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Sommerprogram 2019

Randsfjordmuseet åpner ukjente rom
Fra foredrag til teatersport, fra Seterdager til Pride: Randsfjordmuseets sommerprogram favner både bredt og vidt, og med rom for det smale. Lands Museum,
Hadeland Folkemuseum, Hadeland Bergverksmuseum og Kittilbu Utmarks
museum formidler både kulturhistorie, naturhistorie og den dagsaktuelle
samtiden.
Med vår nye visjon, «Randsfjordmuseet åpner ukjente rom», ønsker vi å utforske det ukjente. Vi vil
åpne dører til fysiske, historiske og mentale rom slik at du som besøkende skal gå ut av museet
med en opplevelse, ettertanke, undring og med ny kunnskap. Derfor lanserer vi i år nye programserier, nye utstillinger og nye museumsrom i tillegg til et sommertilbud som er kjent og kjært for
mange.
I Hov i Land åpner Oppistua, som i tillegg til å bli Randsfjordmuseets første formidlingssted i
Søndre Land skal være et MuseumsLaboratorium – et prosjektrom for eksperimenter, undersøkelser og utforsking. På Lands Museum åpner vandreutstillingen «Forelsket og foraktet – norske
jenter, tyske soldater». Utstillingen tar tak i historier som fortsatt er vanskelige å snakke om for
mange, og som er blitt aktualisert med statsminister Erna Solbergs unnskyldning til de såkalte
«tyskerjentene» i 2018. Kanskje kan disse historiene også gi perspektiver til dagsaktuelle debatter
rundt fremmedkrigere og deres barn?
På Hadeland Folkemuseum åpner utstillingen «Hvordan kom du hit? – skråblikk på samlingene»,
hvor museets samlinger settes under lupen. Hvordan kom nettopp disse gjenstandene til museet,
og hvorfor ble de innlemmet i samlingen? Barn og voksne utfordres til å gjøre seg opp noen tanker
om ivaretakelse av den lokale kulturarven. Hva har vi tatt vare på tidligere, og hva skal museet
samle på i framtida?
Hadeland Bergverksmuseum og Kittilbu Utmarksmuseum har også noe nytt på menyen. Hadeland
Bergverksmuseum lanserer i år en serie med torsdagsforedrag under tittelen «Kveldsmat». Her
spenner temaene fra jernblestring til yoga, og som tittelen tilsier avsluttes foredraget med et
velsmakende måltid. På Kittilbu Utmarksmuseum suppleres den populære kulturstien med en ny
natursti. Nå kan du gå fra Utmarksmuseet langs kulturstien, og ta veien tilbake via naturstien.Vi
håper sommerprogrammet både kan utfordre, engasjere og skape gode minner.
Velkommen til Randsfjordmuseet!

Nye arrangementsserier
RANDSFJORDHISTORIER
Randsfjordhistorier er en serie med kveldsforedrag hvor Randsfjorden står i sentrum – sammen
med naturen, menneskene og historiene som kan knyttes til den. Foredragene med lokalhistorisk
tilsnitt vil foregå både på Hadeland Folkemuseum og Lands Museum.
AHA!
En aha-opplevelse, også kalt «Eureka-effekten», er en betegnelse på opplevelsen av å plutselig
forstå hvordan noe henger sammen. Det er ofte avkobling som får frem Aha-opplevelsene, men
først må hjernen mates med kunnskap. Aha! er en serie arrangementer hvor vi inviterer eksperter
som har fordypet seg i spennende temaer og prosjekter til å dele av kunnskapen sin. Slik håper vi
å så spirer til store og små Aha-opplevelser om natur, kultur og samfunn. Og om Aha-opplevelsen
ikke inntreffer umiddelbart kan du jo gå hjem og ta et bad, eller rusle en tur på våre vakre
friluftsområder og se hva som skjer…
KVELDSMAT
Fire torsdager i juli inviterer vi til en hyggelig, gastronomisk og lærerik kveld på Hadeland
Bergverksmuseum. Hvordan begynte egentlig menneskene å lage produkter av jern? Hvem er
Hr. Tosten fra Lunner ætte? Og hva vet du egentlig om yogafilosofi? Dyktige foredragsholdere
åpner ukjente rom og forteller om temaer som interesserer dem. I løpet av kvelden blir det
servert smakfull hjemmelaget kveldsmat som selvsagt står i stil med kveldens innhold. Vi samler
oss inne i museets lune peisestue eller drister oss ut i den svale sommerkvelden med levende lys
og avslappende atmosfære. Velkommen til hyggelige og velsmakende kvelder på Bergverks
museet.

