslutning
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Stikk

innom Perrongen!

«Stikk innom Perrongen» i gamle Lier stasjonsbygning.
Møtestedet for kvinnelige og mannlige pensjonister.
Vi møtes her til en hyggelig sammenkomst og prat.
Hvis det ønskes så kan det vises film,
lysbilder, eller musikk på storskjerm.
Det serveres kaffe og noe å tygge på.

Fredager: 18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 10/5 og 14/6.
Fra kl 11.00 til ca 13.00
Arrangør: Lierbyen seniorsenter.
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KARATREFF – hvor herrer møtes!

Hyggelig sammenkomst kun for herrer, som møtes siste fredagen i måneden.
Kom og møt kjente og ukjent for en hyggelig prat.
Hver gang er det interessante foredrag, kåserier, musikk, film eller lysbilder fra
fjern og nær.

Sted:
Når:

Lierbyen seniorsenter. (Meierigården)
Siste fredagen i måneden.

Kl. 10.30 Kaffe og vafler.
Kl. 12.00 Foredrag – lysbilder/film.
Kl. 13.00 Karbonade smørbrød.
Kr. 100,Karatreff 22 år
1997 - 2019
DATO

Kåsør/tema/underholder.

25/01-2019

Thor Gotaas forteller om bl.annet Oddvar Brå
Thor Gotaas kjent fra bøker/TV og radio.
Boksalg
Siv Tove Tangerud Andersson.
Da krigen kom til Lier i 1716.
Fra Ravnsborg til Gjellebekk skanse. Boksalg.
Rådmann Bente Gravdal.
Lier i dag og fremover.
Gjermund Glittfjell.
Hjemmebrentens historie.
Drammen Historielag.
Sjøfartsbyen Drammen. Bragernes, Strømsø.
Solvang ved Garsjø kl. 12.00.
Privatbiler fra Seniorsenteret senest 11.30

22/02
29/03
26/04
31/05
28/06

Ved spørsmål, kontakt styret:
Svein H Trogstad:
Lars Arve Fandrem:
Svein Lærum:
Varamedlem: Johan Kristian Roll Lund:

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

464
957
413
907

14
29
48
70

622
337
338
154

htrogsta@online.no

Koordinator Lierbyen seniorsenter:
Lillian H. Nagel. Tlf. 94 17 27 87
E.post: lillian.hennie.nagel@lier.kommune.no
Karatreff er en frivillig og selvfinansiert forening.
Vårt org.nr i Brønnøysundstregisteret er: 912 327 752
VELKOMMEN TIL KARATREFF!
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Helsekafe
Onsdager på Lierbyen
Seniorsenter

Program
Kl. 11.00–11.45 Balansetrening og trim
Kl. 12.00-12.45 Dagens helsetema
Kl. 12.45–13.30 Fellesmåltid
Helsekafeen skal være en sosial møteplass som inspirerer
til en aktiv hverdag.
Her kan deltakerne få veiledning om
aktuelle helsefremmende temaer
og dele erfaringer.

Forebyggende sykepleier Arja Aalto

tlf.: 477 05 278

Frisklivsveileder/sykepleier Vivi Haugli tlf.: 902 44 205
Senterkoordinator Lillian Hennie Nagel tlf.: 941 72 787
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Infosenter for seniorer
-helsestasjon for seniorer
Onsdager på Lierbyen Seniorsenter
Her kan du få råd og veiledning om aldring, helse,
velferd, aktiviteter, tjenester og bolig

Kl. 08.30-10.30
Stikk innom!
Du kan også bestille time
på tlf. 477 05 278
Arja Aalto, forebyggende sykepleier
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Møteplassen
Kafé «Møteplassen» er et treffpunkt for mennesker med en
kreftdiagnose og deres pårørende. Vi møtes en gang i uka for
en hyggelig prat med enkel servering. Det er mulighet for
trening eller tur i nærområdet med fysioterapeut.
Møteplassen er et samarbeid mellom kreftkoordinator Tammy
Mach, fysioterapeut Marjon Nawijn Oppen og diakon Solveig
Thoen.

