
 

Pressemelding 

Kulturminnedag | Åpen dag på museumsgården 

Ørpetveit, Haugesund 

Søndag 11. september kl. 12:00-15:00 

Sted: Ørpetveit museumsgård, Ørpetveitvegen 203, Haugesund. Bruk parkeringsplassene ved 

Biltema og følg veiløpet på østsida av Biltema ned til gården. Uten bil - følg gangstien som går 

på nedsiden av Jysk og Leos Lekeland. Velkommen!      

Pris: kr. 100,- pr. familie (Ticketco eller Vipps ved frammøte) 

I anledning årets Kulturminnedager 2022, har vi gleden av å åpne opp Museumsgården 

på Ørpetveit og invitere til aktiviteter for store og små, i landlige omgivelser like ved 

Raglamyr.  

Museumsgården Ørpetveit med våningshus og driftsbygninger viser hvordan folk levde 

og bodde på en mellomstor gård i vårt distrikt i perioden 1850-1950. På gården finnes et 

våningshus, eldhus, driftsbygninger, hønsehus og potetkjeller. Gården ble drevet til ca. 

1980 av ekteparet Johan og Serine Ørpetveit.    

Vi åpner opp bygningene og byr på kjekke aktiviteter på tunet for store og små. Denne 

dagen kan dere ta del i både kjente og mindre kjente aktiviteter på vårt gårdsanlegg og 

kanskje mimre tilbake til svunnen tid eller få en opplevelse av “Farmen” i miniatyr. 

Haugesund Husflidslag kommer for å spikke samen med dere. Husflidslaget har også en 

linåker på museumsgården og vil demonstrere hvordan lin blir til tråd, en fascinerende 

prosess.  

Aktiviteter denne dagen:   

Spikking, hopping i høy, kjøring med hest og kjerre (kr. 35,-), snekring av fuglekasser (kr. 

100,-), separering av melk, kverning av mel, vask av klær, sangleker, demonstrasjon av 

bearbeiding av lin og omvisning.  Salg av kioskvarer.   

Haugalandmuseet og Haugesund Husflidslag markerer sammen Kulturminnedagen 

2022. Velkommen! *  

Arrangører: Haugalandmuseet og Haugesund Husflidslag 

Foto: Haugalandmuseet 

For flere opplysninger kontakt Tove Selås, ts@haugalandmuseet.no  tlf. 52 70 93 60 / 

909 77 976 

* Med forbehold om endringer i programmet. 

Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvsfestival med 300 arrangement og 50.000 besøkende 

rundt om i landet hvert år. I år markeres Kulturminnedagene som en del av Frivillighetens år 2022. Gjennom tema 

«Drivkraft» vil festivalen løfte frem og feire det lokale engasjementet og arbeidet som frivillige aktører legger ned 

for å holde kulturarven levende. Velkommen til Kulturminnedag - oppdag kunst og kultur på Haugalandet! 

mailto:ts@haugalandmuseet.no

