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POLITISKE MØTER

17. maifeiring på
skolene

Eierutvalget: 11. mai, 8. juni

Endelig er det tid
for 17. mai-feiring
ved barneskolene i
Bærum, med flagg
heising, taler, sang,
barnetog, korps, is,
brus og 17. maiaktiviteter.
På siden www.
baerum.kommune.
no/17mai finner du
programmet for den
enkelte skole, og
rutene til barneto
gene.
Gratulerer
med dagen og
god 17. mai!

Møtene kan følges på:
baerum.kommunetv.no
Vi tar forbehold om
endringer.

Eldrerådet:

31. mai, 16. august

Formannskapet: 18. mai,
1., 15. og 21. juni, 17. august

Hovedutvalg for
barn og unge: 7. juni
Hovedutvalg for bistand
og omsorg: 11. mai, 8. juni
Hovedutvalg for miljø,
idrett og kultur: 12. mai,
9. juni

17. MAI-KOMITEEN for Sandvika: Foran: Komitéleder og leder for Hovedutvalg miljø, idrett og kultur, Dag Egil
Strømme og kultursjef Berit Inger Øen. Bak fra venstre: EB Ekerholt Marchand fra Løkkehaven, Jan-Otto Jacobsen
fra Vårt Sandvika og Mette Rambøl fra Politisk sekretariat. Ikke til stede: Jona Ragnarsdottir fra Sandvika Vel.
Foto: Ragnhild I. Hoem

feiring sammen, sier leder av 17. mai-komiteen,
Dag Egil Strømme. – Det blir flaggheising ved
Rådhuset kl. 8, med tale fra ordfører og musikk
og sang fra Sandvika musikkorps og Bærum pi
kekor. Klokken 13.30 samles vi i Løkkehaven,
og klokken 15 går Borgertoget fra Løkkehaven til
Kulturhuset. Halv fire begynner festforestillingen
i Bærum kulturhus, sier Strømme.

Sommertid: Bruk Bærum!
Sommeren er snart på sitt
vakreste, og du trenger ikke
dra langt for gode opplevelser.
Bærum har alt, varierte turmu
ligheter, vakre strender, flotte
kulturtilbud, koselige spiseste
der og mange fine handelsste
der. Våre sammenhengende
turveier fra marka til sjøen gjør
det lett å la bilen stå.
Jeg hører mange si at Bæ
rum er et Norge i miniatyr.
Hos oss finner vi en unik kom
binasjon av natur og kultur,
sjø og land, stillhet og ro.
Dette er kvaliteter mange
setter svært høyt. Andre sø
ker mer liv og røre – derfor er
det spennende å se de store
Bærum kommune
Kommunikasjonsenheten
baeringen@baerum.kommune.no
Telefon 67 50 40 50
Redaksjonen avsluttet: 2. mai.

Kommunestyret:
24. mai, 22. juni

23. mai, 20. juni

17. mai-komiteen for Sandvika

Komiteen består av en politiker, representanter
for Bærum kommune, næringslivet, frivilligheten
og beboere.
– I år gleder vi oss ekstra mye til en flott

31. mai, 16. august

Kontrollutvalget:

HVEM & HVA I BÆRUMSSAMFUNNET

17. mai-komiteen for Sandvika planlegger og står for gjennomføringen
av 17. mai-arrangementet i Sandvika.

Klageutvalget:

byutviklingsprosjektene som
vokser frem i Sandvika og på
Fornebu. Bekkestua og Sta
bekk fremstår allerede som at
traktive steder med mange
ulike, sjarmerende tilbud.
Sandvika har virkelig markert
seg som sommerbyen med den
flotte elvepromenaden langs
lakseelven vår, og nye Kadett
angen med de fineste lekeom
rådene for de minste og med
stupetårnet «Svanen» som vårt
nye landemerke.
Vi har et rikt kulturliv med
Henie Onstad Kunstsenter,
Sjøholmen, Bakgården og vårt
eget kulturhus. Vi har skulptur
parken på Bærums Verk, FlyAnsvarlig redaktør
Lisa Bang
91 63 93 80
Redaktør
Ragnhild I. Hoem 90 68 15 23

tårnet, alle de små nisjemuse
ene, Grini og Lommedalsbanen
- for å nevne noe.
Vil du la deg inspirere og få
oversikt over de gode tilbudene
og mulighetene som finnes i
kommunen, kan jeg anbefale
www.destinasjonbaerum.no.
Her er noe for enhver smak.
I sommer, som i resten av
året, vil vi se den fantastiske
frivilligheten blomstre på ulike
arenaer, og sammen med lag
og foreninger, organisasjoner,
innbyggere og andre, skal kom
munen skape et attraktivt og le
vende lokalsamfunn. Bidra du
også, og bruk Bærum!
Forsidebilde:
Lasse (16), Hannah (11) og Henrik
(12) – glade musikanter fra Hosle og
Bekkestua skolekorps.
Foto: Ragnhild I. Hoem

Planutvalget: 19. mai, 2. juni,
16. juni, 18. august

Råd for personer med
funksjonsnedsettelse:
30. mai, 15. august

Ungdomsrådet:
1. og 15. juni

Utvalg for samarbeid:
7. juni

ORDFØRERENS
SPALTE

BLOMSTERTOGET på 17. mai arrangeres i år for 65. gang. Blomstertog-komiteen oppfordrer alle som har lyst til å melde
seg på. Foto: Gunnar Berthelsen

Blomstertoget går!
Endelig kan bæringer og alle
som har lyst samles til det
tradisjonsrike Blomstertoget på Bekkestua på 17. mai.
I år går toget for 65. gang.
– Det er ekstra stas med
jubileum, i tillegg til at Blomster
toget er en god markering av
Frivillighetens år. Her kan både
organisasjoner, lag, foreninger
og bedrifter i nærmiljøet vise seg
frem, forteller Hilde Rosenblad i
blomstertog-komiteen.

Tusenvis av blomster

Blomstertoget arrangeres av

Foto: Elena Garm

En riktig god sommer ønsker
jeg dere alle.
Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Teknisk produksjon/trykk
Erik Tanche Nilssen AS, Skien
Opplag Cirka 50 000
Distribusjon Posten Norge AS
Neste nummer: august 2022, uke 33
Frist neste nummer: 15. juni

Smågardistene, Stabekk skoles
musikkorps, og over 100 frivil
lige barn og foreldre er involvert
i planleggingen og gjennomfø
ringen. Tradisjonelt har det vært
mellom 1000 og 1500 deltakere
i toget, tusenvis av blomster og
opp mot 15 000 tilskuere.
– Vi håper ekstra mange mel
der seg på i år, sier Rosenblad.
Hun oppfordrer alle som øn
sker å delta til å melde seg på
ved å sende e-post til blomster
toget.smagardistene@gmail.com,
men man kan også melde seg
på i porten på Stabekkbanen den
17. mai.

