Bygdetunene i Numedal
Sommerprogram 2018

NORE OG UVDAL BYGDETUN • ROLLAG BYGDETUN • DÅSET - FLESBERG BYGDETUN

DÅSET, FLESBERG OPEN-AIR MUSEUM
About 5km from the centre of Flesberg, follow the signs.
Welcome to an authentic, traditional Numedal museum.
Opening hours
Seasonal opening hours from July 7 – August 4.
Tuesdays, Thursdays and Saturdays at 12.00-16.00 and Sundays at 12.00-15.30.
Guided tours and a cozy café. Cash only.
Cultural Sundays with a program: July 8, 22 and 29, at 12.00-15.30.
Activities, exhibitions and entertainment. Food available for purchase.
Children’s day on July 24, at 12.00-16.00
During Numedal Medieval Festival, July 21-29: Open daily at 12.00-16.00.
Exhibitions
• July 22 – August 4: Festival exhibition by photographer Luca Berti
«Numedal og Sandsvær» – en fotografisk reise.
• July 7 – August 4: Summer exhibition with paintings by Flesberg Malerklubb
• Exhibition of local folk costumes and accessories open all season
Dåset forest trail
Information boards, posters about the forest, natural and cultural history. 2,5 km through
easy forest terrain. The trail is sign posted and the tour takes about 1,5-3 hours. Remember
good shoes!
FLESBERG STAVE CHURCH
Open June 28 – August 5, daily at 12.00-17.00 (closed Mondays and Saturdays).
During Numedal Medieval Festival: Open every day at 12.00-17.00.
Closed July 26. Welcome to concert at 19.00: Consortium Vocale Oslo - «Olavshymner».

DÅSET – FLESBERG BYGDETUN
ca 5 km fra Flesberg tettsted, følg skilting. Velkommen til et autentisk gammelt Numedalstun.
Åpningstider:
Sesongåpent 7. juli - 4. august. Tirsdag, torsdag og lørdag (12.00 - 16.00) søndag 12.00 - 15.30
Omvisning og enkel kafé. NB! Kun kontant inngang/salg.
Kultursøndager med program 8., 22. og 29. juli kl. 12.00 - 15.30.
Aktiviteter, utstillinger og underholdning. Matsalg. Barnas dag 24. juli kl. 12.00 - 16.00.
Middelalderuka i Numedal 21. - 29. juli: Åpent hver dag 12.00 - 16.00.
Utstillinger
• Festivalutstilling 22.7 - 4.8: Luca Berti «Numedal og Sandsvær» – en fotografisk reise.
• Sommerutstilling Flesberg Malerklubb med tema Dåset 7.7 - 4.8.
• Folkedraktutstilling med «Flesbergkler» og andre lokale draktfunn (fast utstilling)
• Utstilling av serker, liv og underskjørt fra gamle dager (fast utstilling)
Dåset Skogssti
Informasjonstavler, poster om skog, natur og kulturhistorie. 2,5 km gjennom trivelig
skogsterreng. Stien er godt merket og tar 1,5- 3 timer. Husk gode sko!
FLESBERG STAVKIRKE
Åpen 28. juni til 5. august hver dag (unntatt mandag og lørdag) 12.00 - 17.00
Åpningstider under Middelalderuka: Hver dag 12.00 - 17.00
Mer informasjon kontakt Kirkevergen i Flesberg på tlf. 31 02 28 31 (09.00 - 15.00)
Billettpriser: Voksne: Kr 35,-. Barn under 15 år: Gratis. Grupper over 10 stk: kr 30,- per person.

For more information, call Flesberg church administration, tel. + 47 31 02 28 31.
Entrance: Adults NOK 35 / Free for children under 15 / Group price for 10+ people: NOK
30 per person.

NB! Stengt for omvisning torsdag 26. juli 12.00-17.00 pga forberedelser til kveldens konsert.
Vær velkommen til konserten kl. 19.00: Consortium Vocale Oslo- «Olavshymner».

LYNGDAL CHURCH Open during Numedal Medieval Festival:
July 25, 27, 28 and 29, at 12.00-16.00. Free entrance.

LYNGDAL KIRKE
Åpent under middelalderuka: 25., 27., 28 og 29. juli kl. 12.00 - 16.00. Gratis inngang.

