
 
     Program for 1. halvår 2013  

 

Onsdag 23. januar 2013 kl. 16.00 på VEAS Slemmestad. 
Omvisning på VEAS (Vestfjorden avløpsselskap) Bjerkåsveien 125, 3470 Slemmestad.  
 
VEAS er det største renseanlegget for "avløpsvann" i Norge og eies av Asker, Bærum og Oslo kommuner. 
Renseanlegget er dimensjonert for 600.000 mennesker. Et 42 km. langt tunellsystem transporterer 
"avløpsvannet" til Bjerkås i Asker, hvor VEAS har vært i drift siden 1982. Anlegget renser 6.000 liter 
"avløpsvann" i sekundet.Rent vann slippes ut i Oslofjorden 700 m. fra land og slammet blir til jord. 
 

Torsdag 7. februar 2013 kl. 19.00 på Asker Museum. 
"Startpakken" for å bli bedre kjent i Asker.  
Leder av Asker Museum, Fredrikke Hegnar von Ubisch, forteller og leser fra boken sin "Asker den fagre 
plett på jord".Omtale: ""Gjennom ord og akvareller får du et godt innblikk i hva som er karakteristisk for 
denne fagre plett på jord, og boken vil gjøre deg stolt og enda mer nyskjerrig på Askers historie og 
utvikling." Akvarellene er malt av Tor Wilthil. 
 

Torsdag 7. mars 2013 kl. 19.00 på Bekkestua bibliotek. 
 
Årsmøte i Asker og Bærum Historielag. 
 
Etter årsmøtet holder kunsthistoriker Marit Lange foredrag om: Harriet Backer og Tanum kirke.  
Harriet Backer er en av våre viktigste kvinnelige malere. Hun var med Fleskummalerne somrene 1886-
1887. Et av hovedverkene er "Barnedåp i Tanum kirke" malt i 1892 (Nasjonalgaleriet). 
 

Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 i Tanum kirke. 
Seniorrådgiver Leif Anker hos Riksantikvaren holder foredrag om middelalderkirker i Asker og Bærum. 
 
Rikskongene innførte kristendommen og påla bygdefolket å bygge kirker. De første kirkene var enkle 
trekirker, men biskopen ville at de skulle bygges i stein, som ute i Europa. Utover i 1100-årene begynte 
bøndene i Asker og Bærum å bryte stein til nye kirker. I Tanum og Haslum kirker står noen av de gamle 
steinmurene fremdeles. I Asker ble steinmurene revet helt ned etter at den gamle kirken brant 
fastelavenssøndag 1878. 
 

Lørdag 11. mai 2013 busstur til Jernbanemuseet på Hamar. 
 
Norsk Jernbanemuseeum er et av verdens eldste jernbanemuseer og ble etablert på Hamar i 1896. 
Museet drives av Jernbaneverket og er et offentlig museum. Dovregubben samt kongevogner og annet 
historisk materiell er utstilt. Museumsparken er anlagt med skinnegang, signaler, stasjonsbygninger, 
lokomotivhall, åpen restaurantvogn for publikum mm. 
Vi spiser en enkel lunsj på Hamar før hjemturen. 
 
Avreise fra parkeringsplassen ved Bjørnegård ungdomsskole i Bærum kl. 9.00. Tilbake mellom 16.00 og 
17.00. Pris kr. 300,- som inkluderer buss, omvisning på museet og lunsj (baguette og kaffe på 
Hamarstua). Penger innkreves på bussen. Påmelding innen 5. mai 2013 til Einar Skage Andersen       
tlf. 908 50 991 eller e-post einskageonline.no. 
 

Onsdag 12. juni 2013 kl. 17.00 omvisning i Arboretet på Øverland. 
 
Forstmester Yngve Andersen tar oss med på vandring i Arboretet på Øverland.  
Øverland arboret ligger på Øverland gård i Bærum. Arboretet ble etablert i 1957 som et samarbeid 
mellom Norges Skogeierforbund og Det Kgl. Selskap for Norges vel. I dag finnes det om lag 150 ulike 
treslag i dette særpregede miljøet. En utgravd dam i arboretet er kjent for å huse rødlistede 
salamandere.    