Tid:

Tirsdager kl. 13.30 – 15.00

Sted:

Lierbyen Seniorsenter

Oppstart:

Tirsdag 8. januar

Ved spørsmål, ta kontakt med kreftkoordinator Tammy
Mach: tammy.mach@lier.kommune.no
Tlf.nr: 918 53 734

Tammy
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Marjon

Solveig

Hvordan leve med
lungesykdom
Har du nedsatt lungefunksjon som begrenser deg i hverdagen?
Er du motivert for trening og ny lærdom for å bedre
livskvaliteten? Da kan dette være et kurs
for deg!
Målet med kurset er:
- øke motivasjon til fysisk aktivitet
- gi praktiske råd til hverdagen
- økt kompetanse om lungesykdom
- bedre fysisk form
- økt overskudd og livskvalitet
Kurset går over 6 uker med informasjon, teori og trening.
Trening 2 ganger pr uke og 1 time teori pr uke.
Arrangør:
Kurssted:
Oppstart:
Tid:

Kommunal fysioterapitjeneste
Fosshagen ressurssenter
Onsdag 6.mars Kl. 10.00 – 12.00
Onsdager kl. 10.00 - 12.00 og fredager kl.
11.30-12.30 (uke 10-15).
Pris:
Kr. 600,Påmeldingsfrist: 22. februar
Ta kontakt med fysioterapeut Britt L. Eide Johansen for
påmelding.
Tlf.nr:
E-post:

32 22 59 56/ 97 62 90 91,
blej@lier.kommune.no
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Tilbud til personer med demens
og deres pårørende
Kontakt med demenskoordinator er et lavterskeltilbud til deg som har fått
utfordringer med å klare små eller store oppgaver i hverdagen på grunn
av endringer i hukommelsen.

Demenskoordinator kan:
Komme på hjemmebesøk
Bistå ved spørsmål eller mistanke om demens
Bidra praktisk i demensutredning i samarbeid med fastlege
Være en fast kontaktperson for personer med
hukommelsesutfordringer og deres pårørende
 Informere om hva som finnes av tjenester, hjelpemidler og tilbud i
kommunen
 Gi råd, veiledning og støttesamtaler
 Hver høst arrangeres Pårørendeskole i samarbeid med helse- og
omsorgstjenesten i Lier. Spørsmål og påmelding til
demenskoordinator.






Lier kommune samarbeider med Lier pårørendeforening om tjenestetilbud
til personer med demens og deres pårørende

Demenskoordinator Anja Hoff
Telefon: 408 04 026
E-post: Anja.Hoff@lier.kommune.no

Lier demensforening:
Kontaktpersoner i Lier pårørendeforening:
Åshild Brudal tlf. 414 09 387
Anne-Grethe Becher Teigen tlf. 452 28 301
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Gruppetrening for seniorer
Fysioterapeuter tilbyr
gruppetrening for seniorer. Bli
med og opplev gleden ved å
være i bevegelse.

Program for faste aktiviteter:
Dag

Tid

Aktivitet

Sted

Mandag

10.15-11.15

Sirkeltrening for seniorer med
Grethe-Lill
Styrke-, balanse- og utholdenhetstrening for seniorer med Grethe-Lill
Styrke- og balansekurs, uke 4-15.
Påmelding
Styrketrening for seniorer
Treningsgruppe på
rehabiliteringsavdelingen med
Grethe-Lill. Påmelding
Trim med Preben
Aerobic for seniorer med Grethe-Lill
Styrke- og balansekurs, uke 4-15.
Påmelding
Hvordan leve med lungesykdom
(teori og trening), uke 10-15.
Påmelding
Treningsgruppe på
rehabiliteringsavdelingen.
Påmelding

