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Program 1. halvår 2019 
(samt noen av høstarrangementene)  

 
08.01. Kl. 18:00 Båtbygging i Asker. Foredrag av Jon A. Aulie.  Oslofjordmuseet i Vollen. 
23.01. Kl. 18:00 Frelsesarmeen før og nå. Foredrag av Nils-Petter Enstad. Møtested Frelsesarmeen i 

Sandvika, Elias Smiths vei 20. 
07.02. Kl. 17:00 Den første norske bok utkom for 500 år siden. Omvisning og orientering i 

Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gt. 110, Oslo. Frammøte ved hovedinngangen. 
27.02. Kl. 18:00 Gjellestad, det nyoppdagede gravfeltet ved E6 nord for Halden. Foredrag av 

arkeolog Lars Gustavsen fra Norsk institutt for kulturminneforskning. Asker bibliotek 
(obs: tidspunkt har blitt endret fra utsendelsen i november). 

07.03. Kl. 18:00 Foredrag av Yngve Hågensen bl.a. om hans ungdomstid på Vøyen guttehjem. 
Vinkelgården på Vøyen, Gl. Lommedalsvei 33. Påmelding til ole.disen@gmail.com 
eller 915 70 979. 

20.03. Kl. 18:00 Årsmøte etterfulgt av foredrag om dialektene i Asker og Bærum ved Janne Bondi 
Johannessen.  Bekkestua bibliotek. 

06.04. Kl. 13:00 Vandring fra Asker kirke til Tanum langs gammel kongevei, Ringeriksvei og 
oldtidsvei. Frammøte Tanum kirke og busstransport til Asker. Turen vil ta 2-3 timer 
med rast og orienteringer. 

27.04. KL. 09:00 Grensefestningene. Vi besøker tre viktige anlegg: Blaker skanse anlagt i 1682, 
Urskog Fort fra 1903  og Trøgstad Fort fra 1917 som også tjente som NIKE-batteri. 
Buss fra Bjørnegård skole kl. 0900, fra Sandvika stasjon kl. 0910.  Retur ca kl. 18.   
Informasjon om pris og påmelding følger senere. 

07.05. Kl. 17:00  Kalkhistorisk vårvandring på Brønnøya. Frammøte ved kabelferga. Parkering ved 
Søndre brygge eller i Søndre vei på Nesøya.  

26.05.  Museumsdag på Asker museum. 
01.06. Kl. 13:00 Fornebu flyplass ble åpnet for 80 år siden. Mimrevandring fra Flytårnet, ca. 2 timer. 
13.06. Kl. 17:00 Besøk i VEAS-anlegget på Bjerkås i Asker. VEAS feirer i år 35 år og vi markerer med 

et besøk på dette viktige anlegget for oss alle. Frammøte ved inngangen. 
21.8. Kl. 17:00 Næringshistorisk vandring langs Lysakerelvas rundt nedre del.  Frammøte 

Lysaker stasjon. 
23.-25.08.  Sandvika Byfest. Besøk oss på informasjonsstanden hvor vi også har gode tilbud fra 

vårt rikholdige boklager. 
16.-20.09. Historisk tur gjennom Sønderjylland og Nord-Tyskland med utgangspunkt i 

Billund. Detaljert program blir kunngjort seinere. 
Dato fastsettes senere: 
September  Vandring til husmannsplassene ved Tveiter gård og Semsvannet. 
Oktober  Besøk i Arbeidermuseet og området rundt Hjula veveri, Beyerbrua og 

Hønselovisas hus. 
Oktober   Besøk i Villa Grande og Holocaustmuseet. 

 
Ytterligere detaljer om arrangementene finner du på nettsidene www.abhistorielag.no samt i 
medlemsbrevene vi sender ut med jevne mellomrom 
 
Flere av våre arrangementer krever forhåndspåmelding. Til dette benytter vi benytter deltaker.no til 
både forhåndspåmelding og –innbetaling. Programmene inneholder en link til hvert enkelt arrangement. 
Det vil også oppgis alternative påmeldingsinformasjon for de som ikke benytter internett.  
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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