
Lørdag 6. april kl. 14.00
Konsert: ”Vinjesangene”
Ole Marius Ryan, sang, og Håkon Grotnes, piano, 
fremfører Edvard Griegs ”12 Sange til digte av 
Aasmund Olavsson Vinje, op. 33”.
Inngang kr 150,-. Årskort- og kulturkortkunder 
kr 100,-.

Søndag 7. april kl. 12.00-15.00
Barnas museum: Vårdag på Alstahaug
Verkstedaktiviteter for barn og gratis adgang 
til utstillingen ”Edvard Munch: Barn som motiv, barn som 
tema” for barnefamilier.
Kom når du vil - ingen deltakeravgift.

Fredag 12. april kl. 12.00
Kåserikafé: DNT Seniorgruppe  
Anne Liland Sørra og Unn Grete Røtvold fra Den Norske 
Turistforenings seniorgruppe i Sandnessjøen presenterer 
seniorgruppas aktiviteter, turer og opplevelser.
Gratis inngang.

Lørdag 13. april kl. 14.00
Foredrag: ”Kultur og stedsutvikling. Trylleformular for 
norske byer og tettsteder?”
Troen på kultursatsing som strategi for stedsutvikling stod 
sterkt i Norge rundt årtusenskiftet. Anne Meek tok i 2018 
sin doktorgrad i Kulturvitenskap, og forteller i sitt foredrag 
om hvordan hun har forsket på forholdet mellom steder 
og mennesker, og på hvordan steder lykkes med å skape 
relasjoner til mennesker.
Inngang kr 100,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.

Lørdag 9. februar kl. 14.00
Foredrag og utstillingsåpning: 
”På tokt med Zahl – en jekteskippers notater”
I samlingen til Dønna museum finnes fire 
jekteprotokoller, for det meste ført i pennen av 
handelsmann og skipper Hans Martinius Hansen 
Zahl – den siste Zahl på Nordvika handelssted. 
Jekteprotokollene danner grunnlaget for 
utstillingen ”På tokt med Zahl”. Helgeland 
Museums avdelingsledere i Dønna, Åshild Kittelsen, 
og Nesna, Ann-Kristin Klausen, forteller om 
arbeidet med jekteprotokollene og hva vi kan lære 
av Zahls nedtegnelser.
Gratis inngang på åpningsdagen.

Fredag 15. februar kl. 12.00
Kåserikafé: ”Alstahaug kirkested – siste hvilested før og nå”
En kirkegårdsforening for Alstahaug er under planlegging. 
Tidligere kirketjener og graver Jon Kr. Westvik fra 
Alstahaug menighetsråd gir et historisk overblikk over 
bruken av gravstedet fra eldre til nyere tid, og orienterer 
om planene for foreningen. 
Gratis inngang.

Søndag 17. februar kl. 12.00-15.00
Barnas museum: ”Min lille bok”
Kom og lag din egen bok på vårt bokverksted for barn. 
Gratis adgang til utstillingen ”På tokt med Zahl” for 
barnefamilier.
Kom når du vil - ingen deltakeravgift.

Søndag 3. mars kl. 12.00-15.00
Barnas museum: Fastelavn 
Vi lager fastelavnsris og karnevalsmasker. 
Karnevalsgudstjeneste i Alstahaug kirke kl. 14.00.
Kom når du vil, ingen deltakeravgift.

Fredag 8. mars kl. 12.00
Kåserikafé: ”Kvinner og barn; alltid sist?”
For 100 år siden var dødeligheten blant mødre og 

nyfødte på Helgeland like stor som i fattige deler av verden 
i dag. I 2019 er Norge verdens tryggeste land å være mor i. 
Hvordan kom vi hit? Gynekolog Margit Steinholt kåserer  
i anledning Kvinnedagen om svangerskap, fødsel og død i 
et historisk og globalt perspektiv, fra Helgeland til Vietnam.
Gratis inngang.