Treningshallen på Fosshagen

Trim med Grethe-Lill
Trim med Grethe-Lill
Trim med Fody
Styrke- og balansekurs, uke 4-15.
Påmelding
Intervalltreningsgruppe med
Grethe-Lill/Laila. Påmelding
Hvordan leve med lungesykdom
(teori og trening), uke 10-15.
Påmelding
Aerobic for seniorer med Grethe-Lill

Alfheim i Lierbyen
Bakerikvartalet i Lierbyen
Liertun
Trimrommet på Hallingstadtunet

Styrke- og balansekurs, uke 4-15.
Påmelding
Aerobic for seniorer med Grethe-Lill

Treningshallen på Fosshagen

12.00–13.15
13.30–14.30
13.45-15.15
14.00-15.30
Tirsdag

10.00–10.30
12.00-13.00
13.00-14.00

Onsdag

10.00-12.00
13.30-15.00

Torsdag

09.30-10.10
10.30-11.10
10.30-11.15
13.30–14.30
14.00-15.00

Fredag

11.30-12.30
12.15-13.15
13.00-14.00
14.00-15.00

Treningsrommet på LHL-huset,
Nøsteveien 2
Trimrommet på Hallingstadtunet
Styrkerommet i Lierhallen
Rehabiliteringsavdelingen på
Fosshagen
Sylling eldrekafe
Sylling skole, speilsalen
Treningshallen på Fosshagen
Fosshagen
Rehabiliteringsavdelingen på
Fosshagen

Treningshallen på Fosshagen
Fosshagen
Trimrommet på Hallingstadtunet

Treningshallen på Fosshagen

Kontaktperson:
Forebyggende fysioterapeut
Grethe-Lill Vilhelmshaugen
Telefon 32 22 59 28/45 11 96 64 eller
e-post:grethe-lill.vilhelmshaugen@lier.kommune.no
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Fosshagen ressurssenter
Fosshagen er et ressurssenter for personer med demenssykdom og for
rehabilitering og helsefremming.
Adresse: Fossveien 31

Telefon: 32 22 59 00

Vi har åpen kafé alle hverdager
kl. 10.00 – 15.00.
Middag kan kjøpes mellom
kl. 13.00 – 14.30.

Frisør:

Sandra Dahlstrøm, timebestilling på telefon 97 14 71 81

Fotpleie:

Bente Martinsen, timebestilling på telefon 41 43 01 19

Kveldsåpent dagsenter: Tirsdager og torsdager kl. 17.00 – 21.00. Hyggelig samvær,
kveldsmat, trim og ulike aktiviteter. Det er ingen egenandel og en trenger ikke å søke på
denne tjenesten. For mer informasjon og påmelding – kontakt dagsenteret på telefon 94 88
85 10.
Sansehagen: Ta med en du er glad i og nyt vår fredelige hage hele året. Adkomst via
vestibylen i 2.etg. Utendørs - via sti på venstre side av bygget.
«Fosshagen bok-vandreri»: Boksamlingen vår i kaféen har bøker med et bredt spekter av temaer. Du
er velkommen til å låne en bok, bytte med en egen eller ta med deg en bok som fasinerer deg eller
som du har lett etter lenge!
Åpne tilbud og arrangementer:
Mandager: Sirkeltrening for seniorer v/ fysioterapeut kl 10.15
Fredager: Aerobic for seniorer v/ fysioterapeut kl 14.00

Hørselslaget HLF Lier hjelper med høreapparater og selger batterier. Siste tirsdag i måneden
fra kl 11.00
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Januar

Mandag 14.jan. kl. 17.30
Onsdag 16.jan. kl. 11.30
Torsdag 17.jan. kl. 12.00
Torsdag 24.jan. kl. 18.00

Februar

Onsdag 06.feb. kl. 11.30
Mandag 11.feb. kl. 17.30
Onsdag 13.feb. kl. 12.00
Onsdag 20.feb. kl. 11.30
Torsdag 28.feb. kl. 18.00

