
 

Oppegård Historielag: Aktivitetsoversikt høsten 2011      
 

Måned/dato 

Sted 

Aktivitet Hvem/ hvor  

 

September 
Lørdag 10.  

Fra Kolbotn 

(kl.10.00 og fra 

Oppegård kl. 10.15) 

 

 

Busstur til Østfold.   

Østfold (og så Båhuslen, da) har 

Europas største samling av 

helleristninger…..  

 

 

 

 

Vår guide: Terje Fredriksen.  

Se egen omtale under. 

 

 

  

 

Oktober 
Søndag 2., kl.10.00. 

Vår Frelsers 

gravlund, Oslo 

(Akersbakken/ 

Ullevålsveien) 

 

 

Omvisning på gravlunden, som er 

full av historie personer, graver og 

geologi.  

 

 

 

 

 

Lokalkjent guide, Claus 

Christiansen. 

Oppmøte v/utenfor Gamle Aker 

kirke. Beregn 4-4 ½ t. Ta med 

pause-mat og –drikke. 

 

November 
Onsdag 2.  

Kolben, Peisestua,  

3. etasje, kl.19.00 

 
 

------------------------- 

Lørdag 5. 

Grendehuset, 

Sætreskogveien 

------------------------- 

Tirsdag 8.  

Kolben 

 

 

 

 

Status jubileumsboka og 100-

årsfeiringen.  

Løst og fast om Oppegård-

historien – bildeframvising ? 

Lokale historiegrupper ? 

------------------------------------------ 

 

Historielaget 25 år -

jubileumsmiddag  

----------------------------------------- 

Roald Amundsen-forestilling, med 

økonomisk støtte fra bl.a. 

Historielaget. 

 

 

Bokkomiteen for kommunens 

100-års jubileumsbok  

v/Tore Haugen.  

Representant fra kommunen og 

egne aktører. 

-------------------------------------- 

 

Påmelding.  

Se egen omtale under. 
 

-------------------------------------- 

Arrangør: Tone Holte.  

Se egen omtale under. 

 

 

 

 

 

HØSTENS AKTIVITETER – NÆRMERE OMTALE: 
Bussturen til Østfold lørdag 10. september. 

”Båhuslen og Østfold har Europas største samling av helleristninger” sier Terje Fredriksen. 

Og han vet det vel, for han er østfolding sjøl. Nå drar ikke vi til Båhuslen denne gang, men 

Østfold er godt nok, kanskje vårt nærmeste kulturminnedistrikt, som vi burde kjenne bedre. 

Så nå drar vi dit. 



Stikkord: Middelalderbyen Borg (Sarpsborg). Skipshelleristningen Bjørnstadskipet, 

Solbergtårnet, Gunnarstorp (gravfelter, bronsealderrøys m/helleskiste), Hunnfeltet, og 

Begby.   ”..og dette er bare toppen av isfjellet..”, sier Terje. 

Bussen er bestilt til å kjøre fra Kolbotn stasjon kl. 10, og fra Oppegård stasjon kl. 10.15. 

Vi ser gjerne at dere melder dere på til undertegnede - så kan vi kanskje plukke opp noen 

underveis også -  

Egil Wenger, tlf. 66802789, 97749002 – e-post:  egil@wenger.no. 

Bare så vi har en peiling på antall. Prisen vil bli 100 – 200 kr. pr. pers, alt etter antallet 

deltagere. Vi tar vel bare betalt for ca. ½-parten av hva det egentlig koster – resten får være 

gave til medlemmene. 

Beregn 5-6 timer på hele turen, og ta med kaffe/mat for spisepausa…. 

Vel møtt !    

 
Oppegård Historielag fyller 25år: Invitasjon til jubileumsmiddag lørdag 5. november 

2011, kl. 18:00. 

 

Oppegård Historielag ble stiftet på Kolbotn 19. november 1986 etter tre års jobbing fra et 

entusiastisk interimsstyre. Historielaget kan nå se tilbake på mange aktive år med gode 

resultater. Mange kulturminner er identifiserte, registrert og dokumenterte. Historielaget 

nyter samtidig en høy anseelse. Dette behøves å feires! 

 

Medlemmene i Historielaget, både enkeltmedlemmer og familiemedlemmer inviteres derfor 

til markering av vårt jubileum! 

  

Tentativt program for dagen: 

 Velkomstdrikk samt 3 retters Jubileumsmiddag inklusive drikke (vin/øl/akevitt) og kaffe. 

Pris kr. 225,- pr. person. Historielaget vil da subsidiere hver kuvert. Eventuell avec og 

longdrinks kjøpes av hver enkelt. 

 Kort velkomst ved Historielagets leder.  

 Flere tidigere ledere av Historielaget vil fortelle om sin periode som leder, om eksterne 

og interne utfordringer, osv. Terje Fredriksen – Historielagets første leder – vil også 

fortelle historien om etablering av laget.  

 Vising av gamle videoer som ”bakgrunnsunderholdning” planlegges. 

 Ordet fritt. 

 

Sted: Grendehuset i Oppegård, Sætreskogveien 13 (ca. 200 m fra Oppegård stasjon) 

 

Vi ber om en uforbindtlig påmelding snarest, for å lodde interessen for et slikt arrangement. 

Slik påmelding sendes enten til  

 Bjørn E. Jensen, tlf. 920 11 908 eller e-post bjegilj@gmail.com 

 Einar Skillebekk, tlf. 920 50 595 eller e-post: einar.skillebekk@c2i.net 

 

Eventuell bindende påmelding gjøres til de 2 samme kontaktpersoner innen fredag 28. 

oktober.  

 
En forestilling av og med Tone Holte, Upper Tunes og Elise Dørsjøe:  

 Roald Amundsen - mannen og myten 

mailto:bjegilj@gmail.com
mailto:einar.skillebekk@c2i.net


En musikalsk radiodokumentar i anledning Amundsen-året 

Hvem var han, Amundsen? Ved hans død i 1928 beskrives han av Fritjof Nansen som en 

dådens mann. Fryktløs. Modig. Viljesterk. Slik også sangene om ham i hans samtid beskriver 

ham. I denne forestillingen blir de store bragder høytidelig besunget, bla med et utdrag av et 

korverk til Roald Amundsens minne som ble fremført i radioen i 1931.  

Sangene bindes sammen av Tone Holte, som bruker nåtidige refleksjoner og historiske 

minner i sin presentasjon av stoffet. Sangene presenteres av vokalgruppa «Upper Tunes», 

med dirigent Heidi Anita Brathagen. Sammen med Elise Dørsjøe ved pianoet gir de nytt liv 

til dette unike musikalske materialet. Forestillingen tar ca 45 minutter.  

Regi: Per Arne Øiestad 

 

Forestillingen har premiere 24.oktober 2011.  For booking, kontakt Tone Holte, 41103470 / 

tone@roskva.no 
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