PROGRAM våren 2021

*

Vårprogrammet byr på noe for enhver smak. Planene tar hensyn til gjeldende

smittevernregler som begrenser antall deltakere. Derfor må vi ha forhåndspåmelding til alle
innendørs arrangementer. Medlemmer har fortrinnsrett.
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.
19. januar kl. 18.00. Medlemsmøte med foredrag. Sted: Venskaben, Asker.
Journalist og forfatter Aina Skoland foredrar om den spennende historien til Dikemark psykiatriske
sykehus, med utgangspunkt i boka hun og fotograf Vibeke Glosli nylig har gitt ut.
Påmelding til Erling Bergsaker, epost erlingbe@online.no. Gratis adgang.
15. februar kl. 18.00. Omvisning på Roseslottet. Sted: Frognerseteren
Roseslottet 2020 er en kunstinstallasjon og et pedagogisk prosjekt. Målet med installasjonen er å
fortelle historien om okkupasjonen av Norge og om de grunnleggende prinsippene for demokrati,
rettsstat og humanisme som da ble satt ut av kraft. Pris (inkl. guide): Medlemmer kr 200,–, andre kr
250,–. Påmelding- og betalingsfrist: 10.02.2021.
24. mars kl. 18.00. Årsmøte. Sted: Bekkestua bibliotek.
Foredrag ved sivilingeniør og gründer Tore Planke: Nyskaping – en risikosport. Tomras første 20 år,
fra 1972 til 1992. Påmelding til Erling Bergsaker, epost erlingbe@online.no. Gratis adgang.
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,–. Påmelding- og betalingsfrist: 14.04.2021.
8. mai kl. 10.00. Båttur til Oscarsborg. Frammøte Rigmorbrygga Sandvika.
Omvisning på festningen inkludert torpedo-batteriet. Vi kommer tett på et av de viktigste slagene i
norsk krigshistorie. Bespisning på M/S Rigmor er inkludert. Maks antall deltakere: 40 personer. Pris:
Medlemmer kr 700,–, andre kr 850,–. Påmelding- og betalingsfrist: 30.04.2021.
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,– Påmelding- og betalingsfrist:
05.06.2021.

*Skjer det endringer i smittevernreglene som vil påvirke våre arrangementer, vil dette bli

informert på hjemmesidene våre og pr. e-post.
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