OM LANDS MUSEUM
I gangavstand fra Dokka sentrum ligger Lands Museum. I det vakre friluftsområdet finner du
over 35 historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til
1900-tallet. I husene finner du arbeider av Peder Aadnes (1739-1792), en av Norges fremste
rokokkomalere. I tillegg til et innholdsrikt sesongprogram viser Lands Museum i år utstillingen
«Forelsket og foraktet. Norske kvinner – tyske soldater.» Du kan også se utstillingen «Vidunderlig
ny verden: To dråper vann» som omhandler klimakrisen og ressursbruk knyttet til vann. Landhandelen har åpent med både kafe og spennende, lokale produkter og suvenirer, og det tilbys daglige
omvisninger. Enkelte av sommerprogrammets arrangementer vil foregå på husmannsplassen
Amundstuen og i det nyåpnede Oppistua i Hov (se program).
Within short walking distance from Dokka center lies Lands Museum. In the attractive open-air
museum you can visit over 35 historic buildings that reflect local building styles from the Middle
Ages up to the 20th century. The Museum houses works by the renowned Roccoco painter, Peder
Aadnes (1739-1792). At Lands Museum we offer a varied summer programme and several
exhibitions. The museum shop and café is open daily during the summer season, and there are
daily guided tours. Some of this summers events will take place at Amundsstuen and Oppistua
(see programme for details).

Adresse / Address

Villaveien 45, 2870 Dokka

Sommersesong / Season

19. juni–18. august

Åpningstider / Opening hours 11.00–16.00 tirsdag–søndag / 11 am–4 pm Tuesday–Sunday
Inngangspris / Entrance fee

Voksen (inkl. omvisning) / Adult (guided tour included)
Barn (inkl. omvisning) / Children (guided tour included)
Familie (2v2b) / Family (2 adults, 2 children)
Barn under 6 år / Children under the age of six

NOK 80,NOK 50,NOK 200,Gratis/Free

SOMMERPROGRAM
12.mai

Åpning av Planetsti

kl. 13.00

Sted: Lands museum

Gratis

Nå kan du bli kjent med planetene i solsystemet vårt
på Lands Museum! Langs planetstien på museumsområdet treffer du på 9 planeter i målestokk 1:10
milliarder. Stivandringen starter ved hovedinngangen
til museet, og ender opp på ungdomsskolen med
servering i kantina og besøk i Planetariet. Her blir det
også planetshow kl. 15.00 med astronom Vegard
Rekaa og Bjørn Bjørnseng. Planetstien er satt opp i
samarbeid med Torpa/Nordre Land Frivillighetssentral
og Nasjonalforeningen Nordre Land Helselag.
17.mai

Tradisjonell 17. mai-feiring

kl. 12.30

Sted: Lands Museum

Åpningstider

Her blir det feiring for hele bygda med taler,
underholdning og leker!

12.30–14.30
17.30–20.00

Barnetoget går kl. 12.00 fra Jernbanetorget i Dokka
sentrum til Lands Museum.
17.mai-kiosken er åpen! Se også Nordre Land
kommunes eget program for 17. mai

Gratis

15.juni

Åpning av Oppistua i Hov

kl. 12.30–16.00

Sted: Oppistua i Hov sentrum

Gratis

Endelig får Randsfjordmuseet en formidlingsarena i
Søndre Land! Oppistua er bygget i 1820 og er siste
rest av «gamle Hov». Åpningen markeres med tale av
kultursjef Tone Gellein kl. 12.30. Lars Erik Narmo vil
lede vandringen «Fra gård til tettsted» som går fra
Oppistua til Grette. Vandringen starter 13.30. I
Oppistua blir det åpent hus med fokus på framtidas
Hov: Hvordan vil vi at Hov skal se ut? Hva skal vi ta
vare på, hva bør rives og hva bør bygges nytt? Alle
inviteres til å være med å bygge framtidas Hov i papp,
og det blir selvfølgelig kake og kaffe.
16.juni
kl. 09.30

Villblomstens dag på Amundstuen
Sted: Oppmøte og registrering for turmerket på
Gamleskolen på Ringelia kl. 09.30

16. juni feires Villblomstens Dag på Amundstuen,
samtidig som den årlige turmarsen Amundstu-marsen
gå av stabelen. Turen går fra Gamleskolen på Ringelia
til Amundstuen, og Randsfjordmuseets botaniker Eike
Müller vil fortelle om blomstene vi finner på veien.
Vel fremme på Amundstuen er det kaffe og vafler til
salgs, det arrangeres utegudstjeneste, og om du har
plukket noen fine blomster på veien får du hjelp til å
lage noe spennende av dem!
18.juni

Sesongåpning med omvisning

kl. 19.00

Sted: Lands museum
Vi markerer åpningen av sommersesongen med
omvisning i utstillingen «Forelsket og foraktet
– norske kvinner, tyske soldater». Det vil også bli
anledning til å få omvisning i friluftsmuseet.

