Sommerprogram 2016

Bygdetun og stavkirker
i Numedal
NORE OG UVDAL BYGDETUN • ROLLAG BYGDETUN • DÅSET - FLESBERG BYGDETUN

DÅSET – FLESBERG BYGDETUN
DÅSET, FLESBERG OPEN-AIR MUSEUM
About 5km from the centre of Flesberg, follow the signs.
Display of national costumes and traditional clothing from Flesberg.
Guided tours and food available for purchase.
Every Sunday in July:
Cultural activities, shows and exhibitions. Guided tours and traditional food for purchase.
Opening hours:
July 2 - August 7: Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday: 12.00-16.00.
Numedal Medieval Festival: July 22 - July 30: 12.00-16.00.
For more information, go to www.visitmiddelalderdalen.no
Call Flesberg Council on +47 31 02 20 00.
DÅSET FOREST TRACK
Information boards, posters about the forest, natural and cultural history.
Walk 2,5km through easy forest terrain. The track is sign posted and the walk
is between 1,5 and 3 hours long.
LYNGDAL KIRKE Open July 27, July 28, July 30 and July 31: kl 12.00 -16.00.
FLESBERG STAVE CHURCH
June 28 - August 7: Open/guided tour 12.00-17.00 daily
(except Monday and Saturday)
Numedal Medieval Festival: July 22 - July 30: Open/guided tour daily 12-17.
Closed July 28. Welcome to concert 19.00:
”Stillesongar” v/ Guillermo Rizzotto and Anne Hytta.

ca 5 km fra Flesberg tettsted, følg skilting.
Et autentisk gammelt tun, med over 20 bygninger fra slutten av 1500-tallet-1800-tallet.
Sommerutstillinger:
Flesberg Malerklubb - utstilling. Fotomontasje av malerier laget av elever fra 3 og 4 trinn.
Kunststi for barn.
Faste utstillinger:
. Folkedraktutstilling med "Flesbergkler" og andre lokale draktfunn.
. Fotoutstilling "Flesbergkler" til hverdag og fest i over 100 år"
. Utstilling av gamle serker, liv og underskjørt.
Åpningstider:
Lørdag 2. juli - søndag 7. august kl 12.00 - 16.00. åpent tirsdag, torsdag, lørdag og søndag.
Åpent hver dag i Middelalderuka, 22. - 30. juli, kl 12.00-16.00. (Stengt fredag 22. juli).
DÅSET SKOGSTI
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!
Bestilling av gruppeomvisning utenom åpningstidene fra 4. juli - 11. september,
ring Flesberg kommune, tlf. 31 02 20 00 (08.00-15.00)
LYNGDAL KIRKE åpen 27. og 28. juli kl 12.00 - 16.00. 30 og 31. juli kl. 13.00 - 17.00.
FLESBERG STAVKIRKE åpen for omvisning:
28. juni–7. august: Åpen alle dager (unntatt mandag og lørdag) 12.00 - 17.00.
Middelalderuka i Numedal (22. - 30. juli): Åpen alle dager kl 12.00 -17.00.
NB! Stengt for omvisning 28.7 pga kveldskonsert kl 19.00 ”Stillesongar” v/ Guillermo Rizzotto
og Anne Hytta.