Program sommeren 2018:
Søndag 8. juli
12.00-15.30 KULTURSØNDAG
Temautstilling: Hatter – for både kvinner og menn
Demonstrasjon av flatbrødbakst og flere håndverksteknikker. Salg av forskjellig
håndverk og salgsutstillinger av kortreist mat. Forskjellige leiker for barna.
Dialektkonkurranse. Lotteri. Salg av bl.a. rømmegrøt og grillmat fra kl. 12.00.
13.00
Småjondølene spiller og danser. Kveding v/Kristin Baalerud
Inngang kr. 80,-. (2 voksne. kr. 150,-). Gratis under 16 år.
Kun kontant inngang/salg. Ta med stol
Arr: Svene Bygdekvinnelag
Søndag 15. juli
12.00-15.30 Åpent tun
Bygninger og sommerutstillinger er åpne. Velkommen til et autentisk
gammelt Numedalstun. Enkel kafé (ikke rømmegrøt). Gratis inngang.
Søndag 22. juli
12.00-15.30 KULTURSØNDAG OG ÅPNING AV FESTIVALUTSTILLINGEN
Salgsutstillinger og demonstrasjon av husflid og håndverk. Åpent hele dagen!
Flott utstilling av gamle og nye Flesberg fingervotter. Gjør fine kjøp i blant
annet innen strikk, tekstil, keramikk, tre og smykker. Kun kontant salg!
13.00
Åpning av festivalutstillingen i Middelalderuka
Luca Berti «Numedal og Sandsvær» – en fotografisk reise.
Middelalderukas festivalkunstner Luca Berti, er tilstede.
(Les omtale på side 16 i Middelalderukeprogrammet).
Matsalg, inkl.rømmegrøt.
Inngang kr. 80,- 2 voksne kr 150,-. (Gratis under 16 år).
Kun kontant inngang/matsalg. Ta med stol!

Tirsdag 24. juli
12.00-16.00 BARNAS DAG
Bli med på morsomme uteleiker og aktiviteter. Lag fine og morsomme ting
på formingsverkstedet og Landart ute. Skattejakt. Åpen kafé.
Åpne utstillinger:
- Luca Berti «Numedal og Sandsvær» – en fotografisk reise.
- Sommerutstilling: Flesberg Malerklubb - tema Dåsettunet.
- Faste draktutstillinger.
Inngang: Alle fra 5 år kr 50,-. Kun kontant inngang/matsalg.
Arr. Flesberg bygdetunnemnd/kulturkontoret
Søndag 29. juli
12.00-15.30 GENERASJONSSØNDAG
Morsomme aktiviteter for barna!
«Snekkerkara» i Flesberg demonstrerer og selger treprodukter.
For store og små: Stek Flesbergkling og prøvesmak baksten!
Lotteri. Kunststi. Matsalg, bl.a. rømmegrøt fra kl. 12.00.
13.00
Allsang på Dåset. Bli med og syng kjente og kjære sanger!
Åpne utstillinger:
- Luca Berti «Numedal og Sandsvær» – en fotografisk reise.
- Sommerutstilling: Flesberg Malerklubb - tema Dåsettunet.
- Faste draktutstillinger.
Inngang kr. 80,- 2 voksne kr 150,-. (Gratis under 16 år).
Kun kontant inngang/salg. Ta med stol
Arr: Flesberg Malerklubb/Flesberg Pensjonistforening.

På alle kultursøndager: Aktiviteter, utstillinger og omvisning. Matsalg fra kl 12.00. Husk kontanter! Kun kontantsalg/inngang. Ta med stol.

ROLLAG OPEN-AIR MUSEUM
Located on the east side of Rollag and the river Numedalslågen,
close to Rollag stave church. Seasonal opening hours from June 23 to August 12, 2018.
Guided tours, exhibitions, cultural hiking trail and refreshments for sale. During activity
days you can buy traditional Norwegian food.
Opening hours:
•Wednesday, Friday, Saturday and Sunday: 11.00-16.00.
•During Numedal Medieval Festival, July 21-29: Open daily 11.00-16.00.
Exhibitions:
•Rostadstugu: The exhibition «Tie - frå gammal te ny ti»,
paintings by artist Jan Erik Bang-Henriksen (1947-2012) opens on June 23.
•Toenstugu: «Old and new cameras, photo equipment and photos
from Rollag and Veggli» opens June 23.
An exhibition with a selection of Luca Berti’s photographs will open on July 23.
•The barn: Old-fashioned grocery store, with traditional products.
•Bjørndalsstabburet: The skiing history of Rollag; production of skis, ski-wax and poles.
Guided tours NOK 40 adults / NOK 20 youth (12-16) / free for children under 12.
A combo ticket for both the museum and the stave church: NOK 60.
Payment options: Entrance: Cash/card. Food: Only cash.
For a guided tour outside of the museum’s opening hours,
please contact tel. + 47 31 02 30 00 / +47 456 10 249.
ROLLAG STAVE CHURCH
June 15 – August 15, daily at 11.00-17.00.

