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Kjære medlem
Koronasituasjonen medfører at vi stadig må foreta endringer i de planlagte aktivitetene våre. Som tidligere informert er
vårens innendørs arrangementer dessverre måttet avlyses eller utsettes. Vi satser imidlertid på at utendørs aktiviteter kan
gjennomføres noe som reflekteres i det justerte programmet for resten av første halvår som du finner nedenfor. Vårt håp
er at det i juni er åpnet opp slik at årsmøtet og besøket på Vikingskipsmuseet – som ble utsatt fra i fjor høst - kan
gjennomføres. Detaljene om dette finner du nedenfor.
Vedlagt finner du også en detaljert informasjon om Telemarksturen 8. – 11. september.
Det endrede vårprogrammet er som følger:
NB. Når ikke annet er angitt, skjer påmelding til historielaget ved Marit Sørnæs, epost mrsornas@gmail.com –
tlf. 916 49 996.
Forhåndsbetaling for påmelding skjer til konto nr. 1627 07 25639 eller Vipps nr. 12239.
20. april kl. 17.00. Omvisning Ladegården. Sted: Middelalderparken Oslo.
Oslo Ladegård, bygget i 1725, ligger i Middelalderparken der bispeborgen opprinnelig lå i middelalderen. Dette var et
politiske tyngdepunkt i byen med omland. Pris: Medlemmer kr 100,–, andre kr 150,–. Påmeldings- og betalingsfrist:
14.04.2021.
8. mai. Vandring Konglungen. Frammøte kl. 10:00 på P-plass Spiradammen (ca. midt på Konglungen). Vi jobber med å
få et lokalkjent medlem til å guide oss via Kariskjær vis à vis Hvalstrand og videre nordover langs stranda ut til
Strandsitterhuset på Konglungøya. Der vil Ola Holst, som bebor huset, fortelle om huset og mye interessant historikk om
Strandsitterhuset og Konglungen for øvrig. Av hensyn til begrenset kapasitet på Standsitterhuset ber vi om
forhåndspåmelding til Terje Asdøl , e-post: terj-eas@online.no. Gratis adgang.
29. mai kl. 12.00. Vandring Vestmarka. Frammøte: Franskleiv, parkeringsplassen ved Vestmarksetra.
Vi besøker Gupu og Furuholmen som begge fortsatt betjener turfolk med mat og drikke. Turen går om torvtørkehuset på
Semsmåsan, oppført av Historielaget på 90-tallet og restaurert i år. Gratis deltakelse.
12. juni kl. 12.00. Omvisning Bogstad herregård.
Guidet omvisning på Bogstad gård med hage. Gården er sentral i Norges historie, og Norges første statsminister, Peder
Anker, bodde her fra slutten av 1700-tallet. Parken på 130 dekar er en av landets eldste landskapsparker. Pris:
Medlemmer kr 125,–, andre kr 175,– Påmeldings- og betalingsfrist: 05.06.2021.
14. juni kl. 18.00. Årsmøte. Sted: Bekkestua bibliotek.
Foredrag ved gründer Petter Planke: «Nyskapning - en risikosport. Tomras første 14 år og andre nyskapningserfaringer».
Påmelding til Erling Bergsaker, epost erlingbe@online.no. Gratis adgang.

24. juni kl. 17:30 Medlemsmøte. Sted: Vikingskipmuseet, Bygdø. Tema: «Vikingskipene og planer for
museet». v/ museumsdirektør Håkon Gløerstad. Han orienterer om vikingskipene, utfordringer med
bevaring og planer for museet.
Deltakerpris for medlemmer kr. 100.- som dekker entre på museet i tillegg til kostnader ved foredraget. Pris
ikkemedlemmer: kr 150,-. Påmeldings- og betalingsfrist14. juni 2021.
Skjer det ytterligere endringer i smittevernreglene som vil påvirke arrangementene, vil dette bli informert på
hjemmesidene våre www.abhistorielag.no og pr. e-post.
Vi ønsker deg en riktig god påske og på gledelig gjensyn på et av arrangementene våre i løpet av våren.
Med vennlig hilsen Styret