Program sommeren 2016:
Søndag 3. juli
11.00-16.00 KIRKE&KUNSTSØNDAG
11.00
Folkemusikkmesse med nattverd. Religiøse folketoner fra Numedal møter
nykomponerte liturgiske ledd i den lokalt komponerte Folkemusikkmessa for
Numedal. Liturg Roar Tønnesen. Kantor Sigurd Hukkelberg. Klokker Kjersti
Frogner Ruud. Sigbjørn Rua, lausdans. Sang, musikk og dans v/ Even Tråen,
Åshild Wetterhus, Liv Bergset og Hege Weseth.
Sommerutstilling ved Flesberg Malerklubb i låven.
13.00
Minikonsert ved Numedal Spel- og Dansarlag.
Misjonssambandet selger globalt kunsthåndverk.
For barn: Formingsaktiviteter og maling på staffeli. Kunststi.
Lotteri. Salg av rømmegrøt mm.
Fra 12.00:
Inngang: Kr. 50,- (barn gratis). Arr. Menighetsrådene/Flesberg Malerklubb
Søndag 10. juli
12.00-16.00 KULTURSØNDAG
Utstilling: Tekanner
Småjondølene underholder med spill og dans.
Demonstrasjon av flatbrødbaking. Demonstrasjon av rosemaling, dreiing og
forskjellige håndarbeidsteknikker. Salg av kortreist mat. Lefselotteri. Dyr på
gården. Salg av rømmegrøt, grillmat, lapper og saft/kaffe hele dagen.
Inngang kr 50,- (barn gratis.) Arr: Svene Bygdekvinnelag
Søndag 17. juli
12.00-16.00 KULTURSØNDAG
UTSTILLING: BARNETØY FRA GAMLE DAGER
Ulike aktiviteter for barn! Salg av rømmegrøt mm.
Inngang kr. 50,- (barn gratis).
Arr: Flesberg bygdetunnemnd.

Søndag 24. juli
12.00-16.00 KUNST&HÅNDVERKSDAG - MIDDELALDERUKA I NUMEDAL
Salgsboder og utstillinger innen kunst& håndverk.
Salg av rømmegrøt mm. Inngang kr 50.- (barn gratis)
13.00
Solokonsert «"La eterna memoria"
- Guillermo Rizzotto, klassisk gitar.
Numedalsvennen Guillermo Rizzotto fra Argentina er tilbake! Kontemplativ og
fengslende musikk med utgangspunkt i hans siste album «La eterna memoria»
(2015). En svært anerkjent internasjonal musiker, komponist og produsent
som opptrer solo og har musikalske samarbeidsprosjekter i Europa,
Asia og Sør-Amerika.
Arr: Flesberg bygdetunnemnd/kulturkontoret i Flesberg
Tirsdag 26. juli
12.00-16.00 BARNAS DAG
Kom, bli med og lek! Aktiviteter og forming! Kafè.
Inngang: Alle fra 5 år kr 50,-. Kun kontant inngang/matsalg.
13.00
Familieforestilling «Rottefangern fra Hameln» - v/Taffelpikene.
En musikalsk fortelling. «Historien utspiller seg i byen Hameln, som har pådratt
seg en oppblomstring av rotter. En rottefanger tilbyr befolkningen sine tjenester.
Rottefangeren tar fram fløyten sin og lurer rottene ned i elven. Rottene
drukner, men rottefangeren får ikke betalt og forlater byen i sinne. Flere uker
senere vender han så tilbake. Mens folket er i kirken spiller han igjen på
fløyten sin, og lurer med seg byens barn…»
Lynetta Taylor Hansen, fløyte og blokkfløyte,
Sarah Nordal Strand, klarinett og Ingrid Ahlander Bennett, fagott.

ALLE KULTURSØNDAGER: Matsalg og omvisning. Kun kontant salg/inngang. Ta med stol.

ROLLAG BYGDETUN
ROLLAG open-air museum

På østsiden i Rollag v/stavkirken.

Located on the east side of Rollag and the river, close to Rollag stave church.
Opening hours: 24. June to 14. August 2016: Wednesday, Friday, Saturday and
Sunday, from 11.00 to 16.00.

Sesongåpent fra 24. juni til 14. august 2016, med omvisning, utstillinger og kiosksalg.
Åpningstider: Onsdag, fredag, lørdag og søndag, kl. 11.00-16.00.
Aktivitetslørdager kl. 12.00-15.00, med matsalg og ulike aktiviteter (se eget program).
Åpen kafé på hverdager. NB! Kun kontantsalg.
Åpent hver dag i Middelalderuka (uke 30).

