Berger Museumsforening har skiftet navn til:
Om Berger Historielag
Berger Historielag het Berger Museumsforening fram til i år. Nå som
Vestfoldmuseene har overtatt driften av Berger Museum, vil Historielaget
fokusere mer på formidling av kulturhistorien for hele Bergersamfunnet – i
tett samarbeid med Berger Museum og Fossekleiva kultursenter.

Berger Historielag

Berger Historielag vil:
 Formidle lokalhistorie og lokal kunnskap om og fra Berger
 Innhente og samle historier, lokalkunnskap, samt bilder om og fra
Berger
 Bidra til at innbyggere og andre blir kjent med Bergers historier
 Gi lokale opplevelser i samarbeid med innbyggere og andre

Medlemskap i Berger Historielag
Medlemskontingentene bidrar til drift av Berger Historielag og muliggjør
aktiviteter og tilbud.
Medlemsfordeler:
 Invitasjon til egne medlemskvelder, med interessante temaer og
mulighet til å påvirke lagets drift
 Informasjon om aktiviteter, både lokalt og fra andre
 Programslipp og forhåndsvisning av utstillinger m.m. i Fossekleiva
 Gratis kaffe/te ved hvert besøk i Fossekleiva kultursenter (ved å oppgi
at man er medlem av Berger Historielag)
Medlemskap kr. 100 (enkeltmedlem) og kr.150 (familiemedlem) for 2016,
innbetales til konto: 2535.45.26088
Merkes med navn, adresse, e-post og telefonnummer!
Velkommen som medlem!

Berger Historielag:
http://bergermuseum.no/berger-historielag/
Facebook: Berger Historielag
Telefon: 913 34 113 – leder Finn Bingen

Program
2016

Søndag 31.juli
Vandring

Onsdag 26.oktober
Temakveld

ØVRE BERGER

DEN DIGITALE MØTEPLASSEN

En 3-timers tur med mye minner og historie; fra Bjørnebråtan ,
Stenestøkleiva, Marswallbrua, Bråtagata, Pokersteinen, Telegrafstasjonen,
Brusfabrikken, Dyrdahl, Eva Kaféen, Berger Kafé, Kleiva , Arbeiderboligen,
avslutning i Fossekleiva.

Berger Museum har fått en stor skjerm hvor DU kan bidra med gamle
historier og bilder, enten direkte på skjermen i museet eller hjemmefra.
Denne kvelden er det mulig å få scannet gamle bilder og å lære å bruke det
digitale verktøyet.

Oppmøte: Bussholdeplassen ved Betania kl. 13.00

Oppmøte: Fossekleiva kultursenter kl. 19.00

Søndag 18.september
Vandring

Onsdag 16.november
Temakveld – Husker du…?

FRA BRYGGA TIL BLINDEVANNET

1960 OG 70-TALLET PÅ BERGER

Kulturminnedagene 2016 – tema: ”Se hva vi kan!”
Vandringen vil handle om vannets betydning for tekstilindustrien, og vi vil
møte personer oppover hele vassdraget og få høre, se og oppleve hva de kan,
og hvordan tekstilindustrien og de gamle historiene inspirerer – også i dag!
Enkel servering underveis. Mye gøy for barna!

Mye endret seg på Berger på 1960 og 70-tallet; Bergeråsen ble bygget og
innflytterne kom, skolen fikk landskap, det var nedgangstider for
tekstilindustrien, foreningslivet var fortsatt mangfoldig og forretningslivet
likeså. Denne kvelden vil by på smalfilm og gode historier, og alle får
anledning til å dele bilder og minner.

Oppmøte: Brygga kl. 12.00

Oppmøte: Fossekleiva kultursenter kl. 19.00

Søndag 16.oktober
Vandring

Slik starter vi 2017:

BORJER’N
Vi vandrer over Dyrdahl og følger stien opp til toppen av Borjer’n, som
kneiser som en borg over Berger. Fra toppen er det flott utsikt. Underveis blir
det fortalt historier fra Borjer’n og omegn. Dersom det er pent vær, vil vi
kunne få med oss en nydelig solnedgang, før vi går ned igjen ved 17-tiden.

(Dato og klokkeslett vil legges ut på hjemmesiden og Facebook etterhvert)

Medlemskveld i januar

PLANLEGGING AV PROGRAM 2017
Bli med å planlegge Berger Historielags program for 2017!
Medlemskveld i februar

GEOCACHING
Oppmøte: Bussholdeplassen ved Betania kl. 14.00
Vandringene og temakveldene er åpne for alle, de er gratis
og krever ingen påmelding – MØT OPP!

Geocaching er en form for orientering, men hvor kart og kompass er erstattet
av GPS. Lær å finne og å legge ut cacher (poster)

