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Alle turer og arrangementer får utfyllende omtale på www.lieropplevelser.no 

Åpning: Hegg gamle skole lørdag 21. april kl. 12.00 – 15.00
Eget program annonseres.

Månedens turmål - APRIL - MAI: 21. april - 31. mai
1. Kjellstad holdeplass (Drammensbanen) - fra Lierbyen - 1,9 km.
2. Jaren gravhauger - fra Lierbyen - 2,5 km. 

Månedens turmål - JUNI: 1. juni - 30. juni
3. Toverudmarka - fra Engersetra. Det er bomvei på Engerseterveien til 

Engersetra) - 2,1 km.
Avduking av minneplate over flystyrt 30. april 1940 søndag 10. juni kl. 13.00

4. Brastad gravrøyser - fra Damtjern p-plass - 1,1 km.

Månedens turmål - JULI: 1. juli - 31. juli
5. «Heibu» hule på Storsteinsfjell - fra Eggevollen på Eikseterveien - 1,7 km.
6. Gjeterhytta (ved Heiahytta) - fra Asdøltjern (kjører opp Engerveien - 

bompenger) - 2,5 km.

Månedens turmål - AUGUST: 1. aug - 31. aug
7. Lelangen hytte - fra Solvang  - 2,8 km.

Kaffedag en søndag i august. Annonseres
8. Sveregropa (Lierbanen) - fra Sjåstad Idrettsplass, gå eller sykle langs Baneveien

3,0 km.

Månedens turmål -SEPTEMBER: 1. sept - 30. sept
9. Eggekollen utsiktspunkt - fra Kleivdammen på Eikseterveien - 1,3 km. 

Eggekollen Opp 8. sept?
10. Siljuseter kalkovn - fra Dambekk (Kjører opp Sørseterveien - bompenger) - 1,4 km.

Månedens turmål - OKTOBER. - nov.: 1. okt - 4. nov
11. Skorpen - idyllisk tjern - fra Eiksetra - 2,5 km. 
12. Justadåsen utsiktspunkt («Åsheim» hytte) - fra Kleivdammen - 1,4 km. 

Treff på Eiksetra 4. nov kl. 12.00 - 14.00 
Hyggekveld på Tranby Menighetshus søndag 18. nov kl. 16.00

2018 (tidligere Ukas Kulturminnepost) 



Ukas Kulturminnepost har blitt til; Natur og kulTUR. Lier kommune og
 Lierbygda O-lag inviterer for 11. gang til turer i kulturlandskapet og
skogsmarkene i Lier og omegn. 

Nyhet: To turer hver måned. Turene går til utsiktspunkter, kulturminner og
andre fine turmål. 

På målet henger en hvit postkasse med en bok. I boka skriver du navn og
 telefonnummer. Det er også mulig å registrere turmålet på nettet;
www.turorientering.no, registrer deg, finn Buskerud og deretter Natur og
 KulTUR I LIER og skriv inn tre kodebokstaver / tall. 

I år er det ute to turmål hver måned fra mai /april til oktober. Det blir
 tilsammen 12 turmål. Fram til turmålene blir det merket med rød/hvit plast -
bånd. Turene er korte - fra 1 til 3 km. De som «tar» 10 turmål kan få enkle
 premier. Alle registrerte deltagere er med i trekning av flott friluftsutstyr. På
noen turmål blir det servert kaffe på en bestemt dag. Alle turer og
 arrangementer får nærmere opplysninger på www.lieropplevelser.no og
www.lierbygda.no med kart og turbeskrivelser.

Andre aktiviteter
Stolpejakten / Grønne turer er enkle turer i nærmiljøet. Starter 5. mai med 
40 stolper. I år er stolpene i Lierbyen, Lierskogen og Egge. Aktiviteten er gratis.
Du kan hente konvolutt på Servicetorget i Rådhuset, på Frisklivssentralen i
 Fosshagen Ressurssenter eller hente opplegget på nettet. Gå inn på
www.turorientering.no. Premier å hente her også. Arrangør: Lierbygda O-lag.

Lier-Trimmen er Lierbygda O-lags turorientering. 100 poster blir satt ut i
 skogene i Lier fra 5. mai. I år i Lierbyen, på Reistadåsen, ved Løken, på
Storsteinsfjell, mellom Asdøltjern og Sandungen og mot Bøsetra i Vestmarka.
Du kan oppnå merker og premier i Lier-Trimmen. Konvolutter er til salgs 
bl. a. på Servicetorget i Rådhuset, eller hent opplegget på nettet;  
www.turorientering.no. 

Treningsløp. Tirsdag er O-lagets treningsdag. Gå inn på www.lierbygda.no. 
Møt opp hvis du vil prøve orientering. Det er planer om en aktivitetsdag for
unge orienterere på våren. 
Se annonse i Lierposten.

Være med? Ta kontakt med Lierbygda O-lag!
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Ut på tur – aldri sur Frisk luft Uteliv Natur  
Tur med venner Stillhet Familietur Friluftsopplevelse

Hygge Topptur Friluft Skogen Marka Aktivitet
Nye opplevelser Utsiktspunkt

Blåbærtur Solvang Fiske Sunnhet
Felles Sammen Frisk luft Opplevelse Vann

Rekreasjon Koble av Sol Familie Niste
Oppdagelser Mysterier Spenning Elv 

Rasteplass Utsikt Gapahuk Bær
Skau Sopp Mose Trær Rekreasjon 

www.lierbygda.no 
www.lieropplevelser.no 

#naturogkulturilier – Vi ønsker oss bilder!
Turene er familievennlige ☺

Vi gleder oss til å se deg på tur!
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