FAKTA
• Blomstertoget arrangeres i
år for 65. gang
• Ønsker du å delta? Send
påmelding til blomstertoget.
smagardistene@gmail.com,
eller meld deg på ved Sta
bekkbanen på 17. mai.
• Deltagere møter opp kl.
16. Alle deltakere får utdelt
blomster til å dekorere sitt
eget innslag.
• Toget går fra Ringstabekk
skole v/ Stabekkbanen kl. 17,
gjennom Bekkestua sentrum,
og avsluttes ved Stabekk
barneskole.
• Mer informasjon:
www.smagardistene.no/
blomstertoget

17. mai i
Sandvika
Kl. 08.00 Flagg
heising ved Rådhuset. Sandvika
musikkorps spiller,
Bærum pikekor
synger og ordfører
Lisbeth Hammer
Krogh taler.
Kl. 13.30 Samling
i Løkkehaven. Tale
ved ordfører
Kl. 15.00 Borger
toget går fra Løkke
haven.
Kl. 15.30 Festfore
stilling i Bærum
kulturhus.
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Korps i Bærum:

Spilleglede, mestring og tilhørighet
... og ganske mange dugnadstimer. Takk til alle som står på for korps, kor, i idrettslag, dans- og teatergrupper – og
alle andre aktiviteter som er med på å skape et miljø for barn og voksne i Bærum. I denne utgaven av Bæringen
løfter vi frem skolekorpsene.

Høvik Blommenholm
Løkeberg skolekorps

Lommedalen skolekorps

Lommedalen skolekorps rekrutterer musikan
ter fra Lommedalen skole og Anna Krefting
skole. Musikantene gleder seg veldig til
en normal 17. mai, og øver nå iherdig for
å bringe musikk og glede til alle i dalen.
Korpset ble stiftet i 1936, og har i dag 32
medlemmer. De ønsker seg flere musikanter,
så hvis du har lyst til å spille, ta kontakt!
Se www.lommedalenskolekorps.no.
Lommedalen skolekorps

Smågardistene

Smågardistene, Stabekk skoles musikkorps, ble
stiftet i 1915 og er et av landets eldste skole
korps. På 50-tallet ble korpset «adoptert» av Hans
Majestet Kongens Garde, anskaffet uniformer som
likner gardeuniformen, og tok navnet «Smågardis
tene». Smågardistene satser stort på formasjons
marsjering, etter inspirasjon fra Garden. Siden
60-tallet har Smågardistene arrangert Blomster
toget (se side 3). Se www.smagardistene.no
Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps

Asker og Bærum un
gd

omskorps
Asker og Bærum ungd
omskorps (ABUK ) er
en
talentsatsing på de eld
ste i skolekorpsene. AB
UK
har tette bånd til skolek
orpsene, og er et natur
lig
bindeledd mellom ungd
omskorps og voksen
korps. Det er et korps
for dem som vil gjøre
noe
mer som musikere en
n de kan gjøre i skolek
orp
sene. Korpset spiller
et varier t repertoar me
d både
klassisk janitsjarmusikk
og underholdningsmus
ikk.
Se ww w.abuk.no

Høvik Blommenholm Løkeberg skolekorps
består av omtrent 100 musikanter fra 8 til 20 år.
De har tre aldersinndelte korps: aspirantkorps
(3. og 4. klasse), juniorkorps (4.–6. klasse) og
hovedkorps (fra 6. klasse). Korpset spiller en
viktig miljøskapende rolle ved tre skoler, og
gjennom to årlige loppemarkeder og jevnlige
konserter, er det et viktig samlingspunkt i nær
miljøet. Se hbl-korps.no
Høvik, Blommen
holm og Løkeberg

Fornebu og Snarøya skolekorps

korps
Hosle og Bekkestua skole
er i år
feir
s
orp
lek
sle og Bekkestua sko

Ho
nå i overkant av 70
55-årsjubileum - og teller
9 år. Korpset ble stif tet
medlemmer i alderen 8–1
s. Fra 2017 heter de
i 1967, som Hosle skolekorp
s og rekrutterer
orp
lek
Hosle og Bekkestua sko
lene. En positiv og enga
musikanter fra begge sko
vik tig del av korpset.
sjert foreldregruppe er en
lede, mestring og å
Målet for korpset er spilleg
t.
være synlig i nærmiljøe
o/
Se ww w.hoslebekkestua.n
lekorps
sko
tua
kes
Bek
Hosle og

Fornebu og Snarøya skolekorps rekrut
terer musikanter fra Snarøya, Storøya og
Oksenøya skoler. Korpset gir opplæring på
fløyte, klarinett, saksofon, trompet, kornett,
baryton, trombone, tuba og slagverk. En del
av undervisningen foregår i regi av Musikkog kulturskolen i Bærum. Korpset har et stort
og flott miljø, og samarbeider med Snarøya
skole om prosjek tet «Korps i skolen».
Fornebu og Snarøya skolekorps
Se

Rykkinn og Gullhaug skolekorps har som
motto å være Bærums morsomste korps. De
spiller både pop, rock og klassiske stykker og de som liker å synge får lov til det. Korpset
ble stiftet i 1973. I dag teller de om lag 50
små og store musikanter, fordelt på Rekrutter,
Juniorkorps og Hovedkorps. Medlemmene er
fra 8 til 19 år. Se www.korpsetmitt.no
Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Jar, Grav og
Lysaker skoles musikkorps

Musikkorpsene ved Jar, Grav og Lysaker
skoler samarbeider for å gi barna i området et
enda bedre korpstilbud. I april spilte de med
aljekonsert sammen, og bildet er fra denne
konserten. For første gang spiller korpsene
sammen i barnetogene ved alle de tre skolene
på 17. mai.
Grav skoles
Jar skoles musikkorps
Se
rps
musikko
skoles
Lysaker
musikkorps

Eikeli og Eiksmarka skolekorps

Korpset gleder seg veldig til å endelig kunne
få spille i barnetoget igjen, og er i full gang
med øving av marsjer. Korpset har nå 60
ivrige musikanter i alderen 8–19 år, og har
en visjon om å gi medlemmene varige musi
kalske opplevelser og venner for livet. De har
aspirantkorps, juniorkorps (bildet) og hoved
korps. Se www.eekorps.no
Eikeli og Eiksmarka skolekorps

Evje skoles musikkorps

Høvik Verk skolekorps

Levre skoles musikk
orps

re å sp
glade barn og unge læ
menter.
og Jong. Her kan spille
nge andre flotte instru
ma
og
r
yte
flø
er,
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kso
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Korps
Tanum og Jong
num 17. mai. Se
togene på Jong og Ta

Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Høvik Verk skolekorps ble stiftet i 1918 og
har i år 60 medlemmer fra egen skolekrets.
Korpset er et viktig bidrag for samhold i lokal
miljøet, tuftet kun på frivillig innsats fra musi
kantenes foreldre. Bildet er fra første marsjø
velse i år, og korpset er i rute til 17.mai! De
gleder seg til feiringen og til å spille for alle
på Nedre Høvik. Se
Høvik Verk skolekorps
Levre skoles musikkor
ps ble stif tet i 1980, og
har over 60 medlemm
er fordelt på hovedkor
ps,
juniorkorps og aspiran
tkorps. Det er gøy å
være korpsmusikant!
Kjernen i korpsets ak
tivi
tet er det musikalske,
men de legger samtidig
stor vek t på å ha et go
dt sosialt miljø.
Se ww w.levreskolesmu
sikkorps.com/
Levre skoles musikkor
ps

ekorps
m
Tanum og Jong skol
for barneskolene Tanu
er et felles skolekorps
s
har
orp
lek
ille et instrument. De
Tanum og Jong sko

olekorps
Skui og Emma Hjorth sk i dag om lag

og har
Korpset ble etablert i 1917
edkorps, junior
hov
25 musikanter fordelt på
mai spiller de
17.
På
.
rps
korps og aspirantko
morgenen. Etter
rundt om i nærområdet om
rth skole og Skui
flaggheising ved Emma Hjo
Emma Hjorth
fra
t
skole følger de barnetoge
toget fra Vøye
an
t
pse
kor
skole. Senere leder
nenga til Skui skole.

Bryn skoles musikkorps

Bryn skoles musikkorps består av musi
kanter fra Bryn og Hammerbakken skoler.
De har 35 musikanter i hovedkorpset, og
20 i aspirantkorpset (bildet). Korpset har
utviklet sitt eget rekrutteringsopplegg med
konsert, SFO-kurs og knøttekorps. Nå
gleder de seg til 17. mai, og øver på både
Holmenkollmarsj, Gammel jegermarsj, og
Norge i rødt hvitt og blått - i tillegg til Ja, vi
elsker, selvsagt!
Se www.brynskolekorps.no
Bryn skoles musikkorps

Evje skoles musikkorps ble stiftet 5. mars 1913
og er Akershus’ eldste korps. Korpset har
for tiden rundt 40 musikanter fra 2. klasse til
avgangselevene på videregående. De gleder
seg til å igjen kunne feire 17. mai med barnetog
fra Evje skole, og går tradisjonen tro ruten via
Dønski sykehjem og Bærum sykehus.
Evje skoles musikkorps
Se

Haslum skoles jentekorps

Haslum skoles jentekorps ble stiftet i 1952,
og er Nord-Europas eldste jentekorps med
brassband-besetning. Etter 70 år lever korpset
fortsatt i beste velgående! De gleder seg til å
feire jubiléet med flere arrangementer i løpet av
året. Med sitt unike særpreg gjør de seg godt
bemerket både innenlands og utenlands.
Haslum skoles jentekorps
Se
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SOMMER I BÆRUM

Det er ingen grunn til å reise langt av gårde
i sommer. Nyt alt det som finnes i vår egen
kommune i stedet! Bærum har fantastiske
turmuligheter og mye å oppdage for liten og
stor. Her er noen smakebiter. Oversikt over
restauranter, opplevelser og det som skjer i
Bærum i sommer finner du på
www.destinasjonbaerum.no

1

Spørsmål og
svar om bål
og grilling:
Vi har tenkt oss på
tur, kan vi tenne bål?
Fra 15. april til 15. september
er det generelt bålforbud i
Norge, og dette betyr at man
ikke kan fyre opp bål i skog
og annen utmark. Du kan
imidlertid fyre bål dersom
det åpenbart ikke kan føre
til brann. Det er også tilret
telagte bål- og grillplasser i
Bærum som kan benyttes.

10
11

Kadettangen: Park, badestrand,
stupetårnet «Den hvite svane» og
«Sjørøverskuta». Utenfor Sjøholmen barnekunsthus kan du
dykke ned til Norges første
undervanns skulpturpark, laget
av kunstneren Jason Taylor.
Mer informasjon:
www.sjoholmen.com
Foto: Anett Dæhli og Ragnhild Hoem

Pilegrimsleden: Følg pilegrimsleden gjennom Bærum fra Fåbro
til Amtsbrua og se mange kulturminner på veien. Du kan også gå
Tunsbergleden gjennom kommunen. Pilegrimsleden går gjennom
villaområder, kulturlandskap og skogstrekninger.
Mer informasjon: www.pilegrimsleden.no.

Fornebu: Flytårnområdet og Kulturgaten med over 100
aktive kunstnere, Bærum Kunsthall, Kultur på hjul, Nansenparken, spektakulær kunst og arkitektur, naturreservat
og flotte strender på Storøyodden, Pelvikodden og Rolfstangen, blant annet. Foto: Vigdis Bjørkøy

Mer informasjon om hva du kan
se og oppleve i Bærum, finner du
på www.destinasjonbaerum.no

9

9

2

Bærumsmarka: Uendelig med turmuligheter. Fine startsteder for turer i
Bærumsmarka kan være Fossum,
Skytterkollen, Årnes, Tobonn, Burud og
Lommedalen. Ta deg en dukkert i Østernvann eller Burudvann (bildet).

3
2

1

11

Foto: Terje Johannesen.

4

Badeplasser
1

Burudvann

2

Østernvann

3

Bogstadvannet/Kråka

4

Smedtangen

5

Rolfstangen

6

Pelvikodden

7

Halden brygge

8

Fürst brygge

9

Storøyodden

LIER

8

8

Kolsåstoppen: Klatrefelt
og fint turmål med fantastisk panoramautsikt utover Bærum,
Oslo og Oslofjorden.

2

Foto: Frode Menes

Lysakerelva: Markerer grensen mellom
Oslo og Bærum.
Vernet skog, kuperte
stier, viltre fosser og
stryk. Spennende
kulturminner på veien.