ROLLAG BYGDETUN
På østsiden i Rollag v/stavkirken
Sesongåpent fra 23. juni til 12. august 2018, med omvisning, utstillinger, kultursti og kiosksalg.
På aktivitetsdager er det salg av tradisjonsmat.
Åpningstider:
• Onsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 11.00-16.00.
• Middelalderuka: Åpent hver dag i uke 30, 21.-29. juli, kl. 11.00-16.00.
Årets utstillinger:
• Rostadstugu: 23. juni åpner utstillingen «Tie - frå gammal te ny ti»,
maleri tå Jan Erik Bang-Henriksen (1947-2012).
• Toenstugu: 23. juni åpner utstilling med gammelt og nytt fotoutstyr
og fotografier fra Rollag og Veggli.
23. juli åpner fotoutstilling med utvalgte fotografier av Luca Berti,
festivalkunstneren for Middelalderuka.
• Låven: Landhandelen, med gamle handelsvarer og noe å kjøpe.
• Bjørndalsstabburet: Rollags skihistorie, om produksjon av ski, skismøring og staver.
Omvisning: Kr. 40,- voksne / kr. 20,- ungdom (12-16) / gratis for barn under 12 år.
Kombinasjonsbillett for Rollag bygdetun og Rollag stavkirke: kr. 60,For omvisning utenom åpningstider og sesong, ta kontakt med Servicetorget
i Rollag kommune, tlf. 31 02 30 00 / 456 10 249.
Rollag bygdetun
Inngang:
Både kort og kontant. Matsalg på aktivitetsdager: Kun kontantsalg.
ROLLAG STAVKIRKE
15. juni - 15. august, alle dager kl. 11.00-17.00.

Program sommeren 2018:
AKTIVITETSDAGER:

ACTIVITY DAYS:

11.00-16.00 Lørdag 23. juni
Sesongens første åpningsdag. Kl. 13.00 er åpning av utstillingen
«Tie – frå gammal te ny ti» maleri tå Jan Erik Bang-Henriksen (1947-2012)
v/kunstner Gunvor Nervold Antonsen. Kl. 14.00 er åpning og presentasjon av
utstillingen i Toenstugu; Fotoutstyr og fotografier fra Rollag og Veggli.

11.00-16.00 June 23
First day of the season. At 13.00 artist Gunvor Nervold Antonsen will open
the exhibition «Tie – frå gammal te ny ti» paintings by artist
Jan Erik Bang-Henriksen (1947-2012). At 14.00 is the opening of the
exhibition in Toenstugu; Cameras and photos from Rollag and Veggli.

12.00-16.00 Søndag 1. juli
Slektsstevne, etterkommere av Thor Nattestad
som utvandra fra Veggli til Færøyene i 1778.
Åpent for alle, med omvisning, matsalg og både færøysk og norsk folkedans.

12.00-16.00 July 1
Family reunion with descendants of Thor Nattestad, who emigrated from Veggli
to the Faroe Islands in 1778. The museum is open for everyone this day, with
guided tours, food for sale and both Norwegian and Faroese folk dancing.

12.00-15.00 Lørdag 7. juli
Rollag bygdekvinnelag arrangerer åpen dag på tunet med ulike aktiviteter.
Inngang kr. 50,- Barn under 12 år gratis.

12.00-15.00 July 7
Activity day with Rollag bygdekvinnelag.
Entrance: NOK 50 / free for children under 12.

12.00-15.00 Lørdag 11. august
Aktivitetsdag med bl.a. yoga for små og store, utdeling av Rollag kommunes
kulturpris m.m. Inngang kr. 50,- Barn under 12 år gratis.