100,-

4. juli, 11.juli,

Seterdager

18. juli og 25. juli

Sted: Lands museum

kl. 11.00–15.00

100,- /50,Under 4 år, gratis
Familie 250,-

Hver torsdag gjennom hele juli har vi åpen seter på
Lands Museum. På seterdagene er det varierende,
spennende og lærerike gjøremål for både små og
store. Det blir ponniridning for barna og mulighet til å
hilse på andre dyr, og varierende øvrige aktiviteter fra
uke til uke. På de ulike seterdagene kan man blant
annet bli med på ysting, plantefarging, brødbaking,
spinning, flatbrødsbakst, såpekoking mm. Landhandelen er åpent hver dag, og i kaféen er det sommerlig
servering med både rømmegrøt, kaffe og kaker på
menyen. Se detaljert program med aktiviteter for
hver enkelt dag på våre nettsider. Land Kunstforening
har også sommerutstilling i Utstillingsrommet med
malerier av Kristian Skolmen og Ole Jacob Omdahl, og
egen guide på plass hver torsdag i juli. Velkommen til
skikkelig gammeldags sommeridyll, og få med deg en
guidet tur innom de gamle husene på Lands Museum.
14.august
kl. 11.00

Førstemann til Mølla!
Sykkeltur til Møllerstufossen
Sted: Lands museum
For første gang tilbyr Lands Museum guidet
el-sykkeltur til Helleristningene på Nordsinni. Nordre
Land kommune har 8 el-sykler vi har booket for
denne spesielle anledningen. Randsfjordmuseets
Alastair Brown er med som guide på turen til de
fantastiske helleristningene. På grunn av begrenset
antall sykler sier vi «førstemann til mølla» - påmelding
til museet innen 30. juli. For de som er riktig spreke er
det også mulig å sykle på vanlig sykkel.

100,-

OM HADELAND FOLKEMUSEUM
På Hadeland Folkemuseum kommer du tett på Hadelands spennende historie, både de eldre og
de nye fortellingene. Museet ble etablert i 1913 ved Halvdan Svartes gravhaug, og ligger i det
vakre og frodige kulturlandskapet på Tingelstadhøgda, tre kilometer nord for Granavollen. På
Hadeland Folkemuseum finner du et stort friluftsmuseum med antikvariske bygninger fra de tre
Hadelandskommunene. Her er det daglige omvisninger, fine turmuligheter og områder for lek og
aktiviteter ved museets dam. I tillegg har Hadeland Folkemuseum enestående kulturminner fra
middelalderen. Tingelstad gamle kirke er en stemningsfull middelalderkirke med intakt interiør
fra både middelalder og etter reformasjonen. Dynnasteinen som står på museet er en bilde- og
runestein fra tidlig kristen tid i Norge. På Hadeland Folkemuseum tilbyr vi daglige omvisninger
kl. 12.00, 13.00 og 14.00. I den koselige museumsbutikken finner du lokale håndverksprodukter
og mange spennende bøker. Museet har også en liten kafe. Den 26. mai markerer vi starten på
sommersesongen med åpning av utstillingen «Hvordan kom du hit? – skråblikk på samlingen».
I tillegg kan du se fjorårets utstilling, «MEG- jeg vil fortelle deg noe», laget i samarbeid med
innføringsklassen på Hadeland VGS.
Hadeland Folk Museum, established in 1913, is situated in the beautiful and historic landskape on
Tingelstadhøgda, 3 kilometers from Granavollen. During the summer, the museum offers daily
guided tours (avilable in English) on both the medieval history and on the farming history of the
region. This summer you can also visit two exhibitions, a charming museum store with local
handicraft, and a small café with traditional sour cream waffles.

Adresse / Address

Kongevegen 92 2770 Jaren

Sommersesong / Season

26. mai–25. august

Åpningstider / Opening hours 11.00–16.00 tirsdag–søndag / 11 am–4 pm Tuesday–Sunday
Inngangspris / Entrance fee

Voksen (inkl. omvisning) / Adult (guided tour included)
Barn (inkl. omvisning) / Children (guided tour included)
Familie (2v2b) / Family (2 adults, 2 children)
Barn under 6 år / Children under the age of six

I sommersesongen kan du helt gratis gå på tur på museumsområdet
utenom museets åpningstid. Vi lar porten stå åpen!

