
 
 

 

 

PROGRAM HØSTEN 2020 
 

Generelt for høstens arrangementer gjelder at vi må tilpasse oss gjeldende smittevernregler. 
Dette kan gi begrensinger i antallet deltakere på hvert arrangement. Vi må derfor ha 
forhåndspåmelding til alle innendørs arrangement. Ved behov for begrensing vil 
medlemmer som har betalt kontingent for 2020 bli prioritert. Medlemmer vil bli prioritert 
etter når de har meldt seg på og, der det er aktuelt, har forhåndsbetalt deltakeravgiften. 

 

1. september kl. 18.00 Årsmøte. Sted: Venskaben, Asker. Etter ordinært årsmøte holder 
forfatter og lokalhistoriker Trygve Christensen foredraget” Milorg i Asker og Bærum”. 
Milorg ble tidlig organisert i Asker og Bærum under distrikt 13, og Christensen forteller om 
aktivitet, omfang og utfordringer for virksomheten. Påmelding til Eva Holo Kostveit, e-post: 
ehkostveit@gmail.com tlf. 902 58 222. 

 

5. september kl. 12.00 Medlemsarrangement. Sted: Grinimuseet. «Grini fangeleir- 75 år 
etter frigjøringen». Fremmøte ved Grini museum. Fagforedrag om Grini fangeleir og 
omvisning i museet ved formidler Søren Aagaard Rasmussen og et musikalsk innslag med 
Grinisanger av Per Vollestad. Max antall deltakere 50 personer. Deltakerpris for medlemmer 
kr 200,- *) og for ikkemedlemmer kr 250,-. Påmelding med forhåndsbetaling til: Marit 
Sørnæs, epost mrsornas@gmail.com    tlf. 916 49 996. Forhåndsbetaling merket ”Grini” til 
konto nr. 1627 07 25639 eller Vipps nr. 12239 senest 1. september 2020. 

 

19. september kl. 12.00 Vandring: Ankerveien. Frammøte parkeringsplassen ved Øverland. 
Vandring langs veien fra Øverland til Fossum med orientering om kulturminner langs veien. 
Ankerveien ble bygget i 1791 – 93 og gikk opprinnelig fra Hammern i Maridalen til Bærums 
verk. Vi setter opp returbuss fra Fossum. Egenandel for returen, kr 50,-, kreves inn på bussen. 
Betaling kontant eller med Vipps. 

 
8. oktober kl. 17.30 Medlemsmøte. Sted: Vikingskipmuseet, Bygdø. Tema: 
«Vikingskipene og planer for museet». v/museumsdirektør Håkon Glørstad, som 
orienterer om vikingskipene, utfordringer med bevaring og planer for museet. 
Deltakerpris for medlemmer kr 150,- *) og for ikkemedlemmer kr 200,-. Påmelding med 
forhåndsbetaling til: Marit Sørnæs, epost mrsornas@gmail.com    tlf. 916 49 996. 
Forhåndsbetaling merket ”Viking” til konto nr. 1627 07 25639 eller Vipps nr. 12239 senest 3. 
oktober 2020. 
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6. november kl 12.00. Medlemsmøte. Sted Sandvika bibliotek. Tema; «Otto Sverdrup, 
den glemte polfarer» v/ Alexander Wisting.  Otto Sverdrup er en av våre mest meritterte 
polfarere. Han var født i Bindal.  I 1908 kjøpte han Villa Walle i Sandvika, der han bodde til 
sin død.  

 

2. desember kl. 18.00. Julemøte. Sted: Asker museum. Tidligere programleder Vibeke 
Sæter foredrar og underholder om sin bestemor Lalla Carlsen. Skuespiller Lalla Carlsen 
født 1889, var en av 1900-tallets mest kjente og folkekjære skuespillere og revyartister. Vi 
avrunder med en enkel juleservering.  Deltakerpris for medlemmer kr 250,- *) for medlemmer 
og kr 350,- for ikkemedlemmer. Påmelding med forhåndsbetaling til: Marit Sørnæs, epost 
mrsornas@gmail.com    tlf. 916 49 996. Forhåndsbetaling merket ”Jul-20” til konto nr. 1627 
07 25639 eller Vipps nr. 12239 senest 25. november 2020. 

*) Medlemspris forutsetter at kontingenten er betalt. 

Asker og Bærum Historielag, 6. mai 2020. 
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