Guided tours, exhibitions and open café. Only cash payment.
Every Saturday in July: Cultural activities, traditional food for sale, etc.,
from 12.00 to 15.00.
Numedal Medieval Festival (Middelalderuka, week 30):
Open every day, from 11.00 – 16.00

Årets utstillinger:
• Toenstugu: Miniutstilling av pyntehåndklær.
• Låven: Rollags skihistorie, om produksjon av ski, skismøring og staver.

Exhibitions:
• Toenstugu: Traditional handcrafted towels
• The Barn: Rollag skiproduction and – history.

Utenom åpningstidene kan omvisning bestilles:
Tlf.: +47 31 02 30 32 / +47 45 61 02 49

Outside these hours guided tours can be booked:
Phone: +47 31 02 30 32 / +47 45 61 02 49
Prices:
Guided tour: adults 40 NOK and youth (12-16 years) 20 NOK.
Entrance on Saturdays / activity days 50 NOK, Children under 12 free of charge.
Group discount 20%: 15 persons or more.
Combination ticket for Rollag open-air museum and Rollag stave church: 60 NOK

Rollag Stave church
June the 18. – August the 14. Daily 11.00-17.00.

Priser:
Omvisning voksne kr 40,- og ungdom (12-16 år) kr 20,-, barn gratis.
Inngang på lørdager/aktivitetsdager kr 50,- Barn under 12 år gratis.
20 % rabatt for grupper på over 15 personer.
Kombinasjonsbillett for Rollag bygdetun og Rollag stavkirke: kr 60,ROLLAG STAVKIRKE
18. juni - 14. august: Hver dag 11-17.

Middelalderuka:

Program sommeren 2016:
17.00

Lørdag 25. juni
Sankthansmoro på bygdetunet!
I år samles vi på tunet til en hyggelig feiring av Sankthans og sommeren.
Ta med venner og familie, og det dere ønsker av mat og drikke,
så fyrer Bygdetunets Venner opp grillen. Leik og moro finner vi på slik som
det ble gjort i gamle dager.
Sommerens utstillinger blir også åpnet, som i år blir viet Rollag sin skihistorie i Låven, og miniutstilling av tradisjonelle pyntehåndklær i Toenstugu.
Arr. Bygdetunets venner.

12.00-15.00 Lørdag 9. juli
Bygdekvinnelaget inviterer til bakstedag, med baking av flatbrød og lompe.
Utstillingen er åpen. Salg av rømmegrøt/tradisjonsmat, kaffe og vaffel,
samt utlodning. Arr: Bygdekvinnelaget. Inngang 50,- barn gratis
12.00-15.00 Lørdag 16. juli
Denne lørdagen vil både Rollag og Veggli Idrettslag og Skyttarlaget dra i
gang ulike idretts- og skyttarlagsaktiviteter for små og store.
Utstillingen er åpen. Salg av rømmegrøt/tradisjonsmat, kaffe og vaffel.
Arr: Idrettslaget og Skyttarlaget og Bygdetunets Venner.
Inngang 50,- barn gratis
12.00-15.00 Lørdag 23. juli
Rollag Knivlag og Numedal spel- og dansarlag er vertskap, og drar i gang
både spikking, spel, sang og dans. Utstillingen er åpen.
Salg av rømmegrøt/tradisjonsmat, kaffe og vaffel.
Arr: Rollag Knivlag, Numedal spel- og dansarlag og Bygdetunets venner.
Inngang 50,- barn gratis.