Mars

Mandag 04.mars kl. 17.30
Onsdag 06.mars kl. 11.30
Torsdag 14.mars kl. 18.00
Onsdag 20.mars kl. 11.30
Onsdag 20.mars kl.18.00
Torsdag 28.mars kl. 18.00

April

Onsdag 03.april kl. 11.30
Onsdag 03.april kl. 18.30
Torsdag 09.april kl. 12.00
Onsdag 24.april kl. 12.15
Onsdag 24.april kl. 11.30
Torsdag 25.april kl. 18.00

Mai

Torsdag 9. mai kl. 12.00
Onsdag 15.mai kl. 11.30
Fredag 17.mai kl. 12.00
Torsdag 23.mai kl. 18.00
Onsdag 29.mai kl. 11.30

Juni

Onsdag 12.juni kl. 11.30
Onsdag 12.juni kl. 12.30

Danseoppvisning m/ barn fra Drammen Sportsdanseklubb
Andakt v/ Frogner menighet
Konsert: Den gode melodi – Bal Musette «Hytteturen»
Hyggetreff med Venneforeningen, underholdning og
bevertning

Andakt v/ Frogner menighet
Danseoppvisning m/ barn fra Drammen Sportsdanseklubb
Konsert: Georgi «Enmannsorkester med glimt i øyet»
Andakt v/ Frogner menighet
Hyggetreff m/ Venneforeningen, underholdning og
bevertning

Danseoppvisning m/ barn fra Drammen Sportsdanseklubb
Andakt v/ Frogner menighet
Kiwanis inviterer til hyggetreff m/ utlodning, musikk og
bevertning
Andakt v/ Frogner menighet
Koret «Rytmen» synger i kaféen, bevertning
Hyggetreff m/ Venneforeningen, underholdning og
bevertning

Andakt v/ Frogner menighet
Lier Sanitetsforenings vårmøte m/ mannekengoppvisning
Konsert: «Kulturskoleelevene turnerer med Trillebagen
Oppvisning med Seniordansen
Andakt m/ nattverd v/ Frogner menighet
Hyggetreff m/ Venneforeningen, underholdning og
bevertning

Linedans-oppvisning
Andakt v/ Frogner menighet
Høvik og Lier skolekorps spiller. Åpen kafé fra kl. 11.00
Mannekengoppvisning og klessalg, enkel bevertning.
Arr. Venneforeningen og Senior Shop Buskerud
Andakt v/ Frogner menighet

Andakt v/ Frogner menighet
«Se min kjole»
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«Se min kjole»

Vi ønsker å blåse liv i gamle minner og å skape nye! Det blir
cat-walk, salg av second- hand kjoler og enkel bevertning.
Har du er pent brukt kjole eller kreasjon (alle str) som du ikke
lengre bruker?
Gi den et nytt liv ved å donere den til kjolemarkedet på
Fosshagen. Kjoler, kreasjoner og selskapsvesker tas imot med
stor takk på vårt sentralbord i og utenfor åpningstiden.
Midlene som kommer inn går til trivselstiltak på Fosshagen.

Kan du tenke deg å bidra til en trivelig dag sammen med
beboere og brukere på Fosshagen?
Ta kontakt med aktivitør Siv Nygård Berntzen for en uformell
prat, tlf. 32 22 59 04
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Nøstehagen bo- og
omsorgssenter

Nøstehagen bo- og omsorgssenter eies av Lier Kommune.
Det ble satt i drift august 2000. Det har 18 sykehjemsplasser og lindrende
enhet med 6 plasser. I 2. etg. er det 16 tilrettelagte boliger.
Vi er et nærmiljøsenter med:
- legekontor (tlf. 32 24 22 40),
- fysioterapeut (tlf. 32 84 83 60),
- fotterapeut Beate Johansen (tlf. 906 10 084)
- Frisør Tam (time bestilling, SMS til tlf. 400 97 021)
Utearealet er tilrettelagt for konserter, oppvisninger og
andre tilstelninger.
Musikkorps, foreldre og barn møtes her 17. mai for avgang
til skolen for lek og underholdning.