NOK 80,NOK 50,NOK 200,Gratis/Free

SOMMERPROGRAM
26. mai
kl. 11.00

Sesongåpning: Utstillingsåpning og
Barnas Museumssøndag
Sted: Hadeland Folkemuseum
Vi markerer starten på sommersesongen med et
familievennlig program knyttet til åpningen av vår nye
utstilling «Hvordan kom du hit? – skråblikk på
samlingen». Kl. 11.30 trekkes det ut to heldige barn
som får æren av å åpne utstillingen. Det blir
samlingsrelaterte aktiviteter for hele familien i årets
første Barnas Museumssøndag med tema «Hva
samler du på?» fram til kl. 13.00, og deretter er
utstillingen åpen for alle. Prosjektleder Kari-Mette
Avtjern er til stede og viser rundt.
«Hvordan kom du hit?» er en utstilling for barn og
voksne om samlingene ved Hadeland Folkemuseum.
Vi spør: Hvordan kom nettopp disse gjenstandene til
museet? Publikum utfordres til å gjøre seg opp noen
tanker om ivaretakelse av den lokale kulturarven. Hva
har vi tatt vare på tidligere, og hva skal museet samle
på i framtida? Følg med på våre hjemmesider og på
facebook-arrangementet for detaljert program.

Gratis

29. mai

5 Briller | Botanikeren | Eike Müller

kl. 19.00

Sted: Søsterkirkene på Granavollen

120,-

Vi går turen fra Søsterkirkene til Tingelstad gamle
kirke med botaniker Eike Müller som turleder.
Hvordan ser grøftekantene langs Kongeveien ut sett
gjennom botanikerbriller? Oppmøte utenfor
Søsterkirkene på Granavollen. Deltakelse betales ved
ankomst til museet.
1. juni
kl. 12.00

Nye ferdighetsspill på
Hadeland Folkemuseum
Sted: Hadeland Folkemuseum

Gratis for barn
2 for 1 for voksne
(80,- for to)

Test konsentrasjonen, balansen, koordinasjonen og
ikke minst konkurranseinstinktet hos oss! Vi inviterer
alle barn (og lekne voksne) til å prøve våre splitter
nye, håndlagde ferdighetsspill, skjenket til Hadeland
Folkemuseum fra Hadeland museumslag. Spillene er
laget på bestilling av katalonske kunsthåndverkere fra
firmaet Tombes Creatius, som utvikler unike
ferdighetsleker i tre. Spillene er dekorert i samarbeid
med barn fra Gran Kulturskole. Velkommen til en ekte
museumsåpning spesielt for barn, med kake, brus og
moro!
1. juni
kl. 12.00

Veterandagen.
Åpen dag på Rudsetra
Sted: Rudsetra
Rudsetra markerer også i år «Veterandagen» med
åpen hytte, besøk av Kåre Willoch og spennende
program for alle interesserte. Salg av mat og drikke.
Ankomst til Rudsetra med bil: Følg skilting fra øvre del
av Harestua stasjon, kjøreavstand ca 5 km. Parkeringsvakter ovenfor hytta. Bred skogsti ca 200 meter ned
til Rudsetra.

5. juni

Sitt Stille| ARV| Reidun Ramse Sørensen

kl. 19.00

Sted: Hadeland Folkemuseum

120,-

15 minutter innledning. 15 minutters stillhet.
Samtale og kveldsmat på plattingen etterpå.
Servering inkludert i billetten.
12. juni

Sitt Stille | LÆRING | Arnfinn Nilsen

kl. 19.00

Sted: Hadeland Folkemuseum
15 minutter innledning. 15 minutters stillhet.
Samtale og kveldsmat på plattingen etterpå.
Servering inkludert i billetten.

120,-

19. juni

Sitt Stille | RIKDOM |Daniel Håkegård

kl. 19.00

Sted: Hadeland Folkemuseum

120,-

15 minutter innledning. 15 minutters stillhet.
Samtale og kveldsmat på plattingen etterpå.
Servering inkludert i billetten.
20. juni

Hadeland Pride

kl. 18.00

Sted: Hadeland Folkemuseum

Gratis

Kjærlighetsfest for alle! Vi fortsetter fjorårets
nyetablerte tradisjon med Pride på folkemuseet. Det
blir taler, konsert, flaggheising, havfruebar og god
stemning! Arrangeres i samarbeid med Region
Hadeland. Detaljert program annonseres på våre
hjemmesider.
22. juni

Midtsommerjazz | Hilde Louise Orchestra

kl. 15.00

Sted: Hadeland Folkemuseum
I samarbeid med Hadeland Jazzforum inviteres det til
årets midtsommerjazz med Hilde Louise Orchestra!
Hilde Louise Asbjørnsen er blitt sammenlignet med
storheter som Marilyn Monroe, Edith Piaf og Peggy
Lee, og omtales som like mye musiker og poet, som
historieforteller. Under konserten ved Midtsommerjazzen på Hadeland presenteres en miks av Asbjørnsens siste plater i herlig samspill med hennes
håndplukkede band; Hilde Louise Orchestra.

