
SEPTEMBER
Program høst 2015

Med forbehold om endringer i programmet.

Lørdag 5. september kl. 14.00 
Utstillingsåpning: ”Sort som natten”
Åpning av temautstilling om kaffens historie på 
Helgeland. 
Gratis inngang på åpningsdagen.

Lørdag 19. september kl. 14.00 
Foredrag: ”Fortellingen om Glomfjordraidet”
I september 1942 slo de allierte til mot kraftverket  
i Glomfjord for å stanse den viktige aluminiums-
produksjonen. Historiker Håvard J. Nilsen forteller om 
aksjonen, om soldatene som deltok og om etterspillet,  
som strakte seg helt inn i Nürnbergprosessene.   
Inngang kr 50,-. Årskort- og kulturkortkunder gratis.

Søndag 20. september kl. 12.30-15.30
Barnas museum: ”Barnas kulturminner”
Praktisk museumsverksted for barn og unge.  
Ta med en gjenstand som kan representere tiden du 
lever i, maks 50x50x50 cm. Registrer din  
gjenstand på samme måte som museet 
registrerer gjenstandene i sin samling.  
Barn som ikke kan lese og skrive må ha med seg en  
voksen hjelper.
Åpent verksted - kom når du vil, ingen deltakeravgift. 

 
 

Søndag 4. oktober kl. 12.30-15.30  
Barnas museum: ”Tedesferie”
Da bestemor var barn hadde hun hver høst fri fra skolen 
for å ta opp potet. I dag er det få av oss som tar opp 
poteten selv, men fortsatt er denne tradisjonsrike veksten 
et populært og viktig innslag på matbordet. På dette 
verkstedet inviterer vi barn og unge til å leke litt med maten 
med oss!
Åpent verksted - kom når du vil, ingen deltakeravgift. 

Fredag 16. oktober kl. 12.00 
Kåserikafé: ”Syv Damer, og alle saa viide”
Friluftsentusiast og Syv Søstre-ekspert Thor Bergesen 
kåserer om sitt arbeid med å tilrettelegge for turgåere  
i den sagnomsuste fjellkjeden.
Gratis inngang.

Lørdag 24. oktober kl. 14.00 
Boklansering: ”Perler på min snor”
Liv Janne Otervik Vollan presenterer sin tredje bok,  
”Perler på min snor”. Boken er et tilbakeblikk på 60- og 
70-tallets hverdag i Sandnessjøen sett med humoristisk  
og litt sårt skråblikk. Det blir anledning til å kjøpe bøker.
Gratis inngang.

Lørdag 31. oktober kl. 14.00 
Utstillingsåpning: ”Kom, for alt er ferdig”
Fotograf Eivind H. Natvig fulgte gjennom flere år  
sogneprest Anders Rosland på hans tjenestereiser i  
Lurøy og Træna. Resultatet ble et fotoprosjekt som 
dokumenterer kirkens nærvær i dagligliv, høytid og sorg  
i de små kystsamfunnene. Utstillingen åpnes av biskop i 
Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen.
Gratis inngang på åpningsdagen.

Fredag 13. november kl. 12.00
Kåserikafé: ”Fra hyrde- og læreembete til trøste-  
og bæreembete”

Prost Olav Rune Ertzeid kåserer om prestens rolle i 
lokalsamfunnet før og nå.  
Gratis inngang 

Søndag 22. november kl. 12.30/14.30 
Barnas museum: ”Naar Solen i Skytten indgaaer”

Gå mørketiden i møte med å dyppe egne lys. 
For barn fra 6 år og oppover.  
Yngre barn må ha følge av voksen!  
Deltakeravgift kr. 50,-. Familie (maks 5 stk) kr. 150,-. 
Med kulturkort kr. 25,-.

For barn
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Adventshelg  
  4.-6. desember

Kom i julestemning når vi inviterer til en tredagers 
førjulsfest med musikk, mat og julemarked på Alstahaug!

Fredag 4. desember 
Museet åpent kl. 10.00-20.00. Julebuffet kl. 14.00-20.00.
Åpningstid for julemarked annonseres.