Nøstehagen bo- og omsorgssenter
Baches vei 89, 3413 Lier
Tlf.: 32 24 11 00
E-post: anne.rasch-haugen@lier.kommune.no
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Program våren 2019
Januar

16. jan. kl. 12.30
24.jan. kl. 11.00
31.jan. kl. 19.00

Februar

06.feb. kl. 12.30
14.feb. kl. 10.00
20.feb. kl. 12.30
21.feb. kl. 11.00
28.feb. kl. 18.00

Mars

06.mars kl. 12.30
20.mars kl. 12.30
21.mars kl. 11.00
28.mars kl. 18.00

April

03.april kl. 12.30
06.april kl. 10.00
18.april kl. 10.00
24.april kl. 12.30
25.april kl. 11.00
25.april kl. 18.00
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Andakt
Ragnhilds butikk
«En annerledes kveld» med Andreas. Andreas forteller sin
sterke historie med fortid som mobbeoffer.

Andakt
Ingers lille butikk
Andakt
Ragnhilds butikk
Åpent hus med Kiwanis og Lier Sanitetsforening. Kaffe og kaker.
Utlodning ved Venneforeningen.

Andakt
Andakt
Ragnhilds butikk
Åpent hus med skjenkebevilling. Jenny Jensen underholder.
Utlodning ved Venneforeningen.

Andakt
Loppemarked
Ingers lille butikk
Andakt med nattverd
Ragnhilds butikk
Åpent hus med skjenkebevilling. Veslemøy underholder.
Utlodning ved Venneforeningen.

Mai

15.mai kl. 12.30
Mai
17.mai
23.mai kl. 12.30
11.00
15.mai
23.mai kl. 18.00
17.mai
23.mai kl. 11.00
29.mai kl. 18.00
12.30
23.mai
29.mai kl. 12.30

Juni

12.juni kl. 12.30
Juni
20.juni kl. 11.00
20.juni kl. 12.30
18.00
12.juni
20.juni kl. 11.00
20.juni kl. 18.00

Andakt
Se eget oppslag i avisen
Ragnhilds butikk
Andakt
Åpent
med skjenkebevilling.
Sang og dans v/ John Harry.
Se
egethus
oppslag
i avisen
Utlodning butikk
ved Venneforeningen.
Ragnhilds
Andakthus med skjenkebevilling. Sang og dans v/ John Harry.
Åpent
Utlodning ved Venneforeningen.
Andakt

Andakt
Ragnhilds butikk
Åpent hus. St. Hans fest, Håvard Svendsrud underholder.
Andakt
Rømmegrøt
med tilbehør og utlodning ved Venneforeningen.
Ragnhilds
butikk
Åpent hus. St. Hans fest, Håvard Svendsrud underholder.
Rømmegrøt med tilbehør og utlodning ved Venneforeningen.

Det er bingo med kaffe og vafler hver torsdag kl. 11.30 – 12.30.
Et bingobrett kr. 20,-, kaffe + vaffel kr. 25,-.
Det er bingo med kaffe og vafler hver torsdag kl. 11.30 – 12.30.
Et bingobrett kr. 20,-, kaffe + vaffel kr. 25,-.
Kafeen er åpen mandag – fredag kl. 10.30 – 15.00.
Det er middagsservering kl. 13.00 – 14.30.
Kafeen er åpen mandag – fredag kl. 10.30 – 15.00.
Det er middagsservering kl. 13.00 – 14.30.