5

4

3
1

15

11

3

9

12

7

10

10

5
7

6

14
13

6

8

6

11 Båtstøjordet

13 Borøya
14 Kalvøya
15 Kadettangen

Kyststien: Det er mange flotte
turer langs kyststiene i Bærum.
Se www.oslofjorden.com for mer
informasjon. Foto: Henriette Seyffarth

4

10 Sarbuvollen

12 Høvikodden

7

Henie Onstad Kunstsenter: Ledende
arena for nasjonal og internasjonal
billedkunst, med mange spennende
utstillinger og aktiviteter på programmet i
sommer. Den utendørs skulpturparken er
alltid åpen, fin å gå tur i og verdt flere
besøk alene. Se www.hok.no for mer
informasjon.
Foto: Therese Thanh Tran

ASKER
Bærums Verk: Historisk attraksjon og
handelssted med skulpturpark, butikker,
serveringssteder, gallerier og verksteder. Se
www.baerumsverk.no for mer informasjon.
Foto: Bærums Verk

5
Kalkstien: Følg de hvite kalkovnmerkene på stien fra Levretoppen
mot Dæliveien, og lær om kalkproduksjonen, som var en viktig inntektskilde for folk i Asker og Bærum
gjennom 700 år. Ca. 2 km. lang tur.

Sandvikas skjærgård: Utenfor Sandvika
ligger et fantastisk øyrike, som kan nås med
kajakk eller egen båt – eller med fergene
Rigmor og Rigfar, som går fra Rigmorbrygga
på elvepromenaden i Sandvika. Følg med på
www.rigmor.no Foto: Ragnhild I. Hoem

Vil du bli bedre kjent med lokalhistorien
til ulike steder i Bærum? Se hva du passerer på
din vei på: barumhistorie.no

Er det lov å bruke primus
eller stormkjøkken?
Det kan benyttes i de tilfeller
der det åpenbart ikke er fare
for brann. Sørg for stødig og
brannsikkert underlag, slik at
det ikke begynner å brenne
om anretningen velter.
Kan jeg bruke
engangsgrill?
Dette kan du bruke også i
bålforbudsperioden, bortsett
fra i skog og utmark. Pass på
at underlaget er brannsikkert
og hold god avstand til annet
brennbart materiale. Hold
oppsyn hele tiden og slokk
med rikelig med vann. Grillen
kastes i grillcontainer.
Kan vi grille på stranden?
Stranden vil oftest regnes
som utmark og vil da være
omfattet av det generelle bål
forbudet. Hvis det åpenbart
ikke fører til brann kan du
bruke engangsgrill eller tilret
telagte griller.
Sjekk alltid!
Før du legger ut på tur, sjekk
alltid brannindeksen på yr.no
og Asker og Bærum brann
og redning for oppdatert
informasjon.
Se også: www.abbr.no/bal
Husk at du selv alltid er
ansvarlig. Er du i tvil om det
er trygt, dropp det!
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BARNEHAGE OG SKOLE

Tips til skolestart:
• Besøk skolen og skolegården på
kveldstid, så barnet blir kjent med
skoleveien og uteområdene.
• Les høyt for barnet så ofte du
kan. Snakk om det dere leser.
Syng gjerne sanger, rim og regler
sammen.
• Øv på å ta på klær og sko selv, og
å gå på toalettet selv. Det kan være
lurt å kunne kneppe knapper og
knytte skolisser selv.
• Øv på å holde orden i sakene, for
eksempel å rydde rommet eller
rydde leker på rett sted, eller pakke
egen tursekk.
• Spill brettspill sammen, for
eksempel Stigespill eller Ludo. Da
lærer barnet å vente på tur - og å
tape av og til.
Besøk gjerne nettsiden til din skole:
www.baerum.kommune.no/skole

BILDE 1: – Det viktigste barna har med seg når de begynner på skolen, er de sosiale ferdighetene, sier pedagogisk leder i Skogveien barnehage, Karianne Spencer.
Gjennom brettspill lærer man blant annet å vente på tur,
og brettspillet «Villkatten» møter barna igjen på skolen. BILDE 2: Fra venstre: Liam, Daniel, Sebastian og Isaac ramser opp bokstavene i alfabetet. BILDE 3: Pedagogisk leder Karianne Spencer sier reglen «Skinnvotten» sammen
med barna. Barnehagebarna i Bærum møter igjen eventyret «Skinnvotten» når de begynner på skolen. Foto: Ragnhild I. Hoem

På nettsidene til Foreldreutvalgene
for barnehage og Foreldreutvalgene
for grunnskolen finner du flere tips til
overgangen fra barnehage til skole og
skolestart: www.foreldreutvalgene.no/
fub/tips-til-overgangen-fra-barnehagetil-skole-og-sfo/ og www.foreldreutval
gene.no/fug

Overgang fra barnehage til skole i Bærum:

Trygg og forventningsfull til skolestart
Hva vil det egentlig si å skulle begynne på skolen?
Høstens skolestartere er i full gang med forberedelsene.
RAGNHILD I. HOEM

Skolestarterne i Skogveien barnehage
har satt seg i en ring på gulvet for å ha
skolestarter-gruppe. Noen av dem går på
avdeling Furu, noen på Bjerk. Det siste
året har de vært samlet to ganger i uken
som skolestartere.
– Hva gjør man på skolen? spør assis
tenten Morten Hauge.
– Har matte, foreslår Sebastian. – Lek
ser, sier Daniel. – Og så kan man skrive,
sier Valentina. – Og leke! sier Liam.
– I hvert fall på SFO, sier Daniel. – Det
er nesten som barnehagen!

Læring gjennom lek

Skolestartergruppa har gjort mange
ting sammen i løpet av året: De har hatt

brannvernøvelse med Bjørnis, fyrt opp
bål i skogen, vært på Sjøholmen, holdt
Lucia-feiring for resten av barnehagen
og bakt rundstykker til alle de andre
barna. Da måtte de måle og veie og
sammen finne ut hvor mye som skulle
oppi bollen. På døra inn til avdeling Furu
henger alfabetet, og barna finner sin
bokstav og ramser opp alfabetet i kor.
Men tall og bokstaver er ikke noe barna
setter seg ned og øver på i barnehagen.
Det er en naturlig del av leken, enten de
synger, sier regler i kor – eller baker.

– Det sosiale er viktigst

– De sosiale ferdighetene er det viktigste
barna har med seg når de begynner på
skolen, sier pedagogisk leder på avdeling
Furu, Karianne Spencer. – Hvordan man

kommer inn i lek, og hvordan man går ut
av lek. Hvordan man samarbeider, og hva
man kan gjøre når det oppstår konflikter.
Spencer forteller at barna har vært på
besøk på skolen i friminuttene, og lekt
med noen av dem som blir andreklassin
ger til høsten. De skal også besøke skolen
og hilse på noen av lærerne og rektor før
sommeren. I tillegg har de vært på tur med
skolestarterne i Stabekk barnehage.
– Vi samarbeider med de andre barne
hagene i området, og med skolene barna
skal begynne på. Det er en del av over
gangsrutinene i Bærum, forteller Spencer.
– Vi spiller også brettspill, leser historier
og leker skolegårdsleker som barna skal
møte igjen på skolen. Det blir mye lettere
å leke slike ting sammen når alle kan re
glene fra før, understreker Spencer.

