Berger Historielag

Onsdag 17.januar 2018
Temakveld

2.VERDENSKRIG OG MILORG PÅ BERGER
Hvordan var livet på Berger mellom 1940 og 1945? Det blir blant annet
historier om motstandsorganisasjonen Milorg, fra «slippet» på skogen og
kontakten med London over radio. Har DU noe å bidra med - kontakt
Historielaget!
Oppmøte: Fossekleiva kultursenter kl. 19.00

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:
• 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 2017,
innbetales til konto: 2220.30.26858
Merkes med navn, adresse, e-post og telefonnummer!

Berger Historielag:
http://bergermuseum.no/berger-historielag/
Facebook: Berger Historielag
Telefon: 906 31 856 – leder Tom Wang

Program
2017

Søndag 27.august
Årbokvandring

Søndag 24.september
Vandring

«TØMMERMANNSHJEMMET»

ØVRE SAND

På denne turen følger vi i Olaf Jensens fotspor. I Årbok for Svelvik 2014
beskriver han i detalj sin vandring fra Brygga via nedre Berger og over Hovet
til Leina tidlig i forrige århundre, hvor han vokste opp i det lille
tømmermannshjemmet, i en søskenflokk på tolv. Underveis fortelles det om
bronsealdergraver og om miner som falt over Sandvika i 1944.

Hvordan var det på Sand på 1960-tallet? Vi henter minner langs ruten fra
butikken via snekkerverkstedet, Snippen, Saga, Simbo, Systua/Bilverkstedet
og opp til Strømm skytterbane.

Oppmøte: Brygga kl. 13.00
Søndag 10.september
Vandring i forbindelse med Kulturminnedagene 2017 og Kunst Rett Vest

KUNST OG HISTORIE
Turen starter med en omvisning i Berger kirke med fokus på Axel Revolds
kunstverk. Deretter vil vi følge ulla, fra den ble losset på brygga til den ble satt
i produksjon i Fossekleiva. Underveis vil vi oppleve unik kunst som tar
utgangspunkt i Bergers kultur og natur, laget av kunstnere fra Kunst Rett
Vest. Turen arrangeres i samarbeid med Berger Kirkes Venner, Berger
Museum og Fossekleiva Kultursenter.

Oppmøte: Sand Storkiosk kl. 12.00
Onsdag 11.oktober
Vandring med barna i fokus

MØRKETUR TIL NOBELHULA
Vi skal på tur til en hule på Hovet som har plass til mange! På veien vil dere
oppleve saker og ting og høre litt om hvordan det var på Berger i gamledager.
Det blir bål og muligheter for pølsegrilling (ta med pølser). Husk lommelykt!
Oppmøte: Parken kl. 18.00
Søndag 26.november
Aktiviteter i forbindelse med «Jul i Fossekleiva»

Oppmøte: Berger kirke kl. 13.00

JULEFEIRING PÅ BERGER I ÅR 1900

Søndag 17.september
Vandring i forbindelse med Kulturminnedagene 2017

Bli med å lage julepynt, synge julesanger og ha det gøy med juleleker, slik de
hadde det på Berger for over 100 år siden.
Foredrag om jul og juletradisjoner ved Berger Museum kl.14.00
Aktivitetene arrangeres i samarbeid med Berger Museum.

VELKOMMEN TIL SVARTEVANNSHYTTA
Midt inne på skaugen, mellom Nesbygda, Tangen/Åskollen, Skoger/Konnerud,
Sande og Berger ligger Svartevannshytta. Her vil det fortelles historier om
seterdrift og annet som har skjedd på skaugen, ikke minst under krigen.
Salg av vafler og drikke.
Turen arrangeres i samarbeid med historielagene på de respektive stedene.
Oppmøtetidspunkt og veibeskrivelse vil legges på hjemmesiden etterhvert

Hvor og når: Fossekleiva kl.12-17

Alle arrangementene er åpne for alle, de er gratis
og krever ingen påmelding – MØT OPP!