Kl. 12.00  
Konsert: ”Petter Dass - sagn og andre fortellinger”
Med Ensemble Helgeland og Kari Renate Nilsen.  
Konserten er støttet av Den kulturelle spaserstokken 
Inngang voksen kr. 100,-. Honnør kr. 50,-.

Lørdag 5. desember 
Museet åpent kl. 11.00-20.00. Julebuffet kl. 14.00-20.00.
Åpningstid for julemarked annonseres.

Kl. 17.00
Konsert: ”Jul i Nord”
Hilde Fjerdingøy, Hanna Anderson og Ingebjørg Lognvik 
Reinholdt gir deg musikalsk påfyll i adventstida, med blant  
annet bortglemte juleskatter fra Nordland, drivende 
dansemusikk og skjøre salmetoner.
Inngang kr. 150,-. Årskort- og kulturkortkunder kr. 100,-.

Søndag 6. desember 
Museet åpent kl. 11.00-17.00. Julebuffet kl. 14.00-16.30.
Åpningstid for julemarked annonseres.

Kl. 12.30-15.30
Barnas museum: ”Engler daler ned i skjul”
Juleverksted for barn og unge. Vi går på englejakt, og 
lager egne engler for å pynte til jul. 
Åpent verksted - kom når du vil, ingen deltakeravgift.

Kl. 16.00
Gudstjeneste: Lysmesse i Alstahaug kirke

For barn

For barn

For barn
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Åpningstider i høst/vinter 
Tirsdag-fredag: 10.00-15.30 (kafé 15.00)
Lørdag-søndag: 11.00-17.00 (kafé 16.30)

Mandag stengt 

www.petterdass.no /// telefon: 75 11 01 50

Samarbeidspartner:

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

Årskort voksen kr. 350,-. Årskort honnør kr. 250,-.

Husk at Nordland fylkes kulturkort for unge og kulturkort 
for Trivselsledere gir samme fordeler som årskort.

5. september - 25. oktober 
Sort som natten
I 1674 kom en norsk kjøpmann hjem fra 
Europatur. Han hadde visstnok kaffe med seg, 
men den nye drikken ble ikke umiddelbart 
populær. Gjennombruddet her i landet kom først 
mot midten av 1800-tallet. I dag ligger Norge 
på topp i kaffeforbruk på verdensbasis, med 4,5 
milliarder kopper per år.

I denne tema- og gjenstandsutstillingen kan 
du gjøre deg kjent med kaffens historie på Helgeland, 
fra den tiden kaffen var forbeholdt representanter 
fra overklassen, som Anders Dass på Alstahaug, via 
en sterk vekst i konsum på 1800-tallet, til 1900-tallets 
kafékultur og hvordan vi i dag bruker og nyter kaffe 
tilberedt på ulike vis. Utstillingen er produsert av 
Helgeland Museum.
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31. oktober - 20. desember
Kom, for alt er ferdig
Anders Rosland er prest i sorg og glede, han er 
til stede ved livets begynnelse og slutt, han tar 
del i folkets skjebner. Eivind H. Natvig forteller 
gjennom sine fotografier historier om presten og 
kirkens nærvær i dagligliv, høytid og sorg i de små 
kystsamfunnene i Lurøy og Træna. Utstillingen er 
produsert av Perspektivet Museum i Tromsø.
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Søndagsbuffet i Margrethes kafé
Hver søndag i høst dekker vi opp med en innholdsrik og 
smakfull søndagsbuffet i Margrethes kafé.  
Menyen tilpasses til årstiden og tilgjengelige råvarer.  
Fra 22. november serverer vi julemat. 
Pris pr person kr. 250,-. Barn 125,-. Barn under 5 år gratis.

Utstillinger

Månedens gjenstand
Hver måned stiller vi ut en gjenstand fra museets 
samlinger. Miniutstillingen knyttes til aktuell tematikk, og 
er tilgjengelig for alle våre gjester i museets resepsjon. 