300,- ikke medlem
250,- medlem
(Hadeland
Jazzforum)

23. juni

Håndverksdagen

kl. 12.00

Sted: Hadeland Folkemuseum

Voksen 150,-

Velkommen til den tradisjonsrike håndverksdagen på
Tingelstadhøgda! Det blir konsert med Hege Rimestad
Trio, håndverksdemonstrasjoner og mange aktiviteter
for store og små.

Familie 300,-

26. juni

Sitt Stille | ANSVAR | Knut Sterud

kl. 19.00

Sted: Hadeland Folkemuseum
15 minutter innledning. 15 minutters stillhet.
Samtale og kveldsmat på plattingen etterpå.
Servering inkludert i billetten.

Barn 80,-

120,-

21. juli

Kulturvandring i Tingelstad

kl. 11.00

Sted: Parkering ved Tingelstad gamle kirke
Den Norske Turistforening inviterer til kulturvandring i
Tingelstad. Vandringen starter med et besøk i St.Petri/
Tingelstad Gamle kirke, før turen går til Klokkerlåven
og stavkirketomta på Grinaker. Anne Lise Jorstad
forteller om stedene vi er innom, og det blir tid til en
rast. Turen går over 7 km.
Påmelding: Turleder Hallgeir Risenfald
Tlf: 930 11 991.

7. august
kl. 19.00

Sitt Stille | FORSKJELL
Aase Ingeborg Raastad Velsand

120,-

Sted: Hadeland Folkemuseum
15 minutter innledning. 15 minutters stillhet.
Samtale og kveldsmat på plattingen etterpå.
Servering inkludert i billetten.
14. august
kl. 19.00

Sitt Stille| JEG – FRIVILLIG?
Leila Valvil Raustøl og Hilde Grøndal Tangen

120,-

Sted: Hadeland Folkemuseum
15 minutter innledning. 15 minutters stillhet.
Samtale og kveldsmat på plattingen etterpå.
Servering inkludert i billetten.
15. august

Aha!| Game of Thrones og middelalderen

kl. 19.00

Sted: Steinhuset på Granavollen
Game of Thrones er fantasy. Men serien forteller også
mye om middelalderen – faktisk langt mer enn det
mange såkalt «historiske» serier gjør! Hans Jacob
Orning er historiker ved Universitetet i Oslo med
nordisk høymiddelalder som spesialområde. I dette
foredraget vil han diskutere det politiske maktspillet i
GoT og dra paralleller til middelalderens politikk.
Serien aktualiserer – selvsagt på en «fantastisk» måte
– dilemmaer som var kjente i middelalderen. Hvor
stor makt hadde kongene og hvordan burde de
opptre? Hva var rådgiveres rolle og funksjon? Hva skal
til for å få en slagkraftig hær? Hvordan styrer man et
vidstrakt rike som består av «Seven Kingdoms»? Hva
skal man gjøre med de som bor på den andre siden
av Muren? Orning trekker også inn Ringenes Herre:
Hva kan forskjellene mellom de to seriene si om
dagens samfunn?

100,-

21. august

Sitt Stille| PLUSS| Kari Afret

kl. 19.00

Sted: Hadeland Folkemuseum

120,-

15 minutter innledning. 15 minutters stillhet.
Samtale og kveldsmat på plattingen etterpå.
Servering inkludert i billetten.
24. august
kl. 18.00

Teatersport på museet | Omvisning med
Impro-guidene

180,-

Sted: Hadeland Folkemuseum
Dette er omvisningen for deg som setter alternative
fakta og fantasi høyere enn det historisk korrekte!
Impro-guidene gir deg helt nye perspektiver på
antikvariske bygninger og gjenstander i friluftsmuseet,
og bruker teknikker fra improvisasjonsteater og
teatersport for å skape omvisningen. Impro-guidene
består av Christina Hvinden, Kristoffer Amundsen og
Håkon Forfod Sønneland.
OBS: Stor fare for historieforfalskning!
25. august

