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REMINDER IFM FOREDRAG TORSDAG 21.01.2021 I FREDRIKSTAD  
OM TORDENSKIOLD IFM HANS BORTGANG FOR 300ÅR SIDEN   -   

1. Ifm at det 12.11.2020 var 300 år siden Tordenskiolds bortgang skulle AOF egentlig en tur til Gleidingen i 
Tyskland i anledning dette jubileet. Det ble som kjent ikke noe av, derimot fikk vi på Vindfjelltunet 
31.10.2020 vi et meget godt foredrag om Tordenskiold. Men – det var bare deltagerne på Barbara-
arrangementet som fikk ta del i det, og vi har i ettertid fått en del spørsmål om å gjenta foredraget for alle.  
 

2. Ettersom det er umulig å få til noe i Oslo-området pga Korona-bestemmelser, har vi måttet søke ut av 
hovedstaden og ned til Fredrikstad for å kunne ha 10 (ti) deltagere på et foredrag. Hvis vi er heldige, så 
kan det kanskje åpnes for flere den 21.01.2021 enn det kan pr idag, men det får vi se an når den tid 
kommer. Uansett kan vi ha 10 deltagere tilsammen etter det Quality hotell Fredrikstad opplyste pr idag. 
Foredraget starter torsdag 21.01.2021 kl 1800. Foredragsholder er Lars Wessel Johnsen. Det må nevnes at 
han har skrevet bok om Tordenskiold – en bok som forøvrig er tatt imot på det Kgl Slott! Gratis servering. 
 

3. Forut for foredraget – og i tilknytning til det – arrangerer vi en kort utflukt til Harry Gloslis kunst-
samlinger i Rødåsen 10, 1622 GRESSVIK hvor vi starter kl 1600. Kunstneren har en rekke flotte bilder, 
og har også skrevet bok som vi får se nærmere på. Om noen vil kjøpe noe kunst hos ham, er det sikkert en 
mulighet for det også. Ifm denne utflukten serverer vi kaffe og baguett, slik at de som ikke har rukket 
middag enda, får stagget sulten noe.  
 

4. Program for dagen: 
1430-1530 Transport fra Oslo til Gressvik ved Fredrikstad inkl kort kaffestopp på Statoil  (Circle K) 
1600-1645  Omvisning hos kunstner Harry Glosli: Bl.a skutebilder fra Tordenskiolds tid (Adr: Rødåsen 10) 
1645-1715  Baguett og kaffe/brus. 
1715-1735  Avmarsj til Fredrikstad og Nygata 2-6, 1607 Fredrikstad der Quality hotell Fredrikstad ligger. 
   Hotellet har parkering i garasje-kjelleren som koster 135,- pr døgn. Vi anbefaler heller 
   den kommunale parkeringen på andre siden av gaten (inne i fjellet), som er gratis 
   fra 1400-2359. Men man velger selvsagt selv hva man vil her. 
1735-1745  Gange fra parkerings-plassen til Quality-hotellet, og opphold ifm møterommet vårt 
1745-1800  Kaffe og vaffel ifm møterommet. NB! Vi får max være 10 deltagere pga korona. 
1800-1900 Foredrag om Tordenskiold ved Lars Wessel Johnsen 
1900-1930  Kort sosialt samvær der vi selvsagt holder meteren 
1930-2040  Gange tilbake til bilen, og retur til Oslo (kort stopp på Statoil/Circle K hvis behov) 
 

5. De som kjører t/r Oslo får 300,- i bensinpenger hvis man tar med minst en person i bilen, og 400 hvis det 
er to eller flere. Bensinpenger avklares ifm påmelding ifm andre steder man kjører fra. Forøvrig er all 
servering gratis. Påmelding gjøres til jan.petter.husebye@gmail.com ev pr mobil til 9506 1496 senest 
19.01.2021 kl 1600. Ta gjerne med venner og bekjente, men husk: Her er det førstemann til mølla, og vi 
får max lov til å være 10 deltagere pga korona-regler som pr idag gjelder for hotellet. Vel møtt!  

6.  
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Styresammensetning/Kontaktpersoner  01.06.2019-31.05.2021 :     Pål Heimtoft Walum, Kasserer, Orrhaneveien 7, 1555 SON,  Mob 9823 2876 
Karl Johan Mevold, Sekretær, Bjørndalsjordet 1 M, 1270 OSLO, Mob: 9748 6142   Jan Petter Husebye, Formann, Fjordvn 61c, 1363 HØVIK  Mob 9506 1496   
Thor Walter Eriksen, Johan Scharffenbergs vei 14, 0694 OSLO Mob: 9209 9677   Generelle spørsmål om AOF kan stilles til sekretær ev til Formann  
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