Har du lyst til å være frivillig hjelp ved Nøstehagen, snakke med beboerne,
følge dem til sykehus og tannlege, hjelpe til ved arrangementer etc.?
Har
dumøte
lyst tiletåtrivelig
være frivillig
hjelpmiljø
ved Nøstehagen,
snakkemed
medoss.
beboerne,
Du vil
og positivt
når du tar kontakt
følge dem til sykehus og tannlege, hjelpe til ved arrangementer etc.?
Du vil møte et trivelig og positivt miljø når du tar kontakt med oss.
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Trillebag-turne våren 2019
Den gode melodi – Bal Musette – «Hytteturen»
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag

14. januar
14. januar
15. januar
15. januar
17. januar

kl. 1100 – Tranby Seniorsenter
kl. 1230 – Gifstad
kl. 1100 – Liertun
Kl. 1230 – Nøstehagen
kl. 1200 – Fosshagen

Georgi – «Enmannsorkester med glimt i øyet»
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

11. februar
12. februar
13. februar
14. februar
15. februar

kl. 1100 – Tranby Seniorsenter
kl. 1100 – Liertun
kl. 1200 – Fosshagen
kl. 1130 – Gifstad
kl. 1130 – Nøstehagen

Kulturskoleelevene på turne med Trillebagen
Mandag
Tirsdag
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8. april
9. april
9. april
9. april
9. april

kl. 1100 – Tranby Seniorsenter
kl. 1100 – Liertun
kl. 1130 – Gifstad
kl. 1200 – Fosshagen
kl. 1130 – Nøstehagen

Underholdningsvogna er tilbake på
kulturscenen med vakre toner og
fantastisk stemning!
KULTURKAFE PÅ LIER KULTURSCENE
TORSDAG 28. MARS KL 12:00
PÅ EN GRØNN BENK I HAVE

«På en grønnmalt benk i haven» er en musikalsk
teaterforestilling med et humoristisk skråblikk på
hverdagslivet. Her møter vi venninnene Astrid og
Ingeborg som mimrer tilbake til studietiden og drøfter
livets mange utfordringer gjennom teater og sang. Det
blir velkjente slagere og gamle viser, flotte kostymer,
humoristiske skildringer og sangskatter som rører.
Billetter kjøpes på www.lierkulturscene.no eller på Lier
bibliotek i Lierbyen. Hvis det er flere billetter igjen på
forestillingsdagen selger vi også billetter i billettluka på
kulturscenen.
Billett kjøpt før 27.03:
Ordinærbillett:

kr 220,kr 250,-
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Treningsgruppe for personer
med Parkinsons sykdom
Treningen foregår en gang pr. uke og går over 12 uker – med
oppstart 22.mars 2019.
Tid: Fredager kl. 11:45-12:45
Sted: Treningssal på Fosshagen (Fossveien 31)
Pris: kr. 600,- (faktureres i etterkant av oppstart)

Gruppen ledes av fysioterapeuter og ergoterapeut ansatt i Lier
kommune.

Øvelsene er rettet mot å bremse symptomer som følge av
Parkinson. Vi har fokus på store bevegelser, holdningsøvelser,
rotasjoner, forflytning, balanse, altså innen områder som
Parkinsons sykdom gjør noe med.
Du må ha selvstendig gangfunksjon, med eller uten
ganghjelpemiddel.

Påmelding:
Cecilie Gjersum tlf 91827616 eller mail
cecilie.gjersum@lier.kommune.no
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Møteplasser i Lier
Lier Bygdetun
Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3403 Lier.
Telefon: 32846925. post@lier-bygdetun.no
Lier Bygdetun har eget frivillighetskontor.
Oppbyggingen av bygdetunet er basert på
dugnad og frivillig innsats.
Noen aktiviteter: maling, registrering av gjenstander,
snekring, hagearbeid, verter ved arrangementer,
vakthold og mye mer.
Ta kontakt med Lier Bygdetun hvis du ønsker å være frivillig der.