Barnas Dag på Hadeland Folkemuseum

kl. 12.00

Sted: Hadeland Folkemuseum

Voksne 150,-

Siste søndag i august inviterer vi til sesongavslutning
med morsomme, rare, lærerike og underholdende
aktiviteter og program for barn i alle aldre. Har du
ikke fått prøvd de nye ferdighetsspillene våre enda, så
har du mulighet til å teste de ut i dag, i tillegg til
massevis av andre aktiviteter! Følg våre nettsider for
detaljert program

Familie 300,-

29. august

Radon – gassen til besvær

kl. 18.00

Sted: Hadeland Folkemuseum
Vi blir ofte nervøse når vi hører huset vårt står i et
radonutsatt område. Radon er jo livsfarlig! Eller er det
det? Hva er egentlig Radon? Geologen Ragnar Knarud
vil i løpet av kvelden gi oss et innblikk i radongassens
verden - fra dens opprinnelse til målinger og tiltak for
å redusere radonforekomster i hjemmet. Foredraget
holdes på Hadeland Folkemuseum i regi av Hadeland
Bergverksmuseum. Velkommen til en lærerik kveld!

Barn 80,-

60,-

OM HADELAND BERGVERKSMUSEUM
Bli med under jorda! På Hadeland Bergverksmuseum kan du både oppleve og lære om Hadelands
mangesidige bergverkshistorie. Museets hovedattraksjon er besøk i de spennende Nyseter
gruvene hvor det er daglige omvisninger i sommersesongen. På Bergverksmuseets hovedbygning
Bråten finner du også kultur- og naturhistoriske utstillinger med materiale fra Hadeland. Her er
det kafè og museumsbutikk med et utvalg lokale suvenirer, lokale mineraler og bøker.
Welcome underground! At Hadeland Mining Museum you can both experience and learn about
the mining history of Hadeland. The main attraction are the Nyseter mines where we offer daily
tours during the summer season. At Bråten, the museums main building, you will find exhibitions,
a museum cafe and a shop with a selection of souvenirs, local minerals and books.

Adresse / Address

Hadelandsvegen 1568, 2742 Grua

Sommersesong / Season

16. juni–18. august

Åpningstider / Opening hours 12.00–16.00 onsdag–søndag/11 am–4 pm Wednesday–Sunday
Inngangspris / Entrance fee

Voksen (inkl. omvisning) / Adult (guided tour included) NOK 160,Barn (inkl. omvisning) / Children (guided tour included) NOK 110,Familie (2v2b) / Family (2 adults, 2 children)
Barn under 6 år / Children under the age of six

NOK 500,Gratis/Free

SOMMERPROGRAM
16. juni

Barnas Dag på Hadeland Bergverksmuseum

kl. 11.00–14.00

Sted: Hadeland Bergverksmuseum

Voksne, gratis
Barn, 60,-

Nå arrangerer vi igjen Barnas Dag på Hadeland
Bergverksmuseum! Det blir morsomme aktiviteter og
konkurranser for barn i alle aldre. Premier til
deltakere og salg av mat og drikke i museets kafé.
Velkommen til en hyggelig og aktiv dag på Bergverksmuseet! Mer informasjon om dagens aktiviteter
kommer.
21. juni
kl. 17.00–19.00

På tur med en botaniker
– Vi finner naturens snadder
Sted: Hadeland Bergverksmuseum
Geleidet av Randsfjordmuseets egen botaniker: Eike
Müller tar vi turen ut i det kjente - men dog ukjente
– i jakten på noen av naturens godbiter. Hva kan
spises og hva bør vi unngå av planter og blomster
i nærområdet? Turen går fra Hadeland Bergverks
museum og inn i den nærliggende skogen. Underveis
tilbereder vi noe av det vi har funnet. Som avslutning
blir det servering av suppe laget av lokale vekster på
museet. Velkommen med på en hyggelig tur!

125,- inkl.
kaffe og suppe

4. juli
kl. 19.00–21.00

Kveldsmat
Jernblestring – en eldgammel kunst

200,inkl. mat

Sted: Hadeland Bergverksmuseum
Foredragsholder: Finn-Audun Grøndahl
Velkommen til en hyggelig, smakfull og lærerik kveld
på Hadeland Bergverksmuseum! Dette er den første
av fire kvelder vi serverer kveldsmat til foredrag på
museet denne sommeren. Vår egen naturhistoriker
Finn-Audun Grøndahl, forteller om den eldste
jernfremstillingsformen vi har i Norge, nemlig
jernblestring av myrmalm. Underveis viser vi både
bilder og film av fremstillingen. Menyen står selvsagt
i stil med tema for kvelden.
11. juli
kl. 19.00–21.00

Kveldsmat | Da Ballangrudbyen var
«hovedstad» i Jevnaker - Lunner - Grindvolls
ukjente fortid

