
  

  

I jubileumshelgen blir det åpnet en unik utstilling i Bibliotekgalleriet i Kolben. 

Fem ulike lag og foreninger står bak utstillingen «Oppegård - et sted å elske for alle» 

Utstillingen åpner lørdag 13. juni kl 12.00 av ordfører Ildri Eidem Løvaas. 
 

Nedenfor gis en presentasjon av de fem foreningene og deres bidrag til fellesutstillingen. 

 

Oppegård kunstforening ble stiftet i 1981 for å fremme interessen for 
profesjonell kunst og kunsthåndverk. Foreningen arrangerer utstillinger i 
Bibliotekgalleriet 2-3 ganger pr år. Foreningen har en egen kunstsamling, 
bestående av ca. 60 arbeider i forskjellige teknikker. I tillegg oppbevarer 
foreningen en stor samling av Rigmor Iversens bilder. Foreningen 
arrangerer også populære medlemsaftener og tilbyr galleribesøk, 
ekskursjoner og turer til inn- og utland. Medlemstallet ligger noenlunde 
stabilt på ca 130.  

Til fellesutstillingen vil det bli vist ett bilde av Rigmor Iversen, og et nylig innkjøpt bilde av 
billedkunstneren Stine Vogt. I tillegg vil det bli vist et program som presenterer hele foreningens 
kunstsamling.   

 

 

Kolbotn Maleklubb ble stiftet i 1981 og har siden vokst til dagens klubb med ca. 90 medlemmer fra 
Oppegård og kommunene rundt. Maleklubben er svært aktiv med flere medlemsutstillinger og 
separatutstillinger i året. Dessuten er klubbens medlemmer aktive ved kommunale tilstelninger som 
Eventyrfestivalen og lignende. Medlemmene tilbys minst 2 kurs pr. halvår samt vurdering av 
anerkjent kunstner.  

Til fellesutstillingen har vi valgt å vise et kort utsnitt av noe av det våre medlemmer har produsert av  
malerier hvorav de fleste har relasjon til Oppegård kommune. 

 

 



Kolbotn Fotoklubb vil være et  uformelt samlingsted for alle med interesse for 
fotografering og video – både nybegynnere og viderekomne 

Kolbotn Fotoklubb disponerer lokaler – med komplett studio – i Kapellveien 7 
på Kolbotn. Her møtes fotoklubben hver torsdag fra kl.19:00 – om ikke annet 
er avtalt. Videoklubben møtes annen hver tirsdag fra kl.19:00 på samme sted.   

Denne utstillingen viser eksempler på klubbens store bredde; stillbilder, 
videoproduksjon og utstillinger i tillegg til interne konkurranser, foredrag, kurs og fotoutflukter. 

 

 

Oppegård Husflidslag ble stiftet i 1978 og har dermed lang fartstid med 
formidling av tradisjonshåndverk og opplæringskurs i et stort spekter av 
forskjellige håndarbeids- og håndverksteknikker. 

I fellesutstillingen vil Follobunaden være sentral. Vi vil vise en komplett 
bunad, historien bak og hvordan husflidslaget holder 
håndverkstradisjonene levende med kurs for unge og voksne. I tillegg vil vi 

vise noen eksempler på brukshusflid fra det gamle Oppegård samt skrin og byttevarer fra fangeleiren 
i Fiskvollbukta, like ved Hvervenbukta. 

  

 

Oppegård Historielag ble stiftet på Kolbotn 19. november 
1986. Vi samler inn kunnskap og fakta om lokalhistorie for å 
gjøre den kjent for kommunens innbyggere og andre 
interesserte. Vi arrangerer utflukter, foredrag, publiserer 
artikler, og årskalender. Vi utgir eget medlemsblad, to 

ganger pr. år. Dessuten uttaler vi oss i kommunale høringer, regulerings- og bebyggelsesplan-saker 
for å ivareta kulturarven vår. 
 
Til fellesutstillingen vil det blant annet bli vist formannskapsbordet fra 1915 og Roald Amundsens ski 
fra Sydpolekspedisjonen. Det vil også bli vist steinaldergjenstander funnet i Oppegård i egen monter, 
og gamle bilder fra Oppegård. 
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