12.00-15.00 August 11
Activity day with e.g. yoga for people of all ages, award ceremony for
Rollag’s culture price and more.
Entrance: NOK 50 / free for children under 12.

AKTIVITETER I MIDDELALDERUKA:
12.00-16.00 Mandag 23. juli Barnas dag
Aktiviteter med Rollag knivlag, Numedal maleklubb og billedkunstner Gunvor
Nervold Antonsen. Inngang: Alle fra 5 år kr. 50,- Åpning av fotoutstilling med
utvalgte fotografier av Luca Berti, festivalkunstneren for Middelalderuka.
11.00-18.00 Onsdag 25. juli Escape room med middelaldertema
Dere blir låst inne i et rom og må jobbe sammen for å komme dere ut igjen!
Passer for alle fra 16 år.
Inngang: 16 - 21 år kr. 150 v/kjøp via Bizzy appen / 22 år og eldre kr. 250,NB! Kun forhåndssalg av billetter via ticketco.no / Bizzy appen
12.00-16.00 Lørdag 28. juli Middelaldergilde/Marked
Aktiviteter, matsalg, forestilling, salgsboder, m.m.
Inngang kr. 100,- Gratis under 16 år.
½ pris hvis du kommer i viking- eller middelalderdrakt!

ACTIVITIES DURING NUMEDAL MEDIEVAL FESTIVAL:
12.00-16.00 July 23 Children’s day
with kid-friendly activities like painting, whittling and more.
Entrance: NOK 50 for everybody from 5 years old.
Opening of a photo exhibition with a selection of Luca Berti’s photographs.
11.00-18.00 July 25 Escape room with a medieval twist
You will be locked inside a room with a group of friends.
Work together to find your way out!
Entrance: 16 - 21 years NOK 150 / 22 years and older NOK 250,N.B. Tickets only available through ticketco.no
12.00-16.00 July 28 Medieval market with activities, local food and products.
Entrance NOK 100 / free for children under 16.
Half price if you show up in a viking or medieval costume!

NORE AND UVDAL OPEN-AIR MUSEUM
Kirkebygda in Uvdal.
Opening hours
Seasonal opening hours from June 1 – August 31, daily at 10.00-18.00.
Entrance ticket can be purchased in the café, which is open every day. Here you can also
buy traditional food, crafts and souvenirs.
Exhibitions
• The barn: Display of axes and other agricultural objects
• Storskola: School museum from the 1950s
• Kornmagasinet July 21 – August 31: «Uvdal stave church explains»
• Exhibition regarding the 850 year anniversary of Uvdal stave church
• Sommerstua: Brekkesamlingen
• The café: «The bridal crown» from Veraldrud
• July 21-August 31: A selection of Luca Berti’s photographs
• Seterfjøset: Photo exhibition with photos from the summer mountain pastures
More information: Tel. + 47 95 89 45 81 / www.nore-og-uvdal-bygdetun.no
Facebook
UVDAL STAVE CHURCH
Kirkebygda, 3632 Uvdal. Close to Nore og Uvdal open-air museum.
Open June 1 – August 31, daily at 10.00-18.00.
NORE STAVE CHURCH
Located on the west side of the fjord Norefjorden (exit from FV 40, by Nore Kro).
Open June 16 – August 12, daily at 10.00-18.00.

NORE OG UVDAL BYGDETUN
Kirkebygda i Uvdal.
Åpningstider:
Sesongåpent fra 1.6 - 31.8 alle dager kl. 10.00-18.00. Inngangsbillett kjøpes i kafeen.
Kafeen i Skolestua: Åpen hver dag, salg av tradisjonskost, kunsthåndverk og suvenirer.
Utstillinger:
• Låven: Merkeøkser og andre jord og skogbruksgjenstander
• Storskola: Skolemuseum
• Kornmagasinet 21. juli - 31. august «Uvdal stavkirke forteller»
• Utstilling i forbindelse med Uvdal stavkirkes 850-års jubileum
• Sommerstua: Brekkesamlingen
• Skolestua, kafeen: Brudekrona fra Veraldrud og historien om den.
• 21. juli - 31. august: Fotografier av Luca Berti, Middelalderuka’s festivalkunstner.
• Seterfjøset: Fotoutstilling med motiv fra seterlivet.
For informasjon:
Nore og Uvdal bygdetun, tlf. 95 89 45 81
www.nore-og-uvdal-bygdetun.no
Følg også med på vår facebookside
UVDAL STAVKIRKE
Kirkebygda, 3632 Uvdal. Ligger ved Nore og Uvdal bygdetun.
1. juni - 31. august: Alle dager kl 10.00-18.00
NORE STAVKIRKE
3629 Nore. Ligger på vestsiden av Norefjorden (avkjøring fra Fv. 40 ved Nore Kro).
16. juni - 12. august: Alle dager kl 10.00-18.00