Fredag 3. mai kl. 12.00
Kåserikafé: ”SKOLO”
BLAFRE-gründerne Ingrid og Remi Fagervik har 
forlatt storbylivet i Oslo til fordel for nye eventyr 
på Helgelandskysten. I sitt kåseri forteller de om 
hvordan de der er i gang med å fylle den nedlagte 

skolen på Seløy med nytt liv.
Gratis inngang.

Søndag 26. mai kl. 12.00-15.00
Barnas museum: ”Fjæra for småfolk”
Verkstedsaktivitet i stabburet og oppdagelsesferd i fjæra. 
Barnebokforfatter Marit Røgeberg Ertzeid viser og forteller 
fra sin bok Fjæra for småfolk i eldhuset kl. 12.30 og 14.00.
Kom når du vil, ingen deltakeravgift.
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Program vår 2019

Med forbehold om endringer i programmet.
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Tur + kultur = sant!
Haugsneset og gravhaugen 
”Kongshaugen” like sør 
for museumsområdet er et 
populært utfartssted. 

Ved Haugsneset har 
Frisklivssentralen i Alstahaug 
en postkasse hvor du kan 
registrere deg i deres TellTur-
kampanje.

Kombiner gjerne turen 
med et besøk på museet og 
Margrethes kafé!



Program  
vår 2019

Åpningstider 1. februar - 14. juni: 
Mandag:  Stengt
Tirsdag – fredag:   10.00 – 15.30 (kafé 15.00)
Lørdag – søndag:     11.00 – 17.00 (kafé 16.30)

Grupper må bestille på forhånd.

Priser
Voksne:   Kr. 100,-
Barn u/16 år:    Gratis
Student/honnør:   Kr. 85,-
Grupper over 10:    Kr. 85,- pr. person

Med forbehold om endringer. 

Har du årskort eller kulturkort?
Det gir rabatt eller gratis inngang på våre arrangement.

Årskort voksen kr. 500,-. Årskort honnør kr. 400,-.

Husk at kulturkort for Trivselsledere gir samme fordeler 
som årskort.

9. februar - 31. mars: 
På tokt med Zahl
I samlingen til Dønna museum finnes fire 
jekteprotokoller, for det meste ført i pennen av 
handelsmann og skipper Hans Martinius Hansen 
Zahl – den siste Zahl på Nordvika handelssted. 
Han tilbrakte store deler av året på reise med 
sine jekter, til og fra Lofoten, Trøndelag og 
Bergen.

På den ledige plassen i små trykte almanakker ble notater 
nedtegnet underveis. Gjennom notatene, skrevet for mer 
enn 150 år siden, kommer vi rett inn på livet ombord i 
jektene. Det fortelles om leia, handel, personer, steder og 
utfordringer, men mest om vær og vind.

Protokollene er transkribert, og danner grunnlaget for 
denne utstillinga. Utstillinga er produsert av Helgeland 
Museum og Nordlandsmuseet, med støtte fra Nordland 
fylkeskommune og Riksantikvaren.
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6. april - 9. juni:
Edvard Munch: 
Barn som motiv, barn som tema
Reproduksjoner (foto) av et utvalg malerier 
av Edvard Munch, med barn og barndom som 
tema og motiv. Utstillingen er laget av Kunst 
i Skolen i samarbeid med Larvik museum og 
Munchmuseet.
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Utstillinger Besøk oss

Vår museumsbutikk har et variert utvalg av bøker av og 
om Petter Dass, samt annen lokalhistorisk litteratur, og 
bøker om mattradisjoner, salmesang og mye mer. 
I tillegg finner du CD-plater, gaveartikler for barn og  
voksne, postkort, t-skjorter og særegne souvenirer som 
notatbøker med Petter Dass’ håndskrift på og spilledåse 
med melodi til “Herre Gud, ditt dyre navn og ære”.

www.petterdass.no  

telefon: 75 11 01 50


