
Legger fem millioner på bordet: 
– Det er de unge som er 
framtiden vår 
 

 

Gleder seg: TESS-grunder Erik Jølberg er både stolt og glad for at han gjennom stiftelsen sin 
kan bidra til lek og aktivitet for barn og unge. Foto: Cecilie Johannessen 

 

– Jeg har et ønske om at barn og unge skal ha det bra. For eksempel synes jeg det 
er godt å se linja med leikeapparater og aktivitetsmuligheter fra rådhusplassen til 
Hegg skole i Lierbyen, sier TESS-gründer Erik Jølberg. 

– Det var akkurat der jeg fløy og leika selv da jeg var liten, og jeg tror på at der barn 
og unge trives kommer det både vekst og utvikling. Det er de som er framtiden vår. 

Hyller ildsjeler 
Dette blir tredje året Stiftelsen Erik Jølberg skal dele ut penger til aktiviteter for barn 
og ungdom i Lier. 



Til sammen er det fem millioner kroner i potten, og Jølberg sier at det er ekstra 
gledelig at det har gått så bra for selskapet under pandemien at det ble mulig med en 
real sum i år også. 

– Det skal monne litt når vi støtter prosjekter. Vi ønsker å spre dette ut ser du ser 
ildsjelene som jobber for de yngste. Der hvor voksne gjør en innsats og gir av seg 
selv, skal vi være med å bidra, sier han, og gleder seg alt til å gå gjennom 
søknadene. 

Voldsom økning 
I januar 2019 kom nyheten om at Erik Jølberg overførte alle sine TESS-aksjer til en 
stiftelse. En av intensjonene med dette var å bidra til lokalsamfunnet. Blant annet 
gjennom en utdeling til aktiviteter for barn og unge hvert år. 

Et drøyt halvår etter var det klart for utdeling, og nesten halvannen million kroner fikk 
nye eiere. 

Dette beløpet ble satt som ramme også i fjor, men sånn ble det ikke. Til fjorårets 
utdeling kom det inn 58 søknader, og det ble søkt om totalt 12.626.692 
kroner. Stiftelsens styre valgte å innstille søkere til 4.016.100 kroner totalt. 

Den aller største tildelingen da gikk til Lier kommune som fikk 600.000 kroner til å 
sette opp ti lavvoer rundt omkring i Lier. 

I år er altså potten på fem millioner. 

 

Hjertet banker for Lier 
– Hvorfor er det viktig for deg å bidra med midler fra stiftelsen? 

– Det å kunne gi noe tilbake i takknemlighet, over det fine samfunnet jeg har vokst 
opp i, gjør godt. Det er toppen av livsverket for meg, sier han, og legger til at hjertet 
hans alltid har banket for Lier. 

Hvorfor han er så opptatt av lokalsamfunnet forteller han stammer fra 
barndomsårene. 

– Hvis du tenker på hvordan det var i etterkrigstiden da jeg vokste opp, opplevde jeg 
et nært samfunn. Mine foreldre skilte seg, noe som var uvanlig den gangen, men jeg 
opplevde å ha tanter og onkler, venner og naboer som alle var til stede med en 
hjelpende hånd. Det har gitt meg en stor respekt for det fine samfunnet jeg har fått 
vokse opp i. 
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Disse fikk midler fra stiftelsen Erik Jølberg i 2020 

Lag Søkte midler Sum 

1. Gullaug Speidergruppe Tak til hytta Klunken og ny pumpe 88.000 

Barnas aktivitetslag Feriecamp 200.000 

Bratromvegen 7/9, borettslag med 
nr. 11 og Tranby Barnehage 

Livsgnisten Hage 300.000 

Breililøypas venner Ny løypemaskin 250.000 

Høvik og Lier Skolekorps Rekrutteringsprosjekt 2021 52.000 

Lier IL E-sport Streamingutstyr 100.000 

Lier IL håndball Kursing – skape engasjement 40.000 

Lier IL håndball Skadeforebygging 30.000 

Lier kommune Gapahuker til div. foreninger i Lier 600.000 

Lier Bygdetun Barnas dag 50.000 

Lier Motorsportklubb Innkjøp til motorsykkel for barn 70.000 

Lions Club Lier Bueskyting, aktivitetsløype m.m. for 
barn og unge med bistands behov 

150.000 

Nøste Velforening Aktivitetspark 75.000 

Regnbuen Barnehage Lekeapparater utendørs 152.500 

Reistad IL Innebandy-utstyr, kurs og Antibac 125.000 

Skikongen Thorleif Haugs 
Venner 

Ferdigstillelse av basisarena og 
kunnskapspark 

50.000 

Sjåstad Samfunnshus Oppussing utvendig 250.000 

Sjåstadklubben Midler til gulvvaskemaskin Gulvvaskemaskin 

St. Hallvardlekene Arrangement 20.000 

Sjåstad/Vestre Lier IL/Lier IL Varmestue/utbygging Martinsløkka 400.000 

Sjåstad/Vestre Lier IL 
ryttergruppe avd. barn og ungdom 

Inngjerding av bane 148.000 

Sylling IF Skatebane 100.000 

Tranby Speidergruppe NSF Nytt tak til Bjønnehytta 60.000 

Tranby Turn Utstyr 160.000 

Ungdomshuset V2 Opptaksutstyr, musikk 35.000 

Vitbank og Moserud Velforening Treningspark og basketballkurv 100.000 

Lier Volleyballklubb Innkjøp av baller og kompetanseheving 60.000 
 



Disse fikk penger fra Stiftelsen Erik Jølberg i 2019 
• 1. Lier Speidergruppe: Midler til skaphenger som vil gjøre det praktisk å 

dra på tur. 40.000,- 
• CAMELCK: Musikk: Ønsker å gi ut ny låt – inkluderende ungdomsgruppe 

som utvider navnet når flere ønsker å delta. 16.000,- 
• Elvebyen Sportsdanseklubb: Dansetilbud i Lierbyen: Øremerkes 

nybegynnerkurs og kurs for personer med nedsatt funksjonsevne. 50.000,- 
• Fun Friday: Reistad IL. Aktive lokalsamfunn. Aktivitetskvelder på tvers av 

skolekretser. 75.000,- 
• Go Hegg Skifest: 20.000,- 
• Høvik og Lier Skolekorps: Korps-seminar: 25.000,- 
• Lars Lien Ankile: Ung mann fra Reistad som skal studere på Harvard 

innen industriell økonomi og teknologiledelse. 100.000,- 
• Lier IL/Sjåstad/Vestre Lier IL: Utvidelse av 

snøproduksjonsanlegg. 350.000,- 
• Lier IL e-sport: Etablere e-sport miljø, utstyr. 100.000,- 
• Lier IL fotball: Kunstgressbane Lierskogen. 100.000,- 
• Lier IL håndball: Kurs om skadeforebygging: 7.700,- 
• Lier Svømmeklubb: Nytt utstyr. 30.000,- 
• Sjåstad Samfunnshus: Oppgradering av bygg. 100.000,- 
• Sjåstad-Klubben: Temakvelder/lydanlegg: 50.000,- 
• Skikongen Thorleif Haugs venner: Natur-kunnskap og 

kompetanseløype. 50.000,- 
• Stoppen Sportsklubb: 3V3-baner (små baner) 82.250,- 
• Stronghytta: Oppføring ny Stronghytte (Ligger i Lier) 100.000,- 
• Tranby Turn: Trenerkompetanse. 75.000,- 
• Vitbank og Moserud Velforening: Oppgradering av lekeplass. 100.000,- 
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