200,inkl. mat

Sted: Hadeland Bergverksmuseum
Historieelsker, kjentkvinne og tidligere spesial
pedagog, Helen M. Myrvoll, kommer til Bergverks
museet for å dele historien om da Lunner og Jevnaker
var samme kommune - da de hadde felles prest,
lensmann og ikke minst samme kommunestyre.
Hvordan var livet for innbyggerne i Ballangrudbyen på
1800-tallet? Til foredraget blir det servert smakfull
kveldsmat i avslappende atmosfære på bergverks
museet.
18. juli
kl. 19.00–21.00

Kveldsmat | Herr Tosten og middelalderjernverket på Lunner
Sted: Hadeland Bergverksmuseum
Diverse smeltesteder for jernproduksjon fra
middelalderen er registrert i Lunner. Det er funnet
lokaliteter ved Sveselva og Elgsjøen, der det ved
sistnevnte fantes tre gårder registrert som Hytten.
Foredragsholder Rune Arenfeldt Berg har over lengre
tid forsøkt å finne ut historien bak middelalderens
jernproduksjon på Lunner. Hvilken rolle spilte
storfamilien på gården Lunner, den såkalte
Lunner-ætta i denne historien? Og kan de tre
Hytten-gårdene på Lunner kobles opp mot jern
produksjonen og gården Hytten i Hakadal? Til
foredraget serveres kveldsmat som gir mersmak
i museets peisestue.

200,inkl. mat

25. juli

Kveldsmat | Bergverksyoga

kl. 19.00–21.00

Sted: Hadeland Bergverksmuseum

200,inkl. mat

Velkommen til avslappende yoga og kveldsmat på
Hadeland Bergverksmuseum! Den dyktige yoga
instruktøren Kine Orheim gir oss en innføring i yoga
og yogafilosofi. Etter yogatimen spiser vi et deilig
kveldsmåltid i museets peisestue eller ute i frisk
sommerluft. Yogamatter kan lånes på museet.
Påmelding innen 24.juli til 93 07 81 61.
18. august

Over bakkar og bergverk på Lunner

kl. 12.00–15.00

Sted: Hadeland Bergverksmuseum

125,- inkl.
kaffe og kake

De ivrige lokalhistorikerne Rune Berg og Svein
Øverlier tar oss med på en vandring til noen av de
spennende bergverkslokalitetene på Lunner. Vi
forflytter oss fra Østhagan til Skjerpedalen, Mutta
tjern til Blyverket langs Myllselva, og ender til slutt på
Bergverksmuseet. Underveis blir det servert kaffe og
kaker. Bil må benyttes som transport til lokalitetene.
Vi fyller så få biler som mulig. Velkommen til en
hyggelig og lærerik vandring i Lunner sin lokale
bergvershistorie.
29. august

Radon – gassen til besvær

kl. 18.00–20.00

Sted: Hadeland Folkemuseum
Vi blir ofte nervøse når vi hører huset vårt står i et
radonutsatt område. Radon er jo livsfarlig! Eller er det
det? Hva er egentlig Radon? Geologen Ragnar Knarud
vil i løpet av kvelden gi oss et innblikk i radongassens
verden - fra dens opprinnelse til målinger og tiltak for
å redusere radonforekomster i hjemmet. Foredraget
holdes på Hadeland Folkemuseum i regi av Hadeland
Bergverksmuseum. Velkommen til en lærerik kveld!

60,-

OM KITTILBU UTMARKSMUSEUM
Kittilbu Utmarksmuseum ligger i den vakre setergrenda Kittilbu i Gausdal Vestfjell. Museet holder
åpent gjennom hele sommeren, og har museumskafe, butikk og flere utstillinger. Vi tilrettelegger
turer for skoler og grupper på bestilling, både i og utenom sommersesongen. Kittilbu Utmarks
museum er også besøkssenter for Langsua nasjonalpark, og du kan henvende deg for informasjon
om de rike fiske- og turmulighetene i området rundt museet. Kittilbu Utmarksmuseum er godkjent
Norsk Økoturismebedrift, og har miljø som et fremtredende ideal i vår drift. I vår café får du
servert økologisk og/eller lokal mat. Vi tilrettelegger turer for skoler og grupper på bestilling.
I sommer kan du besøke museets utstilling “Vidunderlig ny verden”- en utstilling om menneskets
tidsalder, og menneskets påvirkning av landskapet gjennom tidene.
Kittilbu Utmarksmuseum lies in the scenic area of Kittilbu in Gausdal municipality. The museum
is surrounded by wetlands, forest and lakes. You can learn about the area’s cultural and natural
history at the museum’s exhibition and along its new nature trail. The museum also serves as the
visiting center for Langsua National Park. If you are planing to visit Langsua we recomend you stop
by the museum where we provide advice and information abut hikes, fishing and accomodation.
In our café we offer local and organic cakes and various drinks. We have local handicrafts and
souvenirs for sale in the museum shop. Kittilbu Utmarksmuseum is an approved Norwegian
ecotourism business.

