Program høst 2017
Kjære medlem
Her finner du hovedaktivitetene våre for resten av 2017. Ytterligere detaljer og eventuelle nye
arrangementer finner du på vår hjemmeside www.abhistorielag.no og i medlemsbrev som
sendes de av dere som ikke benytter internett eller e-post.
22.08. kl. 18:00 Landøya rundt. Randi Gunderson Malm leder en vandring fra Landøybrua
ved Plantasjen på Landøya bort til Nesbukta, over Bloksberg, ned til Hestesund og
tilbake til "Heftye bro" som den en gang het, - Landøybrua. Underveis snakker vi
om forfattere, båtbyggere, iseksportører, strandsittere, feriefolk, fiskere og
isprinsesser.
26.08.

Sandvika Byfest. Møt oss på standen vår i Sandvika Sentrum.

06.09. kl. 18:00 «Hvalstrand bad og funkis; i sin samtid og nåtid». Kunsthistoriker Bjørn
Vidar Johansen holder et foredrag om funkisstilen og Hvalstrand bad, mens Rune
Eilifsen, eiendomsforvalter for kulturhistoriske bygg i Asker kommune, vil fortelle om
det omfattende restaureringsarbeidet som er utført ved Hvalstrand bad de senere
årene ved en omvisning i anlegget. Fremmøte på Hvalstrand Bad. Påmelding til:
post@abhistorielag.no.
17.09.

Høsttakkefest på Asker Museum. Vi deltar på denne tradisjonelle høsttakkefesten
på museets hyggelige område. Spennende og interessante opplevelser for store og
små.

21.–26.09. Medlemstur til Skottland og det nordlige England med Temareiser Fredrikstad
og tidligere utenrikskorrespondent Gunnar Høidahl som faglig reiseleder. På
programmet står selvfølgelig Edinburgh by pluss fire dagsutflukter, som bl.a.
inkluderer Glasgow, Loch Lomond og Hadrians mur. Her blir det mye interessant
historie, kunst, kultur og natur å oppleve! Turen er fullbooket.
13.10. kl. 19:00 «Leif Tronstad, Sandvikagutt og internasjonalist”, foredrag ved sønnen
Leif Tronstad jr. på Løkke i Sandvika. (Røde Korshuset), Elias Smiths vei 1. Vi
markerer samtidig at Historielaget ble stiftet nettopp her på Løkke for nøyaktig
65 år siden.
05.11. kl. 13:00 Tanum Kirke. «Reformasjonen i Asker og Bærum» foredrag ved
Jan Schumacher om hvilke konkrete forandringer den nye tid medførte.
19.11. kl. 14:30 Omvisning og orgelkonsert i Haslum Kirke. Vi markerer reformasjonen i
Bærums andre middelalderkirke.
13.12. kl. 19:00 Julemøte med bevertning i Asker Museum. Foredrag ved kunsthistoriker
Caroline Serck-Hanssen «Julemotivet i ikonkunsten». Entre kr. 200,-. Påmelding til
post@abhistorielag.no.
Vel møtt til sesongens arrangementer.
Med vennlig hilsen
Styret
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