Eldres kafé i Sylling
De holder til på Sylling skole, biblioteket, Skoleveien 11, 3410 Sylling.
Hver tirsdag kl. 10-13. Rundstykker og kaffe, allsang, utlodning, trim, foredrag,
hørselshjelp og sosialt samvær. Kontaktperson Randi Grøneng, mobil: 91611930

Lier Pensjonistforening
Lier Pensjonistforening er møteplass for aktivitet, kultur og eldrepolitisk engasjement.
Foreningen er engasjert i eldres rettigheter, bla. innen helse og omsorg. Foreningen
er tilknyttet Pensjonistforbundet med oppgave å representere lokale pensjonistforeningers kontakt med sentrale myndigheter. Lier har åpne møter på Haugestad
siste onsdag kl. 16.30 i måneden, unntatt i sommermånedene.

LHLs aktivitetshus
Nøsteveien 2, 3413 Lier. Tlf.nr: 32848235
LHLs aktivitetshus byr på mange forskjellige aktiviteter. Noen aktiviteter;
kurs i treskjæring, lappeteknikk, søm-arbeid, maling, trimgrupper med
fysioterapeut. De har også trimapparater. Aktivitetene foregår på dagtid
mandag til torsdag.
Ta kontakt for mer info eller se nettsiden: www.lhl.no/buskerud/lhl-drammenlier
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Senioruniversitetet i Lier
Senioruniversitetet er en medlemsforening som har mottoet: «Utvid din horisont,
få ny innsikt og hjernen holdes i aktivitet”.
Alle over 60 år kan bli medlem av Senioruniversitetet. De arrangerer foredrag
og sosialt samvær en gang i måneden på Frogner Menighetshus. Vanligvis andre
tirsdagen i måneden kl. 11.00.

Lag og foreninger i Lier
Det finnes ca 150 lag og foreninger i Lier; innenfor idrett, musikk, kultur,
humanistiske- og interesseorganisasjoner m.fl. Du finner et foreningsregister
med oversikt over lag og foreninger på Lier kommunes hjemmeside.
Har du et interessefelt du ønsker å holde på med er det fint å være medlem
av en forening. Her vil du finne likesinnede og et aktivt og sosialt miljø.

Tranby Menighetshus
Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.
Kontaktperson: sokneprest Berit Basmo Kvidaland, tlf.nr: 32242124
Noen aktiviteter: «Fredagsvafler» hver uke kl. 11.00–12.30. «Åpent hus» første
onsdagen i måneden kl. 11.00-13.00 med underholdning, lunsj og utlodning.
Arbeidsmøte annenhver torsdag kl. 10.00-13.00 med håndarbeid, mat og prat.

Frogner Menighetshus
Klokkersvingen 1, 3403 Lier.
Kontaktperson: Diakon Solveig Thoen Bøen, mobil 48006698
Noen aktiviteter: «Åpen lunch» en torsdag i måneden kl. 11.30-12.15.
«Fellesskapskveld» en tirsdag i måneden kl. 19.30-21.00. Enkel bevertning
fra kl. 19.00.
Se nettside: www.kirken.no/lier og menighetsbladet for mer informasjon.