– En stor begivenhet

– Skolestart er en stor begivenhet både

i barnas og foreldrenes liv, sier skolesjef
i Bærum, Siv Herikstad. – Både små og
store kan ha sommerfugler i magen. Det
viktigste foreldrene kan gjøre, er å gjøre
barnet trygt på at skolestarten skal gå bra.
Foreldrene kan bidra til at barnet gleder
seg til å begynne på skolen ved å være
positivt innstilt selv og snakke positivt om
skolen. Ta kontakt med skolen dersom du
lurer på noe, oppfordrer skolesjefen.

FAKTA
• Gode overganger er en del av det hel
hetlige opplæringsløpet i barnehagene
og skolene i Bærum
• Alle skoler og kommunale barne
hager skal følge overgangsrutinene
som er fastsatt i kommunen. I tillegg
er samarbeid med andre barneha
ger og bruk av spill, leker, historier og
sanger som barna kan kjenne igjen,
viktig. Les mer om overgangsrutinene
her: www.baerum.kommune.no/kvali
tet-i-barumsbarnehagen

Planlegger for ny Bryn og Hammerbakken skole
Bryn og Hammerbakken skole består i dag av to avdelinger - avdeling Bryn med
elever på 1.-7. trinn og avdeling Hammerbakken med 1.-4. trinn. I 2018 ble det
besluttet at de to avdelingene skulle slås sammen fysisk. Nå skal det utredes for
et skoleanlegg som rommer begge avdelingene, på skoletomten til avdeling Bryn.
I tråd med Bærum kommunes klimastrategi vurderes både rehabilitering og utvidelse av eksisterende skole, og bygging av nytt skoleanlegg. Ny flerbrukshall vurderes også. Det er planlagt at skolen står klar høsten 2027.
På www.baerum.kommune.no/bryn-og-hammerbakken kan du lese mer.

Sommerskolen 2022

Også i år blir det sommerskole! Sommer
skolen er et gratis tilbud i uke 25 og 33,
til deg som avslutter 3.-10. trinn og bor i
Bærum. Sommerskolen har mange ulike
kurs og aktiviteter. Se:
www.baerum.kommune.no/sommerskolen

Bli med på
#GRØNNSUPERDAG
Fredag 3. juni arrangeres Grønn
superdag - en nasjonal feiring og mar
kering av barn og unges engasjement
for miljø og klima. Alle barnehager og
skoler i Bærum inviteres til å bli med. –
Målet med Grønn superdag er å ha en
skikkelig morsom dag, som skal inspi
rere barn, lærere, foreldre og nærmiljøet
til å ta bedre vare på naturen, sier Linda
Cecilie Dale i Grønt flagg. Man kan for
eksempel bruke en dag ute i naturen,
joggeplukke plast i gymtimen eller for
berede kjøkkenhager, så bievennlige
planter, lage et klimavennlig måltid,
arrangere en klesbyttedag eller lage
kunst og leker av gjenvunnet materiell.
Mer info: grontflagg.fee.no/gronnsuper
dag Kontaktperson: Linda Cecilie Dale,
tlf. 93023602/ LD@fee.no
Foto: Grønt flagg

Side 10 | Bæringen | Mai/juni 2022
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Ny kommunegård
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STEDSUTVIKLING

Kommunegården i Sandvika blir en sentral møteplass mellom innbyggere
og kommunen.
MARIA HEE FURULUND

To store atrier med glasstak,
gangbroer som løper gjennom
atriene, mingleområder og
farger. Den nye kommune
gården blir Bærums største
administrasjonsbygg, med
1300 arbeidsplasser og rom
for mange ulike aktiviteter.
Her vil innbyggere, frivillighet,
næringsliv, organisasjoner og
kommunen møtes.

Tett på
Bærumssamfunnet

– Vi ønsker at kommune
gården skal bidra til at vi er
åpne, transparente og tett på
Bærumssamfunnet, sier Bente
Rudrud Herdlevær, kommun
aldirektør for organisasjon,
styring og utvikling.
Fra hovedinngangen kom
mer man inn i sentralhallen

med velkomstskranke, selv
betjenings- og kaféområde.
I første etasje lages også et
bygulv med innbyggertorg og
dialogsenter. I tillegg bygges
flere formelle og uformelle
møteplasser og arenaer for
aktiviteter og arrangementer
på dag- og kveldstid.
– Her vil vi skape gode ram
mer for å ta imot, mobilisere
og samhandle. Vi vil derfor
også involvere innbyggere og
frivilligheten for å se på mulig
heter, sier Rudrud Herdlevær.

Sentrum for
«Ett Bærum»
Rom for samhandling, møte
plasser og få fysiske skiller
er viktig når kommunegården
rehabiliteres.
– Bærum står overfor store
utfordringer de neste årene,
både når det gjelder klima
og miljø, en aldrende befolk
ning, teknologiskifte og urba
nisering. Innovasjonskraft og
samhandlingsevne blir enda
viktigere, i tillegg til sterkere

involvering og mobilisering av
innbyggere. Denne utviklingen
skal kommunegården støtte,
sier Herdlevær.

Bruker gjenbrukte
møbler
Fleksibilitet er et annet viktig
stikkord. Det er lagt stor vekt
på at lokalene skal kunne
brukes på flere måter, også
hvis behovene skulle endre
seg i fremtiden.
Kommunegården skal være
klimaklok, og det er strenge
krav til energibruk, vannfor
bruk og materialer, sier pro
sjektleder Kjersti Lysne San
den.
– Vi har en ambisjon om
at møblene skal være gjen
bruksmøbler. Vi har kartlagt
alle møblene vi har i dag, og
vil gjenbruke så mye vi kan.
Resten vil vi kjøpe brukt, så
langt det er mulig, sier Lysne
Sanden.

