PROGRAM HØST 2021
Generelt for høstens arrangementer gjelder at vi må tilpasse oss gjeldende smittevernregler. Dette
kan gi ytterligere begrensinger i antallet deltakere på hvert arrangement. Vi må derfor fortsatt ha
forhåndspåmelding til alle innendørs arrangement. Betalende medlemmer vil bli prioritert.
28. august kl 12:00 Vandring: Middelalderkirken og gårdene på Tanumplatået. Frammøte ved
Tanum Kirke. Vi starter ved kirken og får en orientering om denne. Vi går en runde på platået og får
orientering om gårdene og deres historie. Vi avslutter ved den restaurerte kalkovnen på Ringi.
8. – 11. september. Høsttur til Telemark
Nærmere omtalt i eget program. Turen er fulltegnet.
23. september kl 17:30 Foredragsmøte. Sted: Vikingskip-museet, Bygdø NB NY DATO!
Tema: «Vikingskipene og planer for museet». v/ Museumsdirektør Håkon Gløerstad, som orienterer
om vikingskipene, utfordringer med bevaring og planer for museet. Deltakerpris for medlemmer kr
150 som dekker entre og kostnader ved foredraget. Pris for ikke medlemmer: kr 200.
28, september kl. 18.00. Årsmøte. Sted: Bekkestua bibliotek
Foredrag ved gründer Petter Planke: Nyskaping – en risikosport. Tomras første 14 år og andre
nyskapningserfaringer. Påmelding til Erling Bergsaker, epost erlingbe@online.no. Gratis adgang.
2. oktober kl 09:00 Busstur til Nauen klokkestøperi og Slottsfjellsmuseet i Tønsberg.
Vi besøker Norges eneste klokkestøperi, Nauen klokkestøperi ved Tønsberg, som har produsert
kirkeklokker og klokkespill i mer enn 175 år. Deretter går ferden til Slottsfjellsmuseet, som har mye
interessant ikke minst fra vikingtiden og tidlig middelalder. Max antall deltakere: 40 personer.
Forhåndspåmelding jfr. beskrivelse nedenfor. Deltakerpris: Medlemmer kr 550 og andre kr 650.
2. november kl. 17:00. Guidet omvisning på Polhøgda, Fridtjof Nansens vei 17, Lysaker. Tema:
”Fridtjof Nansen og aktiviteten på Polhøgda” Stedet var hjemmet til den berømte polarfareren,
vitenskapsmannen, diplomaten, humanisten og fredsprisvinneren Fridtjof Nansen. Siden 1958 har
Polhøgda huset den uavhengige forskningsstiftelsen Fridtjof Nansens Institutt. Påmelding til Erling
Bergsaker, epost erlingbe@online.no. Max antall deltakere: 40 personer. Gratis adgang.
23. november kl. 18.00. Foredragsmøte. Sted: Venskaben.
Journalist og forfatter Aina Skoland fordrar om historien til Dikemark psykiatriske sykehus, med
utgangspunkt i boka hun og fotograf Vibeke Glosli nylig har gitt ut om dette temaet. Påmelding til
Erling Bergsaker, epost erlingbe@online.no. Max antall deltakere 50 personer. Gratis adgang.
7. desember kl. 18.00. Julemøte. Sted: Asker museum.
Elin Prøysen og ektemann Egil Johansson fremfører «Prøysen for to!». Alf Prøysen bodde i Asker i
flere år under og etter krigen, hvor han blant annet arbeidet ved gårdsanlegget til Landbrukshøyskolen
på Sem. Dette følges opp med enkel juleservering. Deltakerpris som dekker både foredrag og
julebevertning er kr 300 for medlemmer og kr 400 for ikkemedlemmer.
Når ikke annet er angitt er all 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. Påmeldingsfrist 10 dager før arrangement.
Asker og Bærum 3. juni 2021.
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