INFORMASJON OM AKTIVITETER I GJERDRUM HISTORIELAG

Gjerdrum historielag på Facebook.
Historielaget har opprettet egen Facebook side. Her vil vi legge ut aktuelt stoff,
arrangementer, bilder og ta imot innlegg.
Besøk oss på: https://www.facebook.com/gjerdrumhistorielag
Ryggsekktur i nærområdet med Gjerdrum Historielag
Tirsdag 31.5. Kl. 18.00
Oppmøte Espira Bhg. ( Kniplia)
Varighet: ca. 3 t
Vanskelighetsgrad: litt ulendt skogsterreng, sti og vei - ikke egnet for
barnevogn.
Historie: Askdammene, nærområdet og Fladbydammen
Ha med: Sitteunderlag og litt til kafferasten
Velkommen!
Gjerdrumsdagen, 11.06.
Vi minner om at Gjerdrum Historielag også i år har egen stand utenfor
Kulturhuset. Kom gjerne innom og slå av en prat, delta i en quiz eller hopp
paradis!! Det blir salg av tidligere utgitte bygdebøker.
Overnattingstur til Grenland, 03. – 04.09.

Turen går til bl.a. Skien, Porsgrunn, Brevik og Langesund. Vi besøker
Ibsenmuseet i Skien og får tid til en liten vandring i Brekkeparken. Det blir
videre en stopp på Porsgrunn Porselensfabrikk. På ettermiddagen/ tidlig kveld
får vi en guidet historisk omvisning i Brevik, i regi av Brevik Historielag. Vi
overnatter på Quality Hotel Skjærgården i Langesund, hvor vi bl.a. nyter en
felles middag. Søndag vil representant(er) fra Bamble Historielag gi oss et
innblikk og guiding i den maritime historien til området. Vi besøker også
kirkeruinene til Olavskirken (Skeidi kirke), ruinene fra en steinkirke fra før
1150.
Turen gjennomføres med private biler, med spleis av utgifter. Vi reiser fra Ask
sentrum lørdag, kl 08.30, og vi vil være tilbake på søndag ettermiddag.
Kostnaden for turen vil bli ca kr 2.200 – 2.500 pr deltaker.
Nærmere detaljer om turen vil sendes ut til deltakerne i god tid før avreise.
Påmelding skjer til Tone Øvergaard, e-post: tone.overgaard@gmail.com, eller tlf
412 62 957, innen 10. juni
Slektsforskningkurs
Til høsten gjentar vi suksessen fra i fjor og arrangerer slektsgranskingskurs for
historielagets medlemmer. Opplegget blir det samme som i fjor, med kurs
fordelt på tre kvelder i oktober/november.
Også i år får vi med oss Aud Siri Hønsen Huseby og Mette Tandberg som
kursholdere.
Vi kommer tilbake med mer informasjon og påmelding etter sommerferien, men
dersom du har spørsmål eller ønsker, kan du gjerne sende en epost til
perolavrustad@gmail.com