12.00-16.00 Mandag 25. juli: BARNAS DAG Kom, bli med og lek!
Rollags egen billedkunstner Gunvor Nervold Antonsen lager Land Art med barna,
en kunstform der man bruker det man finner i naturen og setter det sammen til
vakre former og installasjoner. Flere ulike aktiviteter gjennom dagen for små og
store. Pølsefest og kiosksalg. Inngang B. 30,- (6-15 år), V. 50,-. Kun kontant.
13.00
Teaterkonsert «Pilutta deg» v/Hege Rimestad og Sara Andersson.
Bli med på loffen og syng deg gjennom Astrid Lindgrens rike! Sara Anderson,
gitar og Hege Rimestad, fele, sang og munnspill, forteller om Astrids Lindgrens
liv med folk, fe og landskap som inspirerte til fortellingene.
Passer for barn og voksne, fra 5 år. Inngang/matsalg.
12.00-17.00 Lørdag 30. juli
Middelaldergilde/marked - Avslutning av Middelalderuka
- Salg av håndverksprodukter i tradisjonsrike teknikker, som tægerbinding,
sveiping, veving, nålebinding, kniver og andre smiprodukter, pil og bue,
sølvsmykker, kjole- og draktsøm, skinn og lær. Få og eksklusive
kvalitetsprodukter fra de forskjellige håndverkerne. Kun kontant salg!
- Demonstrasjon av smiing.
- Knappestøping; gratis for barna.
- Salg av matvarer fra lokale produsenter.
- Middelaldermusikk v/vårt eget ensemble Musicantus,
som byr på variert underholdning gjennom dagen.
- Bueskyting med veiledning; de første 5 pilene gratis.
- Matopplevelser i Numedal, mat med inspirasjon fra vikingtid og middelalder.
- Salg av kaffe, is og vafler.
- Historiker og forfatter Kim Hjardar selger og signerer sine bøker.
14.00
Jakten på Traaenskatten - skattejakt for barna
15.00
"Soga om Traaenskatten" - et fantasispel i utvidet oppsetting med tenkt
handling fra vikingtid i Rollag. Kampoppvisning v/blankvåpengruppa Vikverir.
Musicantus spinner en tråd av sang og tone gjennom forestillingen. Aktører fra
Numedal Spel- og dansarlag og Numedal Middelaldersenter.
Inngang: 100,-. Barn under 16 år gratis. Kun kontant. 1/2 pris for de som
kommer i viking/middelalderdrakt. Arrangør: Numedal Middelaldersenter.

NORE OG UVDAL BYGDETUN
NORE OG UVDAL OPEN-AIR MUSEUM
Exhibitions:
Barn: Display of axes
Churches in Buskerud

Uvdal Stave church and Nore og Uvdal Open Air Museum
Kirkebygda, 3632 Uvdal.
June 1 - August 31: 10.00-18.00
Café is open every day: 10.00-18.00
Sale of handicrafts and souvenirs.
Guided tours.
Information:
Tel +47 95 89 45 81
www.nore-og-uvdal-bygdetun.no

Nore Stave church
3629 Nore.
Opening period: Medio June - Medio August, daily 10.00-18.00.

Åpningstider:
1. juni - 31. august: 10.00-18.00
Kafé med tradisjonskost i Skolestua, åpen hver dag fra 10.00-18.00
Salg av varer fra lokale kunsthåndverkere og fra Numedal Produksjon.
UTSTILLINGER:
”Kirker i Buskerud” (En utstilling utlånt fra Drammen museum).
Kirkehistorien i Buskerud dokumentert med tegninger av Håkon Christie. I Buskerud har det
vært ca 25 stavkirker, bare 6 av disse finnes fortsatt. Vi har bevart 2 i Nore og Uvdal kommune.
Andre steder ble stavkirkene revet. Vi kan få et inntrykk av de tapte kirkene ved bruk av
3D modeller, for eksempel fra Veggli stavkirke, laget av Hildur Wilhelmsen.
Smykker til mennesker og dyr, utstilling v/O. Knudsen.
Salgsutstilling kunsthåndverk i Skolestua (kafeen)
Ellers er det faste utstillinger i flere av bygningene, bl.a. Økseutstilling i låven.
Bygningene er åpne, billett kjøpes i skolestua.
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).
Midten av juni til midten av august: Alle dager kl 10.00-18.00

Program sommeren 2016:
1. juni: Sesongåpning av tunet og utstillingene
11.00-18.00

Lørdag 9. juli: Slåttedag
Bli med på slåtten på bygdetunet. Dette er et viktig arbeid for å ivareta
det spesielle kulturlandskapet på tunet vårt. Det serveres slåttegraut.

