Program for 2. halvår 2016
Her finner du hovedaktivitetene for kommende høst. Vi følger opp med ytterligere detaljer
om det enkelte arrangement i våre medlemsbrev og på nettsidene www.abhistorielag.no
På samme måte vil det bli informert om eventuelle nye arrangementer og endringer av de
planlagte.
23.08. kl. 17:00

Tanum kirkevei. Vi vandrer den gamle kirkeveien fra Tanum kirke til
Skui. Underveis orientering om områdets historie og mange
kulturminner. Turleder Ole H.P. Disen. Fremmøte Tanum kirke.
Returtransport fra Skui tilbake til Tanum kirke.

26.-27.08.

Møt oss på Historielagets stand på Sandvika Byfest.

17.09. kl. 09:00

Tur til Elingaard Herregård i Onsøy og Gamlebyen i Fredrikstad.
Omvisning på herregården før vi reiser til Gamlebyen i Fredrikstad,
Norges best bevarte festningsby. Der spiser vi lunsj på Cafe Magenta
før omvisningen. Guiden vil også fortelle om Isegran, bl.a. kjent fra
NRKs TV-serie «Anno1721» sist vinter. Fremmøte Bjørnegård skole.
Turen varer til ca. kl. 18:00. Turleder: Bård Mostveit. Pris kr. 500,- for
medlemmer, kr. 600,- for ikkemedlemmer. Bindende påmelding innen
10.09. til e-post bmostvei@online.no eller tlf. 9369 7762.

18.09.

Asker Museums Høsttakkefest. Vi deltar med egen stand på
høsttakkefesten.

17.10. kl. 18:00

Krigsminner. Fornebu, Grini, bunkerne på Skaugum, dekkhyttene i
marka er kjent av mange. Men i Asker og Bærum er det også en rekke
mindre kjente krigsminner. Vi inviterer til et møte hvor vi presenterer
noen av dem, og med et forslag om en registreringsordning. Korte
innlegg av forfatteren Trygve Christensen, leder av Fornebu
Historisk Museum, Kristian Rasmussen og Historielagets leder
Bjørn Frodahl. Møtested Restaurant Odonata, (ved det gamle flytårnet
på Fornebu), adresse Forneburingen 1.

16.11. kl. 18:00

Historien om Nesøygodset som på 1600-tallet omfattet et femtitalls
gårder i Asker og Bærum. Foredragsholder kulturhistoriker
Elisabeth Høvås. Møtet holdes på Kjørbo gård i Sandvika. I tillegg til
foredraget vises en kort film om HC Andersens besøk på Kjørbo.

9.12. kl. 18:00

Julemøte med bevertning og omvisning i Asker Museums utstilling
som blant annet viser "Skaporgelet som kom ut av magasinet".
Mindor Hesthaug har gjort det Otto Valstad ikke klarte å få til.
Hesthaug har restaurert orgelet slik at det atter gir godlyd fra seg, og
han vil fortelle nok en spennende historie om en av museets
gjenstander. Det viser seg blant annet at skaporgelet har en fortid på
Asker Seminar.
Velkommen til våre arrangementer!
Følg oss på vår hjemmeside: www.abhistorielag.no og Facebook.
Med vennlig hilsen
Styret