- rom for å møtes, skape, tenke og dele

KOMMUNEGÅRDEN i Bærum ble bygget i 1990. Bygget totalrehabiliteres, og skal etter planen være ferdig i begynnelsen av 2023. Illustrasjon: Pilot arkitekter

Bosetting av
flyktninger i Bærum
Nå har de første flyktningene fra
Ukraina blitt bosatt i Bærum. På
Frivillighetskonferansen i slutten av
april understreket ordfører Lisbeth
Hammer Krog hvor viktig sam
arbeidet mellom frivilligheten og
kommunen blir fremover. – Unn
takstilstander og kriser viser hvor
viktig dette samarbeidet er. Frivil
ligheten supplerer det offentlige
tilbudet, men fyller også hullene
der kommunen ikke har et tilbud,
sa Hammer Krog. – Krigen har
utløst et enormt lokalt engasjement
både blant innbyggere, organi
sasjoner og næringsliv, og folke
valgte. Nå møtes frivilligheten og
kommunen jevnlig for å informere
hverandre om status, behov, kapa
sitet og muligheter, understreket
ordføreren.
For mer informasjon om flyktning
situasjonen, bosetting og frivillig
het, se:
www.baerum.kommune.no/ukraina

Tre planprogram
Ett vedtatt, ett under behandling
og ett underveis; Fornebu brygge,
Sandvika sjøfront og Flytårnområ
det.
Et planprogram skal beskrive for
målet med planarbeidet, tydelig
gjøre behovet for spesifikke utred
ninger, opplegg for medvirkning og
hvilke planer kommunen tar sikte
på å revidere/utvikle.
• Fornebu brygge: Dette er et pri
vat planarbeid fra Sjø Fornebu
AS for området Fornebu brygge.
Det er området rundt sjøflyhav
nen og skal etter planen omfatte
en attraksjon, for eksempel akva
rium.
• Sandvika sjøfront og nytt lokal
veissystem i Sandvika når E18
kommer i tunell. Planprogrammet
var til første behandling i Planut
valget 5. mai.
• Flytårnområdet som blant om
fatter skole, bibliotek, kulturscene
og den gamle bebyggelsen rundt
Flytårnet.
TO STORE ATRIER med glasstak og gangbroer som løper gjennom atriene. Den nye kommunegården blir
Bærums største administrasjonsbygg, og her skal innbyggere, frivillighet, næringsliv, organisasjoner og kommunen
møtes. Foto: Anett Dæhli

Les mer på:
www.baerum.kommune.no

Side 12 | Bæringen | Mai/juni 2022

KLIMAKLOK

Bærumsfolk er i gang!
Har du lyst til
å utfordre deg
selv til å leve
mer klimaklokt?
Alle kan gjennomføre en Bærumsfol
kutfordring. Her er noen eksempler på
utfordringer du kan prøve:
Sykle til og fra jobb tre dager i uken
La bilen stå fire dager i uken
Ikke kjøp noe nytt på 30 dager
Ha fem kjøttfrie middager i uken
Reis kun med kollektivtransport
i 30 dager
• Plukk fem biter med søppel
fra naturen hver dag
• Kildesorter alt avfallet du kaster
i 30 dager
• Senk innetemperaturen
med minst én grad
•
•
•
•
•

Fire innspill til deg som vil prøve:
1. Velg heller én større utfordring
enn mange små.
2. Vær konkret når du velger utfor
dring. Det bør være noe å strekke
seg etter.
3. Sett en startdato og sluttdato.
4. Ikke vær redd for å feile. Det tar
tid å endre vaner.
Klimakampanjen Bærumsfolk er i gang. Du kan følge deltagerne i Bærumsfolk på baerumsfolk.no

Hvordan går det når en gruppe bæringer skal endre vaner og leve mer
miljø- og klimaklokt i 30 dager?
MARIA HEE FURULUND

– Nå i starten har det vært mest gøy. Det
blir kanskje vanskeligere etter hvert, særlig
17. mai og grilling. Da blir det litt kjipt å
ikke spise kjøtt.
Nanna Krogenæs og Mathilde Fausk
anger Moen er to av deltagerne i vårens
runde av Bærumsfolk. Jentene går på
Nadderud og Rud videregående skoler.
Frem til 23. mai skal de leve litt mer miljøog klimaklokt.

Ulike utfordringer

– Vi spiser vegetar og har shoppestopp.
Det var her vi følte vi hadde mest forbe
dringspotensiale. Begge handler en del,
og vi tenker ikke så mye på hva vi spiser

til vanlig. Vi har et par unntak; hvis maten
heller blir kastet, kan vi spise kjøtt. Eller
hvis vi er på besøk, forteller jentene.
Vårens Bærumsfolk-deltagere er mellom
16 og 68 år, og har valgt helt ulike utfor
dringer. Noen skal sykle til jobb, mens
andre vil kutte matsvinn. En familie har
som mål å dusje i maks fire minutter, og
slå av vannet når de pusser tennene.
Gjennom klimakampanjen Bærumsfolk vil
kommunen vise hvor viktig hver enkelt er
i utviklingen av et mer miljø- og klimaklokt
samfunn.
– Jeg syns folk for det meste har vært
positive til at jeg deltar i prosjektet. Jeg
har fått noen tips om god mat fra ven
ner som allerede er vegetarianere, sier
Nanna.
Deltagerne deler erfaringer og tanker
på bloggen baerumsfolk.no. Du kan også
følge Bærumsfolk på Facebook.
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SMÅTT OG STORT FRA BÆRUMSSAMFUNNET

Smått og stort fra Bærumssamfunnet
Åpne dager på Sæteren gård

I uke 25 inviterer Bærum Turlag til åpne dager på Sæteren gård.
Sæteren Gård ligger idyllisk til i Bærumsmarka og er et eldorado
for små og store. Klatretårn, zip-line, hinderløype og eventyrsti er
noen av aktivitetene dere kan være med på disse dagene. Akti
vitetene er tilpasset barn i 1.–5. klasse. Dere kan også hilse på
kaninene og hønene, gå turer og ta med noe å grille på bålet. Barn
må komme i følge med en voksen. Arrangementet og alle aktivite

tene er gratis og åpent for alle, men man må melde seg på innen
10. juni på baerum.dntoslo.no Se også
Bærum Turlag
Sted: Sæteren gård, Tid: 21.–24. juni kl. 10–14.

Klipping av
høye hekker

Høye og brede hekker eller busker kan
hindre fri sikt og skape trafikkfarlige
situasjoner. Kommunen klipper derfor
vegetasjon langs kommunale veier. For
at klippingen skal gjøres mest mulig
effektiv t, brukes maskinelt utstyr. Har du
hekk, busker eller annen beplantning ut
mot veien? Det kan være lurt å klippe
hekken selv for at det skal se pent ut.
Kantslåtten begynner før fellesferien og
fortsetter gjennom sommeren, kvisting
starter etter ferien. Mer informasjon:
www.baerum.kommune.no/veiogtrafikk

Barnehagebarn malte
bilder til Hospice Stabekk
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Fyll dagene-messen

8. juni viser ulike tilbud til personer som har
eller har hatt utfordringer med rus eller psykisk
helse seg frem på Kadettangen. Også pårø
rende, ansatte og andre som ønsker informa
sjon om de ulike aktivitetstilbudene som finnes
i Bærum kan stikke innom. Mer informasjon:
www.baerum.kommune.no/fylldagene
Fyll dagene Bærum

Bekkestua ungdomsskole åpnet

– Vi valgte å bli med på Bærumsfolk fordi det
virket som en fin måte å gjøre noe for klima og
miljø på, sier Nanna Krogenæs og Mathilde
Fauskanger Moen. Foto: Privat

Onsdag 6. april ble dørene til nye Bekkestua ungdomsskole offisielt
åpnet,
med snorklipping ved ordfører, musikk, dans og taler. Skolen huser
over 470
elever og 100 ansatte, og er for 8.–10. trinn. Skolebygget er også
utformet for
å være et hus for lokalmiljøet, hvor areal som kantine, auditorium,
multisal,
serveringskjøkken, kunst og håndverksrom, musikkrom og øvingsr
om skal
fylles med aktiviteter for unge og eldre på
ettermiddag- og kveldstid. Foto: Lusine Mkrtchyan
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ANNONSER

Rubrikkannonser

Vi tar forbehold om at arrangementer kan bli avlyst og åpningstider endret. Neste nummer kommer ut i uke 33,
med annonsefrist 24. juni. Annonsene sendes til baeringen@baerum.kommune.no.