11.00-16.00

Lørdag 16. juli: Motorhistorisk dag
Utstilling av gamle biler og motorer fra forskjellige tidsepoker.

18.45
19.00

13.00-18.00

Søndag 24. juli: Bygdefest på tunet.
Familiedag med lek, mat og moro
Bygdekvinnelagene viser klingebakst, ysting m.m.
i Grønneflåtastugu og Sommerstugu
Salg av kjøttsuppe, kling og mjølkekaku.

13.00

Skyss på tunet for de som er dårlige til beins.
Skigard demonstrasjon v/Terje Åstvedt.
Voksne og barn sammen, bygging av Prestegårdsburet med byggesett.
Ponniridning til kl. 15.00
Demonstrasjon av smiing og formidling av økseutstilling v/Oddbjørn Knudsen.
Nytt for året er utstillingen «Smykker for mennesker og dyr» med bl.a.
smykker (bjeller, klaver mm) til dyr, som er funnet på gårder i kommunen.
Demonstrasjon av spinning og karding v/Anne Beate Rye Teigen
Lage tinnsoldater

Fredag 22. juli:
Åpning av Middelalderuka v/Ordfører i Nore og Uvdal
Konsert med Odd Nordstoga m/band.
Med seg på scenen har han David Wallumrød, tangenter, Torstein Lofthus,
trommer, Tor Egil Kreken, bass og Øyvind Blomstrøm, gitar.
Ta med noe å sitte på. Parkering v/Uvdal Snekkerverksted og XL Bygg
Uvdal Trelast. Du kan gå i stigende terreng, eller bli skyssa opp
til konserten med buss (Pris 20,-. Kun kontanter).
Billett: V.350,-/S.300,-. Barn under 16 år gratis.
Forhåndssalg av billetter www.TicketCo.no eller v/inngang.

13.00

Lørdag 23. juli: Kevin Lunde ”Kaniner fortsatt ingen adgang”.
Kevin Lunde skaper magi på tunet, etter å ha forbløffet nasjonen med
sin magi og fingerferdighet i programserien «Rundlurt» på NRK.
Forestillingen passer alle aldre fra ca 7 år. Ta med noe å sitte på.
Minikonsert med Thomas Bjerke før forestillingen.
Billetter: Familie (2v+2b) 500,-/V 250,-/B 100,- (Barn under 6 år gratis).
Billetter kan kjøpes på Turistkontoret på Rødberg: www.uvdal.no.

Vi ønsker pilegrimene velkommen til tunet.
Gratis inngang.
18.00
19.00

Uvdal stavkirke:
Messe (avslutning på pilgrimsturen -se programmet for Middelalderuka)
Foredrag v/Karl Gervin ”Middelalderen - en tid som ville tro”.
”Middelaldermenneskene visste jo ikke at de levde i middelalderen –de mente
de befant seg etter syndefallet og antagelig ganske nær dommedag. Hva tenkte
numedølene den gang om det som styrte deres livsvandring?
Den norske kirke er blitt ganske fattig på meninger: Hvorfor hadde våre
forgjengere så mye mer å støtte sin tro på?”
Inngang 100,-

Flesberg stavkirke

Rollag stavkirke

I Numedal finnes det fire bevarte stavkirker
Nore stavkirke

Foto: Jiri Havran, Mette Martinsen, Bjørg Anita Jensen. Forsiden: Irene Lislien. Layout: Reklamemakeriet.

Uvdal stavkirke

