PROGRAM
høst/vinter 2011

Seterreisa
Hvordan kan gamle setre brukes på nytt og gis en ny funksjon?
Et innspill til dagens hyttebygging v/arkitekt Birgit Kollandsrud Friis.
Servering.

Onsdag 19. oktober
Kl. 19.00
Sted: Uvdal stavkirke
Inngang: Kr. 150,-

”The Land That Is Not”
Sinikka Langeland med musikere holder konsert i Uvdal stavkirke. Sinikka’s
instrument er det finsk-urgiske strengeinstrumentet kantele, men hun er også kjent
for kveding og runosang. Etter konserten blir det åpen kafé i skolestua.

Torsdag 27. oktober
Kl.19.00-21.00
Sted: Grønneflåtastua

Strikkekveld
Bygdetunets venner ønsker seg flere sitteunderlag og inviterer til strikkedugnad.
Lyst til å bli med? Ta med pinner nr. 7-8, vi holder garn.
Vi strikker, prater og kanskje synger litt. Servering.

Torsdag 24. november
Kl. 19.00-21.00
Sted: Grønneflåtastua
Inngang: Kr. 60,-

”Eventyrlig polarliv”
Kjell Reidar Hovelsrud er gjennom sine
40 år med ekspedisjonsliv på Svalbard en
av de som kjenner øygruppen aller best.
Gjennom hans foredrag sammensatt av
bilder med tekst og musikk, vil vi få ta del i blant annet en overvintring i 1968,
4 mann i 14 mnd. i isolasjon og byggingen av Mushamna fangststasjon, og hverdagslivet der i tiden 1987- 1994. Servering.

Lørdag 3. og søndag 4. desember
Sted: Skolestua, Grønneflåtastua,
Sommerstua og Låven.
Kl. 11.00-16.00, begge dager.
Gratis inngang.

Julemarked
Velkommen til julegavehandel.
Lørdag spiller Nore og Uvdal musikkorps kl. 14.00
Åpen kafé.
Julemarkedet på bygdetunet har nå blitt tradisjon. Mange utstillere kommer igjen år etter år
og nye er også velkommen! Vil du være en av de nye utstillerne, ta kontakt med kulturarbeider Britt G. Halland, tlf 97 69 39 17 innen 1. november. I fjor hadde markedet et variert
utvalg: Her fikk du blant annet kjøpt tekstiler, keramikk, sølvarbeider, trearbeider, smykker,
bilder og lokalprodusert mat. Alt egnet seg godt til julegaver. Sett av denne helga til et besøk
på Nore og Uvdal bygdetun. Velkommen!

Uke 49 er Uvdal barnehage på Nore og Uvdal bygdetun.
Uke 48 og 49 er Rødberg barnehage på tunet.
1. desember inviterer Rødberg barnehage alle til førjulslunsj.
Arr. Nore kirkelige fellesråd, Nore bygdekvinnelag, Bygdetunets venner og kulturarvstyret.

Reklamemakeriet

Torsdag 29. september
Kl.19.00-21.00
Sted: Grønneflåtastua
Inngang: Kr. 60,-