Adresse / Address

Kittilbu Utmarksmuseum, Fylkesvei 2004, 2653 Vestre Gausdal

Sommersesong / Season

23. juni–18. august

Åpningstider / Opening hours 11.00–16.00 tirsdag–søndag / 11 am–4 pm Tuesday–Sunday
Inngangspris / Entrance fee

Voksen / Adult

NOK 40,-

Barn / Children

NOK 20,-

Familie (2v2b) / Family (2 adults, 2 children)
Barn under 6 år / Children under the age of six

NOK 100,Gratis/Free

SOMMERPROGRAM
23. juni
kl. 12.00–15.00

Åpning av natursti på
Kittilbu Utmarksmuseum

Gratis

Sted: Kittilbu Utmarksmuseum
Velkommen til sesongåpning og åpning av ny natursti
på Kittilbu Utmarksmuseum! Bli med på en vandring
forbi en idyllisk setergrend, inn i skogen, over ei myr
og opp til fugleskjulet før vi vender tilbake til museet.
Servering av mat og drikke i museets kafé. Dette er en
familievennlig dag hvor bade store og små kan lære
mer om den flotte naturen rundt Kittilbu Utmarks
museum.
7. juli
kl. 12.00–15.00

Steinaldersøndag på
Kittilbu Utmarksmuseum

100,- per barn

Sted: Kittilbu Utmarksmuseum
Har du lurt på hvordan steinaldermenneskene levde
for 8 000 år siden? På Kittilbu Utmarksmuseum kan
du leve som et steinaldermenneske for en dag! Vi
fyrer bål, lager te av vekster vi finner, koker mat i
kokegrop og jakter på ekte steinaldervis. Oppmøte
kl. 12.00 ved museumsbygningen. Velkommen til en
steinfin dag!
10. juli–14. juli

Seterlanghelg i Kittilbugrenda

kl. 11.00–15.00

Sted: Kittilbu Utmarksmuseum/Volden seter
Vi gjentar suksessen og inviterer igjen til idylliske
seteropplevelser på Kittilbu Utmarksmuseum.
Bli med på ysting av brunost, separering av melk,
kinning av smør og karding og spinning av ull. Blir du
sulten serverer vi deilig seterlunsj i museets egen
seter. Er du glad i dyr er det mange å kose med på
tunet. Detaljert program finnes på våre hjemmesider
og Facebookside. Velkommen til avslapning og hygge
i Kittilbu Setergrend!

50,-

21. juli

Familierebus på Kittilbu Utmarksmuseum

kl. 12.00–15.00

Sted: Kittilbu Utmarksmuseum

50,-

Bli med og test kunnskapen om natur og kultur i
Kittilbu familierebus! Løypa går forbi idylliske Kittilbu
setergrend, gjennom skog med eldgamle fangst
groper og rester etter jernproduksjonsvirksomhet.
Så krysser du både myr og sti før du er tilbake på
museet. Premie til rebusvinnere og deltakere. Salg
av mat og drikke i museets kafé.
28. juli
kl. 12.00–15.00

Frisk som en fisk - Fiskekonkurranse
og røyking av fisk ved Kittilbutjernet
Sted: Kittilbu Utmarksmuseum
I år som i fjor røyker vi fisk i Kittilbu sin egen røykovn.
Du kan ta med/fiske egen fisk eller røyke fisk fra
museet. Vi arrangerer fiskekonkurranse for barna
med premie til vinnere og deltakere. Servering av
bålkaffe og tilbehør til fisken.

50,-

PROSJEKTER
MS BRANDBU
Sjøsettes høsten 2019 – følg med på våre nettsider
og på facebookgruppen «MS Brandbus venner»!

TELTHUSET PÅ GRANAVOLLEN
Åpning våren 2020 – Følg med på våre nettsider for mer informasjon

INFORMASJON OG KONTAKT:
Telefonnummer: 61 31 32 80
Epost: post@randsfjordmuseet.no
Alle museene holder stengt mandager.
Omvisninger og egne opplegg for grupper kan bestilles både i og utenfor sommersesongen
– ta kontakt med museet.
Alle våre museer har lokaler til utleie. For mer informasjon, se våre nettsider.
Følg oss gjerne på Facebook og Instagram!

randsfjordmuseet.no