Program sommeren 2018:
10.00

Torsdag 1. juni TUNET ÅPNER FOR SESONGEN

18.00

Onsdag 6. juni
KULTURSKOLENS VÅRKONSERT
Kulturskolens elever og Nore og Uvdal musikkorps /Tunhovd musikkorps
holder konsert på utescenen. Åpen kafe. Arrangementet er gratis.

19.00

Lørdag 23. juni
Midtsommerkonsert med SOLVEIG LEITHAUG i Uvdal stavkirke
Solveig Leithaug er i dag bosatt i Nashville og opptrer med norske og
utenlandske artister. Hun har en fantastisk stemme, behersker flere sjangere
og sammen med gitaren, blir stemningen magisk. Solveig har familie fra
Uvdal, og gleder seg til å komme til Nore og Uvdal bygdetun. Hun er fra en
musikalsk familie, både broren Bjarte og ikke minst niesen Gabrielle er
kjent utenfor Norges grenser. https://www facebook.com/solveig.leithaug
Billetter: Kr. 200,- Barn opptil 16 år: Gratis

Fra kl. 11.00

Fra kl. 11.00

Lørdag 7. juli
«MOTORHISTORIE OG BILER I FOKUS»
Tjære og bensinlukt i skjønn forening.
Motortreff ved Øvre Numedal motorhistoriske forening.
Billetter: Sjåfør av veterankjøretøy med 1 passasjer: Gratis.
Bygdetunet holder kaffen klar, så da skulle dette tegne til å bli en fin dag.
Lørdag 14 juli
SLÅTTEDAG
Sommeren er ei hektisk tid for bonden. Nå er det tid for å begynne med
slåtten. Du kan få ta del i dette arbeidet og lære litt om redskapen og
teknikker de brukte. Vi skal både slå med langljå og hesje, så her er det
plass til mange. Til dugurd blir det graut.
Bygdetunets venner arrangerer.

12.00-16.00 Lørdag 21. juli
JUBILEUMSFEST PÅ TUNET
Uvdal stavkirkes 850 års jubileum.
Åpning av Middelalderuka 2018.
Aktiviteter for barn med bl.a. tegneverksted, natursti eller lag ditt eget
insektshotell. Salgsboder og demonstrasjon av håndverksteknikker.
14.00
«Folkedans på kirkebakken»
Bli med Numedal spel og dansarlag på dansen.

18.00

18.15
19.00

Fra 12.00

12.00

Onsdag 25. juli
På veg til Uvdal stavkirke
Det er i år 200 år siden folk fra Tunhovd, Dagali og Sør Skurdalen siste
gang gikk den lange vegen over fjellet til Uvdal stavkirke for å begrave
sine kjære. Vi forteller noen historier og minnes dette.
Tidebønn i Uvdal stavkirke
Foredrag «Ombygging av stavkirkene i perioden 1257-1723»
(se programmet for Middelalderuka)
Torsdag 26. juli
BARNAS DAG
Bli med på aktiviteter på tunet. På formingsverkstedet kan du lage fine ting
som du kan ta med deg hjem, for eksempel insektshotell med 1001 rom og
tove sauer. Du kan også være med på tegneverkstedet, bygge med
laftestokkene eller forsøke deg på postene i vår natursti. Blir du sliten etter
alt dette, kan du kose deg i huska, «fugleredet», og kanskje stikke innom
den åpne kafeen og kjøpe deg en is. Barn: Gratis.
Fredag 27. juli
«Med kunnskap om gamle handverk inn i framtida»
Leire som mørtel: Eystein Greibrokk, en av Norges dyktigste leiremurere,
forteller fra restaureringsarbeidet med ovnen i badstua.

Nore og Uvdal bygdetun

Dåset - Flesberg bygdetun

Besøk bygdetunene i Numedal

Rollag bygdetun

Dåset - Flesberg bygdetun

