Smitteverntiltak
- må leses av alle gjester!
Denne sommeren blir litt annerledes enn vi er
vant til, også her på museet. Vi har tatt alle
forhåndsregler for at våre gjester skal føle
seg trygge under sitt besøk. Vi oppfordrer alle
gjester til å hjelpe oss med å overholde våre
smitteverntiltak:
•

Ikke besøk oss om du har symptomer på
luftveisinfeksjon.

•

Ha fokus på hygiene. Hånddesinfeksjon er
satt ut på ulike steder i museet.

•

Hold god avstand til ansatte og øvrige
gjester. Stå på anviste punkter når du skal
handle i kafé og butikk.

•

Vi tillater et begrenset antall personer i
byggets ulike deler til samme tid:
• Maks 32 personer i Margrethes kafé
- med maks fem personer per bord
•

Maks 20 personer i auditoriet samtidig
- med god avstand mellom setene

•

Maks 20 personer i utstillingen samtidig

•

Maks 20 personer i resepsjonen samtidig

I auditoriet: Billedspill om Petter Dass
Billedspillet “Ved Alsterhougs Præstegaard findes at see...”
er inkludert i billetten. Filmen varer om lag 23 minutter.
Ta plass i auditoriet før visning.

Av smittevernhensyn og mulighet for smittesporing vil vi
notere navn og telefonnummer på gjestene som oppholder
seg i auditoriet under filmvisningen. Disse navnelistene
oppbevares i ti dager før de makuleres.

Oppstart billedspill:
• 10.30

• 11.30

• 12.30

13.30

• 14.30

I 2. etasje: Sommerens utstillinger
I tillegg til vår faste utstilling om Petter Dass’ liv og virke,
viser vi i sommer en utstilling med Hans Gerhard Sørensens
illustrasjoner til diktning av Petter Dass.

Aktivitetshefte

Takk for at du bidrar til å begrense smitten!

Hvilke skjulte historier er
rundt deg akkurat nå?
Last ned appen
for å oppdage kulturhistorie
på hele Helgeland.

www.kulturpunkt.org

Vi deler ut vårt gratis aktivitetshefte og fargeblyanter til alle barn.
Spør etter heftet i resepsjonen!

Margrethes kafé
Museets kafé har fått navn etter Petter Dass’ kone
Margrethe Andersdatter (1650-1733).
I Margrethes kafé kan du i sommer
nyte kalde og varme retter, kaffe
og kaker i flotte omgivelser.

Hjelp oss med å overholde
smitteverntiltakene i kafeen
i sommer!

Møt barnas reiseguider!
Bædi & Børdi er barnas reiseguider som
i sommer jobber her på Alstahaug.
Med disse to blir museumsbesøket både
interessant og morsomt for hele familien!

Bædi & Børdi finner du her:

- museets hovedinngang og resepsjon
- utstillingen i 2. etasje (ved inngang)
- Alstahaug kirke (ved inngang)
- prestegårdens eldre del (ved inngang)

Kulturelle opplevelser på
historisk grunn

Åpningstider 17. juni - 15. august:
Onsdag - søndag kl. 10.00 - 15.30.
Margrethes kafé kl. 10.00 - 15.00.
Mandag og tirsdag stengt.

Billettpriser
Der hav og himmel møtes, ved fotenden av fjellkjeden
De syv søstre, ligger Nordland fylkes tusenårssted
som et naturlig stoppested langs Kystriksveien.
Petter Dass-museet:
Museet formidler kulturarven etter dikterpresten
Petter Dass (1647-1707). Hovedbygget er tegnet av
arkitektfirmaet Snøhetta. Her kan du besøke våre faste
og skiftende utstillinger. Reis 300 år tilbake i tid
gjennom vårt billedspill, nyt varme og kalde retter i
Margrethes kafé eller kjøp med deg et minne fra vår
innholdsrike museumsbutikk.
Alstahaug kirke:
De eldste delene av Alstahaug kirke ble bygd rundt år
1200, og kirken er en av syv bevarte middelalderkirker i
Nord-Norge. Her virket Petter Dass som sogneprest fra
1689 til han døde i 1707. Rusler du rundt kirken kan du
blant annet se en sirlig utført kleberstensportal i
romansk stil på sørsiden av kirkens eldste del.

•
•
•
•
•

Voksen
kr 100,Honnør
kr 85,Student
kr 85,Barn u/16 år (i følge med voksen): gratis
Grupper (over 10 personer): kr 85,Ingen forhåndsbestilling og gruppeomvisninger.

Viktig
informasjon
til alle
gjester!

Billetter kjøpes i museets resepsjon. Billetten gir
adgang til museets utstillinger og billedspill.
Besøke flere museer på Helgeland? Spør etter
Helgeland Museums sesongkort!

Følg oss i sosiale media!
Bruk emneknaggen #petterdass
og del din museumsopplevelse.

Alstahaugtunet:
De rødmalte bygningene på tunet er det som står igjen av
den gamle prestegården her på Alstahaug.
Hovedbygget vi ser i dag ble bygd på 1750-tallet, og har
senere gjennomgått både ombygging og utbygging.
På slutten av 1800-tallet ble dagens tilbygg i sør oppført.

Tur + kultur = sant!
På Alstahaug kan du alltid
oppleve kultur, natur og
historie ved å vandre rundt på
tunet, spasere opp til bautaen
eller ned til fjæra.
Vi anbefaler også turstien til
Haugsneset og gravhaugen
”Kongshaugen” like sør for
museumsområde.
Ved Haugsneset finner du
en postkasse hvor du kan
registrere deg i Helgeland
Friluftsråds TellTur-kampanje.

www.petterdass.no
tlf.: (+47) 75 11 01 50
petter.dass@helmus.no
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