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Program for 1. halvår 2017 
 

Kjære medlem 
Her følger hovedaktivitetene for første halvår samt informasjon om vår planlagte langtur i 
september.  
 
I første omgang ber vi deg notere datoene for de arrangementene som interesserer deg. Vi følger 
opp med ytterligere detaljer i våre medlemsbrev og på nettsidene www.abhistorielag.no På 
samme måte vil du bli informert om eventuelle nye arrangementer og endringer av de planlagte. 
 
14.02. kl. 19:00   Vi følger opp temaet Krigsminner: «Okkupasjonsmaktens 

byggevirksomhet i Stor-Oslo 1940-45. Fra Hitlers Berlin til Heggedal Bruk». Vi får besøk av 
Janne Wilberg, byantikvaren i Oslo, som sitter inne med betydelig kunnskap om emnet.  

Møtested: Heggedal Hovedgård, Heggedalsbakken 23, 1389 Heggedal. Da plassen er begrenset 
må vi be om påmelding til post@abhistorielag.no senest 10.02.  
 
30.03. kl. 19:00  Årsmøte på Bekkestua Bibliotek. Etter årsmøtet blir det 
lokalhistorisk foredrag ved Stein Stugu:  
«Bekkestua – fra husmannsplass til «mini-Manhattan» (som det nå heter på folkemunne!). 
 
25.04. Kl. 18:00  Kveldstur over Løkkeåsen i Sandvika 
Vi starter ved gamle Løkke i Sandvika og vandrer gjennom Skytterdalen, langs gjenåpnede 
Solbergbekken, forbi mystiske tunneler, over Løkkeåsen med flott utsikt, forbi Bærums gamle 
kommunehus og politistasjon og tilbake til Løkke. En vandring med mye spennende 
lokalhistorie. 
   
09.05.  kl. 18:00  Samvirkemuseet på Gjettum. Museet er den opprinnelige butikken 
til Arne Forbruksforening i Arna utenfor Bergen. I 1980 ble den gjenreist på Gjettum i Bærum. 
Museet byr på mye spennende butikkhistorie.  Her kan du se hvordan en samvirkebutikk – ja, 
gjerne en landhandel - så ut på slutten av 1800-tallet.  Omvisning av museumsansvarlig Erik 
Rød. Kaffe og wienerbrød serveres. 
Adresse: Dr. Høsts vei 41.  Kjør inn fra Brynsveien ved Bunnpris. Følg Dr. Høsts vei til skilt med 
DPS på høyre side og stikkveien videre som ender ved Samvirkemuseet. Gode 
parkeringsmuligheter. Da museet maksimalt kan ta 40 besøkende, er det nødvendig med 
påmelding til post@abhistorielag.no innen 03.05. 
 
25.05. kl. 12:00-16:00 Museumsdag, Asker Museum. Møt oss på vår stand. 
 
06.06. kl. 19:00  Vi besøker «Smuglerutstillingen» på Oslofjordmuseet i Vollen. 
Etter en omvisning i utstillingen blir det foredrag av Gunnar Kagge, forfatteren av boken 
«Forbudstiden». Ingen forhåndspåmelding. Møtet arrangeres i samarbeid med Vollen Historielag. 

 
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 dagsutflukter, som bl.a. inkluderer Glasgow, 
Loch Lomond og Hadrians mur.  Her blir det mye interessant historie, kunst, kultur og natur å 
oppleve!  
 
Transport t/r med Norwegian direkte Oslo-Edinburgh.  Helpensjon.  Pris kr. 13.850,- pr. person, 
maks 40 personer. Bindende påmelding innen 15. mai 2017. Nærmere informasjon om reisen og 
påmelding til Lene Johansen, Temareiser Fredrikstad, tlf.:6931 2621 e-post: 
lene.johansen@temareiserfredrikstad.no  
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Vi opplever at arrangementene våre øker i popularitet og at oppslutningen i noen tilfeller har 
oversteget hva møtestedet har kapasitet til. Da vi bestreber oss på at både temaer og møtesteder 
skal ha lokalhistorisk interesse, må vi noen ganger operere med forhåndspåmelding. Vi beklager 
at alle møter ikke kan være åpne og vi ber om forståelse for dette.  
 
Vel møtt til sesongens arrangementer. 
 
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til programmet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret 
 


