FAGERHOLT PENSJONIST OG STØTTEFORENING
PÅ DAGSTUR TIL EIDSVOLL 19. MAI

Det var en spennende dag vi gikk i møte, med støtte fra Bydel Alna, av
frivillighetsmidler fikk vi realisert EN HISTORISK REISE TILBAKE I TID.
Endelig fremstår Grunnlovens Hus tilnærmet slik det var under de
begivenhetsrike ukene i 1814.Nye tapeter, nye farger, nye tekstiler og ikke
minst en rekonstruksjon av kjelleren slik den trolig var i 1814 dannet et tidsriktig
bakteppe for formidlingen av de viktige historiene som bor i disse vegger.
Stein Skole er en opplevelse for barn og voksne. I 1930-årene ble skolen
utsmykket av kjente norske kunstnere. Reidar Aulie, Dagfinn Werenskjold,
Henrik Sørensen og mange flere omskapte skolebygninger til en fantasifull og
fargestrålende ramme rundt undervisningen. Skolestyrer Erling Elverhøy og
Ingeborg Refling var drivkreftene bak kunstverkene og ordspråkene som er malt
på alle overflater. Skolen var ordinær bruk fra 1912 til 1072 og er kjent som
eventyrskolen Ved siden av Stein skole ligger gamleskolen fra 1852 som var i
bruk til 1912.
Turen går først til Marche på kløfta for en kaffetår og litt attåt.
Forventningsfulle reiser vi videre til Eidsvoll bygningen. Her får vi en omvisning i
« 1814- krangel og enighet » og «Kjellerliv » Med denne kombinasjon får man
sett og hørt det viktigste delen av huset og historien om 1814. Rollefigurer
dukker opp underveis og gjør at mange opplever historien like mye som man
hørere den. Guide med hele veien. I Wergelands Hus er det nye utstillinger og

en unik filmopplevelse. Med masse ny lærdom går turen til Stein Eventyrskole
hvor vor vi får omvisning.
Tilslutt går turen til trivelige Bjørkesalen hvor det blir servert en fantastisk
middag m/ dessert og kaffe, før turen går hjemover.
31 stk. fornøyde medlemmer kunne se tilbake på en fantastisk og spennende
og en historisk dag.
T.F.H.