BARNEVERNVAKTEN
Akutt-tjeneste i Asker og Bærum utenom
barneverntjenestens kontortid. Hjelp til
barn og unge i alderen 0–18 år og deres
familier. Kontakt: tlf. 67 50 47 70,
Kjørboveien 22, Sandvika.
--------------------------------------------------STØTTEKONTAKTER
OG BESØKSHJEM
Barnevernet søker støttekontakter og
besøkshjem. Kontakt: Anne-Stine
Ødegaard, tlf. 40 01 94 31, e-post: annestine.odegaard@baerum.kommune.no.
--------------------------------------------------ASKER OG BÆRUM KRISESENTER
Gratis, døgnåpent tilbud til kvinner, menn
og deres barn, som er utsatt for vold i nære
relasjoner. Kontakt: tlf. 67 50 83 83.
www.baerum.kommune.no/krisesenter
--------------------------------------------------AKUTTHJELP TIL BARNEFAMILIER
Målgruppe: familier med barn 0–12 år. Det
må foreligge helsemessig begrunnelse fra
fastlege, helsesøster eller annen instans.
Avlastning hverdager 8.00-15.30.
Mer info: www.baerum.kommune.no eller
tlf. 67 50 89 10/46 80 94 44.
--------------------------------------------------RÅDGIVNING RUS OG PSYKISK HELSE
Målgruppe: innbyggere over 18 år med
utfordringer knyttet til rus, psykisk helse
eller andre sosiale problemer. Tjenesten er
gratis og du trenger ingen henvisning.
Kontakt: tlf. 67 50 76 55.
--------------------------------------------------BÆRUM HELSE OG FRISKLIV
RASK PSYKISK HELSEHJELP
Trenger du støtte til å takle hverdagen?
Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til
deg over 18 år som har lettere psykiske
vansker. Aktuelle problemer kan være
bekymring, angst, depresjon, nedstemthet,
alkoholmisbruk, søvnproblemer, stress,
samlivsproblemer, utbrenthet og sorg.
Lavterskel, ingen krav til henvisning.
Kontakt: raskpsykiskhelsehjelp@baerum.
kommune.no eller telefon 67 50 41 79.
Se www.baerum.kommune.no/rph for
mer informasjon.
--------------------------------------------------FRISKLIVSSENTERET
Strever du med inaktivitet, overvekt,
livsstilssykdommer eller andre
helseutfordringer? Ønsker du hjelp til å få
en sunnere livsstil for barna og familien?
Frisklivssenteret er en forebyggende hel

setjeneste, som tilbyr støtte til å endre
levevaner innen kosthold, fysisk aktivitet,
tobakk og til å mestre helseutfordringer.
Kontakt Frisklivssenteret på tlf. 974 02 798
eller frisklivssenteret@baerum.kommune.
no.
Se www.baerum.kommune.no/friskliv for
mer informasjon.
--------------------------------------------------FRITID OG AVLASTNING
SØKER AVLASTERE
Flere familier trenger avlastere for barn/
ungdom. Fleksibel arbeidstid: ettermiddag/
kveldstid/natt og helger.
Mer info: Cathrine Mandel, tlf. 67 50 86 06/
95 07 70 28, Mona Halvorsen tlf. 67 50 86 03/
90 71 02 28, eller Marianne Rognum tlf.
67 50 42 68/47 78 28 79.
--------------------------------------------------VIL DU STARTE EGEN BEDRIFT?
Etablerertjenesten i Asker og Bærum – for
deg som vil starte eller har startet egen
bedrift. Se tilbud og kurs på startupviken.
no. Har du spørsmål? Skriv til etablerer@
askershus.no eller ring tlf. 02314.
-------------------------------------------------BIDRAGSYTERERE TIL «DEN
KULTURELLE SPASERSTOKKEN»
Den kulturelle spaserstokken skal gi kultur
opplevelser til eldre som ikke kan oppsøke
kulturtilbud selv. Lokale musikere, artister,
kunstnere og andre kulturaktører oppfordres
til å sende inn programforslag. Programfors
laget skal inneholde: beskrivelse av bidraget,
sjanger/uttrykk, lengde, pris for 10–12 for
estillinger, samt kostnader for reise og diett.
Programforslag sendes: harald.waugh@
baerum.kommune.no innen 15. september.  
-------------------------------------------------HOME-START FAMILIEKONTAKTEN
BÆRUM 0–16 år
er et foreldrestøtteprogram for barnefami
lier i Bærum. Har du 2-4 timer i uken og vil
skape magiske menneskemøter?
Vi søker frivillige som vil hjelpe – gå gratis
kurs hos oss til høsten.
Mer info: 934 00 890 eller 94 82 42 76.
www.home-start-norge.no
-------------------------------------------------FRISKLIVSSENTERET
SØKER ETTER AKTIVITETSLEDERE
Er du glad i å være aktiv og vil gjøre noe
for å hjelpe andre med å være i regelmes
sig fysisk aktivitet? Vi søker frivillige som
har lyst til å være aktivitetsledere.

Ta kontakt med Frisklivssenteret på tlf.
97 40 27 98 eller skriv til
frisklivssenteret@baerum.kommune.no.
-------------------------------------------------BÆRUM FRIVILLIGSENTRAL
Søker frivillige til aktiviteten «Walk & Talk»,
som kan møte en som vil lære norsk én
gang i uken, for å snakke og gå tur. En fin
måte å lære norsk på, som gjør det enklere
å komme ut i jobb og bli en aktiv deltaker i
samfunnet. Mer informasjon: baerum.frivil
ligsentral.no/ tlf. 979 49 356.
-------------------------------------------------LEGAT TIL FAYE OG HEFTHYES MINDE
For trengende, blinde og gamle bosatt i
Oslo og Bærum. Etterkommere etter Jacob
Fredrik Fayes tippoldeforeldre på fars side
er fortrinnsberettiget midler fra legatet.
Søknad m/ligningsattest sendes før 15. juni
2022. til Legatet v/Øyvind Hansen, Løren
veien 43A, 0585 OSLO.
--------------------------------------------------
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Åpent i BAKgården:

Byr på arrangementer
hele sommeren
BAKgården i Sandvika er åpen og gratis for alle.
Her er det arrangementer fra mai til august.