Arrangementer i Lier
Liersamfunnet har flere aktører som står ansvarlig for mange arrangementer.
Dette er hyggelige møteplasser hvor man treffer andre folk fra bygda.
Arrangementene blir annonsert og omtalt i Lierposten, ofte på Facebook, samt
på kommunens hjemmeside under: «Hva skjer i Lier?”
Arenaene er mange: Lier Bibliotek, Lier Kulturscene, Lierdagene, Jordbæreventyret,
kirkekonserter, friluftsarrangementer, Norway Grand Prix og mange flere.
Lier Bygdetun arrangerer blant annet årlige utstillinger, Eplefestivalen i september
og Glædelig jul i desember.
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Lier Bibliotek
Hovedbibliotek Lierbyen: Bruveien 2, Fosskvartalet. Tlf.nr: 32220260.
Åpent mandag-onsdag kl. 10-19, torsdag-fredag kl. 10-16, lørdag kl. 10-14.
Tranby bibliotek: Tranby torg. Tlf.nr: 32850415. Åpent mandag kl. 11-19,
tirsdag-fredag kl. 11-16. Ubetjent åpningstid med Meråpent-kort:
Lierbyen 07.00-23.00 hver dag. Tranby 07.00-22.00 hver dag. Ta kontakt
med biblioteket for å bli Meråpent-bruker.
På Lier Bibliotek kan man låne og lese bøker, lydbøker, tidsskrifter, aviser og
bruke bibliotekets PC’er for publikum. Biblioteket har jevnlige utstillinger og
arrangementer, se www.lierbib.no

Lier kulturscene
Dette er hele Liers kulturarena. Hvert halvår presenteres et variert program med
konserter, dans, teater, stand up, barneforestillinger med både profesjonelle og lokale
aktører. Programmet finner du på www.lierkulturscene.no.

www.lier.kommune.no
Her finnes generell informasjon om kommunen og oversikt over de
fleste arrangementer i Lier. Arrangementer finner du under
”Hva skjer i Lier?”. Følg også med i Lierposten og på Facebook.

Facebook
Facebook er verdens største sosiale nettverk. Her kan man lage sin egen
profil og holde kontakt med venner, barn og barnebarn. Man kan også bli
oppdatert innenfor sine interesser og hobbyer. Mange politiske partier,
foreninger og arrangementer har sin egen side på Facebook.
Følg Lier kommune, Lier Kulturscene, Lieropplevelser, Lierposten, Lier Bygdetun,
Lier Bibliotek, Tranby Seniorsenter og Lier Frivilligsentral på Facebook.
Og mange flere… Her er det bare å søke innenfor sine interesser.
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Grafisk produksjon: www.liergrafiske.no

Lier Frivilligsentral er en møteplass med mange aktiviteter og
tilbud. Vi har fokus på gode møteplasser, friluftsliv, folkehelse
og inkludering. Du kan bidra som frivillig medarbeider, være
bruker av våre tjenester eller delta på våre aktiviteter.

Vi på Frivilligsentralen trenger deg. Trenger du oss?
Du bestemmer selv hva du vil bidra med og hvor mye tid du vil
bruke. Du trenger ikke binde deg til noe fast. Dette er din fritid.
Vi skal være fleksible og vi ønsker å gi deg en positiv opplevelse.

Aktiviteter vinter/vår 2019:


Bridge på Engersand forsamlingshus tirsdager kl 10.30 fra 8.januar.



Strikkekafé på Engersand forsamlingshus annenhver torsdag kl 11.00
fra 10.januar i like uker.



Seniordans på Engersand forsamlingshus tirsdager kl 15.30 fra 8.januar.



Tregruppe på Engersand forsamlingshus onsdager kl 11-14 fra 16.januar.



Mandagstur med Lions. Oppmøte Tranby kirke kl 17.00 etter påsken.



Strikkekafé på Hakka Café i Lierbyen torsdager kl 11.00 fra 10. januar.



Ut på tur i Lier. Oppmøte Haugestad torsdager kl 10.00 fra 17. januar.



Filosofisk kafé på Frivilligsentralen torsdager kl 11.00 fra 17.januar.



Hørselshjelp på frivilligsentralen hver onsdag kl 12-14 fra 9. januar.
Likemenn gir veiledning til brukere av høreapparat. Salg av batterier.



Andre aktiviteter blir annonsert i Lierposten, på kommunens hjemmeside
under «Hva skjer i Lier» og på vår Facebookside.

Lier Frivilligsentral, Bruveien 2, postboks 205, 3401 Lier
Tlf 32220378, e-post: frivillig@lier.kommune.no
Mer info: www.lier.kommune.no/frivillig

