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Program 1. halvår 2018 
 

 

 

10.01. Kl. 18:00. Kunsten i Asker rådhus. Omvisning. Fremmøte ved hovedinngangen. 

 
23.01. Kl. 18:00. Kunsten i Bærum rådhus. Omvisning. Fremmøte i borggården, Bærum Rådhus. 

 

14.02. Kl. 18:00. Familien Blumenau og besøk i Jødisk museum, Calmeyersgt 15b, Oslo. I tillegg til 

omvisning vil Øystein Løvseth fortelle om familien Blumenau som flyktet fra forfølgelse til 

midlertidig trygghet på Stabekk. Foredraget ledsages av unike bilder fra deres tid i Tyskland før 
flukten til Norge. Fremmøte i museet. Inngangsbillett kr. 50.   

 

03.03. Forsvarets flysamling på Gardermoen. (NB Bemerk datoen) Busstur til samlingen som huser 

Luftforsvarets flytyper etter 1940, samt et par av tyskernes fly fra krigen i Norge. Fremmøte kl. 

09:30 Asker stasjon, 09:45 Bjørnegård skole eller 09:50 Sandvika stasjon. Retur innen kl. 

15:00. Pris medlemmer: kr. 350,- - ikkemedlemmer kr. 425,- Forhåndspåmelding. 
 

21.03. Kl. 18:00 Historielagets årsmøte. Venskaben, Asker sentrum. Etter årsmøtet: «Ingen fremtid 

uten fortid». Foredrag av Askers kommuneplansjef Tor Arne Midtbø om balansen mellom vekst 

og vern i våre tettbebyggede områder.  

 
04.04. Kl. 18:00 Vandring langs Drengsrud kultursti. Fremmøte Drengsrud skole. Varighet ca. 2 

timer. 

 

23.04. Kl. 18:00 Vandring over Jongsåsen langs kongevei, kalksjakter, rettersted og kalkovn. 

Fremmøte ved den nordligste hovedinngangen til Sandvika Storsenter i Claude Monets allé. 

Varighet ca. 2 timer. 
 

27.05. Museumsdag Asker museum. Vi deltar med egen stand med informasjon og godbiter fra 

Historielagets boklager. 

 

02.06. Gravhaugene ved Borre og Midgard historiske senter i Vestfold. Busstur. Pris medlemmer 
kr. 500,-  - ikkemedlemmer kr. 600,- inkl. lunsj. Fremmøte kl. 09:00 Bjørnegård skole, 09:10 

Sandvika stasjon eller kl. 09:20 Asker stasjon. Retur senest kl. 18:00. Forhåndspåmelding. 

 

05.06. Kl. 18:00 Løvenskiolds Bærums Verk. Carl Otto Løvenskiold leder en personlig vandring 

gjennom verksområdet fra den gamle hovedbygningen og opp til hovedgården – på folkemunne 

kalt «Slottet» - hvor Løvenskiold byr på en lett servering. 
Fremmøtested: Hovedbygningen i Verksgata. Forhåndspåmelding. 

 

Ytterligere detaljer om arrangementene finner du i våre medlemsbrev og på nettsidene 

www.abhistorielag.no  

 
Flere av våre arrangementer krever forhåndspåmelding. Fra januar 2018 introduserer vi nye 

hjemmesider hvor det vil være en egen link for både forhåndspåmelding og –innbetaling til 

arrangementene. Bemerk at deltakeravgiften skiller mellom medlemmer og ikkemedlemmer. 

Medlemmer kan tegne ekstra hustandssmedlemskap for kr. 125,- som gir ordinær medlemspris på alle 

arrangementene våre.  
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