
 

 

 

"Hovedbygningen på Gulskogen" 
          fra "Gulskogens billedgalleri."      

 

Lørdag 29. august•

Guidet utflukt til Drammen og 
Gulskogen
med start fra parkeringsplassen ved 
Bjørnegård skole kl 9.00 eller påstigning i 
Asker, bussterminal kl. 9.20

Vi starter med rundtur i Drammen til bl. a. 
byens mange funkisbygg. Etter en felles 
lunsj besøker vi Gulskogen lystgård der vi 
får omvisning i mindre grupper. 

Begrenset antall, pris kr. 300. Påmelding 
enten til Randi: 92 02 88 04 eller Espen: 
66 90 37 40.
 Påmeldingsfristen er 15.08. 

       

        
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             "Minnesmerket på Andtjernåsen"

               Fotograf: Rune Eskøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bildet er 
utlånt fra Laila Simonetta. Det er 
  tatt av hennes far på slutten av 1930 tallet. 

  Les mer om bildet i boken om Brønnøya.

  

Lørdag 19. september•

Tur til Andtjernåsen
med start kl. 10.00 fra Skansebakken, 
øverst i Sørkedalen 

Turen går først til midtre Lysedam. Her går 
vi opp til stedet for flystyrten i mai 1945, 
hvor det er reist et minnesmerke over de 
falne.  

Hvis været tillater det, sørger vi for 
”skaukaffe”. Ta med niste og drikke.

Turleder er Reidulv Hatlevold, 
styremedlem i Historielaget.
 

 

 

 Tirsdag 13. oktober kl. 19.00 på 
Askertun

•

Foredrag om Brønnøya: 
Øyliv i indre Oslofjord før og
nå
ved Ellen Ugland og Magnus Birkeland

 

Foredragsholderne har skrevet bok om 
Brønnøya. I to år har de arbeidet med 
lokalhistorien før boken kunne utgis. I
forordet forteller de hvordan de 
møysommelig har forsøkt å kartlegge 
historien fra de første sporene etter 
menneskelig aktivitet og frem til i dag. 
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På vår foredragskveld vil de gi en 
presentasjon i lys og bilder av Brønnøyas 
historie før og nå .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Stolpehull: Disse steinene støttet for 2000 år 
siden stolper til et langhus for husdyr og 
bosetning." 
 
Fotograf: Marius Morstøl Jenssen.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Utenfor Øvre Hvalstad, Tilla og Otto Valstads  
 hjem, som i 1949 ble gitt til Asker kommune. 
 På bildet står Tilla Valstad i midten. år1895. 
  Fotograf: Otto Valstad 
  Utlånt fra Asker bibliotek.

Onsdag 18. november kl. 19.00 
på Vøyen gård i Bærum

•

Foredrag om 
Vøyenutgravingene. Må 
Bærums historie skrives om?
Foredragsholder er prosjektleder Inger 
Marie Berg-Hansen. 

Utgravingene på Vøyen gård og på 
Tanumplatået har gitt nytt lys til Bærums 
historie. Undersøkelsen egner seg til å 
belyse jordbrukshistorien, og 
foredragsholderen vil trekke trådene fra 
yngre steinalder og fremover til tidlig 
jordbrukshistorie. 

 

 

 

 

Tirsdag 8. desember kl. 19.00•

    på Asker Museum

 Museumsbestyrer Fredrikke Hegnar von
Ubisch forteller om julefering i 
kunstnerdalen hos Tilla og Otto 
Valstad sammen mDet er Historielagets
julemøte. Vi sørger for litt å spise og drikke 
til kr. 150.ed naboer og venner. 

Frist for på påmelding er 24. november.

Påmelding enten til Frøydis: 
66 78 20 55/90 65 66 84 
eller Randi: 92 02 88 04 

Velkommen til arrangementene!  
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