Asker 10. juli 2017
Til medlemsforeningene i Forbundet for Norske Museumsvenner.
Velkommen til årsmøte på Asker museum
16 og 17 september 2017.
I år er det Asker Museums Venner, på vegne av Forbundet for Norske
Museumsvenner, som har gleden av å invitere dere til årsmøte.

Asker Museum er kunstnerhjemmet til
Tilla og Otto Valstad og Hulda og Arne Garborg
I tillegg har museet en frodig, barokk inspirert hage, med flere
dyreskulpturer av Anne Grimdalen.

Museet ligger i Kunstnerdalen, Hvalstad i Asker
Adresse: Otto Valstadsvei 19, 1395 Hvalstad
Hotell er reservert på Sem gjestegård, som ligger rett ved Skaugum,
adresse: Semsveien 164/166, 1384 Asker. Sem gjestegård er en
historisk perle i seg selv.
Ønsker du å komme dit før møtet, kan du ta tog til Asker og taxi
videre, ca. 5 min. kjøring. Med egen bil er det samme avkjørsel som
museet, men fortsett Kirkeveien til Jansløkka skole og ta inn til høyre
i Semsveien. Buss kjører til Sem gjestegård via Asker Museum etter
dagens aktiviteter.

Praktisk informasjon i forbindelse med årsmøte:
Påmelding innen 29.07.2017 til Marit Mediaas Hasvang
marit@maritsverden.no eller tlf. 907 86 821
Bindende påmelding skjer ved å betale deltakeravgift til:
Bankkontonr. 1503 19 97604 Asker Museums Venner v/Sigrid
Riddervold.
Pris kr. 2100,- pr. person
(NB. Påmelding blir først godkjent når deltakeravgift er på konto)
Merk innbetaling med navn og e-postadresse. Deltakerliste sendes
Marit M. Hasvang på mail.
Deltakeravgiften dekker følgende: Lunsjer (lørdag og søndag),
festmiddag lørdag, busstransporter, begge dager, inngangsbilletter,
konsert og guiding.
Deltakere betaler selv for drikke under måltidet og oppholdsutgifter
på hotellet ved utsjekking.
Dere bestiller selv hotellrom på Sem gjestegård med referanse 24347
tlf. nr. 66 76 54 00
Rom koster kr. 1005,- for enkeltrom, kr. 1195,- for dobbelt rom med
2 enkle senger og kr. 1395,- med dobbel seng
Hvordan du finner frem til Asker Museum:
Flytoget og NSB går til Asker stasjon. Det enkleste er å ta taxi fra
stasjonen til Asker Museum.
Med bil kjøres E18 og du tar av ved avkjøring til Hvalstad. Følg da skilt
til Asker Museum.

Det går også buss fra Oslo til Asker som stopper rett utenfor porten.
Lokaltog stopper på Hvalstad stasjon, ca. 15 min. gange.
Hvis det er noe dere synes er uklart, så ta gjerne kontakt.
Vi gleder oss til å se dere!
Vennlig hilsen
Asker Museums Venner
Marit Mediaas Hasvang
Tlf.nr : 907 86 821 mail :marit@maritsverden.no