Bærum Husflidforening 100 år

Nytt fra seniorsentrene:

Seniorsentrene på
Ringhøyden, Østerås,
Rykkinn og Henie
Onstad har åpen café
hele sommeren.
I juni er høstens program for senior
sentrene klart. Det blir nye kurs og
gode gruppetilbud, og en velfylt
konsert- og foredragsrekke.
Les mer på nettsiden til det enkelte senter:
www.baerum.kommune.no/seniorsentrene
– Seniorsentrene har en viktig funksjon i
folkehelsearbeidet, sier Morten Heggelund,
ny tjenesteleder for seniorsentrene i Bæ
rum. – Vi ønsker at sentrene er en natur
lig del av hver
dagen, både
med et mang
foldig kultur- og
aktivitetstilbud,
men også med
råd og informa
sjon den dagen
hverdagen blir
vanskelig.

Bankene gjør endringer vedrørende eFaktura
Dersom du etter 15.05.2022 fortsatt ønsker å motta eFaktura fra Bærum kommune må du inngå avtale om «Ja Takk Til Alle» eller «Alltid
eFaktura». Dette gjøres enkelt i din nettbank eller Vipps. Ønsker du mer informasjon om dette, ta kontakt med din bank eller se efaktura.no
Generell informasjon om utsendelse av fakturaer fra Bærum kommune finner du her;
www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/faktura-fra-barum-kommune/

KOM TIL BAKGÅRDEN i sommer! Her kan du oppleve et variert program med profesjonelle
artister og amatører. Foto: Tonje Spjøtvold
MARIA HEE FURULUND

I BAKgården i Sandvika møtes folk på tvers
av generasjoner. Programmet på utesce
nen er variert og favner mange sjangre og
uttrykk. Her kan du se både profesjonelle
og amatører. BAKgården er også opptatt av
å bidra til at frivillige kulturutøvere og unge
talenter får en scene å vise seg frem på.

Smakebiter
fra vårens program
14. mai - Bærum Sangfestival
med Eurovision-tema.
Eurovision-vorspiel! Hit kommer den kjente
grand prix-duoen «VOI VOI» og dragartist
Nabi Yeon Geisha! Du trenger ikke billett,
men vær ute i god tid for å sikre deg plass.
29. mai, 16. juli, 30. juli og
14. august - Opera til Folket
BAKgården har i over 10 år samarbeidet
med Opera til Folket. I halvannen time får
publikum servert kjente operaperler av
dyktige operasangere.

5. juni - PRIDE i BAKgården
Sandvika Pride er Bærums største og
viktigste feiring av skeiv kjærlighet og
mangfold! Det er Ungdom og Fritid i
Bærum kommune som står bak arrange
mentet.
9-12. juni – SanFiesta Latinamerikanske festival
Se de største bandene innen latinameri
kansk musikk i Norge. Festivalen byr også
på salsakurs, film, kunstutstilling, stree
tart, markedsboder, danseoppvisning og
worshops for barn.
19. juni – Markering av
Frivillighetens år
I år er det Frivillighetens år, og vi markerer
året sammen med Bærum Kulturråd. Kom
og opplev bredden av hva kultur i Bærum
har å by på.
Mer informasjon:
www.bakgardensandvika.no
BAKgården - Sandvika

Bærum Husflidsforening ble stiftet i juni
1922, og feirer i år 100-årsjubileum.
Foreningen er en av Norges største
husflidslag, med over 500 medlemmer.
Målet er å fremme god, norsk husflid og
å ivareta våre gamle husflidstradisjoner.
De arrangerer kurs, studieringer, møte
virksomhet, utstillinger, demonstrasjoner
og studieturer. Foreningen markedsfører
Bærumsbunaden, som består av Kvinne
bunad, Mannsbunad, Guttebunad og
Bomullsbunad. Alle bunadene står utstilt
på Wøyen Gård. I jubileumsåret synliggjø
res foreningen med utstillinger rundt om i
Bærum, og fra 9.–21. mai er det utstilling
på Bekkestua bibliotek. 11. juni går Wøy
endagen og det tradisjonsrike vårmarkedet
av stabelen. Programmet for jubileumsåret
finner du på: www.baerumhusflid.no
Foto: Bærum Husflidforening

Fotoutstilling
Farvel til Helgerudgården
Frem til 10. august står det en fotoutstilling
på Villa Walle som viser rivingen av Hel
gerudgården i Sandvika. Medlem på Villa
Walle, Elisabeth Karlsen, har dokumentert
prosessen og hvordan bydelen forvandles
når dette landemerket blir borte. Utstillin
gen viser også fortellinger og hendelser
knyttet til gårdens historie.
Sted: Villa Walle, Anthon Walles vei 37
Tid: Mandag–fredag 11–16, lørdag: 14–16.

Musikkfestivaler i sommer
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Visste du at både Kalvøyafestivalen, Norwegian Wood og Øya-festivalen
har sitt opphav i Bærum? Det har med andre ord hvert mange festivalsomre
i vår kommune. Nå er vi klare for festivalsommeren 2022:

FOMA –
Fornebu
Music & Arts
Festival
17. juni

Fornebu Music & Arts Festival arrangeres
i naturskjønne omgivelser på Fornebu, i
parkområdet ved Sjøflyhavna. Musikk,
kunst, mat og drikke – og uforglemmelige
opplevelser!
Artister: Highasakite, Icona Pop, OnklP & De
Fjerne Slektningene, Bigbang, Erik&Kriss,
Daniela Reyes

Mer informasjon:
Fornebu Music & Arts Festival fomafestival

To dager med høyaktuelle internasjonale og
norske artister på Kadettangen i Sandvika.
Urban, pop og elektronisk musikk.
Et utvalg av artister: Meghan Thee Stallion,
Playboi Carti, Burna Boy, Baby Keem, Central
Cee, Ski Mask The Slump God

Mer informasjon:
www.kadetten.no

Kadetten

Kadetten
28.–29. juni

kadettenfestival

Vibes
Festival
13. august

Lørdag 13. august forvandles Kadettangen til
Norges største Beach Club.
Et utvalg av artister: Matoma, O. Ingrosso,
Wahlstedt, Plastik Funk, De Hofnar, Syn Cole

VIBES Festival

Mer informasjon:
vibesfestivalen

