
VELKOMMEN TIL 
TORSDAGSPORTEN
«TorsdagsPorten» har tatt mål av seg å bli en sosial møteplass og et 
månedlig treffpunkt for oss som bor på Snarøya og Fornebulandet. 

Her vil vi møte naboer og spennende gjester. Vi blir bedre kjent som naboer, 
diskutere, bygge nettverk og får litt faglig påfyll gjennom samtale med de 
spennende gjestene vi inviterer. Med TorsdagsPorten ønsker vi å skape en  
arena for idéutveksling og dialog i vårt nærmiljø på Snarøya og Fornebulandet. 

Vi har med oss spennende og relevante gjester, som vi skal bli  
bedre kjent med gjennom samtaler fra scenen.

Vi treffes i trivelige omgivelser sentralt for oss alle på restauranten «The Local» 
i Fornebuporten. Her vil du kunne kombinere besøket med et godt glass eller 
en matbit om du kommer med tom mage. Lett tilgjengelig med bil, sykkel, buss 
eller til fots!

TorsdagsPorten er et samarbeid mellom Fornebupiloten og ressurser fra 
Fornebu landet Vel og Snarøen Vel samt næringslivet på Fornebu og nærings-
foreningen – Vårt Fornebu, FP Eiendom og Fornebuporten.

Velkommen!
Ingrid Brattset, daglig leder i Fornebupiloten

Med Bjørn Richard Johansen  
og Erik Wold

FORNEBUPORTEN
THE LOCAL
Oksenøyveien 8-10

TORSDAG 25. APRIL 
Kl 19.00 – 21.00

Velkommen til mingling fra kl. 18.00.  
Erik og Bjørn Richard går på scenen  
ca. kl. 19.00. 

Arrangementet er åpent for alle  
interesserte.

Bernt Aardal
Norges fremste 
valgforsker fra Bærum  
hjelper oss å forutse 
høstens valg knappe fem 
måneder før valget!

Inge Andersen 
Tidligere generalsekretær 
i NIF og olympiske og 
paralympiske komité. 
trener og rådgiver for 
Birgit Skarstein.

Frode Kjekstad
En av Norges mest  
kjente jazzmusikere 
åpner kveldens  
talkshow.

Birgit Skarstein
Styremedlem i Stiftelsen 
VI som har hovedkontor 
på Fornebulandet. En av 
landets mest anerkjente 
paralympicsutøver.

Espen Agnalt 
Johansen  
Ekspert på Cyberkrimina-
litet. Vi får høre historien 
VISMA-angrepet og 
hvordan det ble løst.

  EN SOSIAL MØTEPLASS OG ET MÅNEDLIG TREFFPUNKT 

 FOR OSS SOM BOR PÅ SNARØYA OG FORNEBULANDET

VELKOMMEN TIL LOKALBEFOLKINGEN OG ANDRE INTERESSERTE!


