KITTILBU
UTMARKSMUSEUM
Sesongprogram og informasjon 2020
Åpent hver dag 27. juni – 16. august kl. 11-16
Utstillinger om eldre kulturhistorie med vekt på arkeologiske funn fra
boplasser/oppholdsplasser i eldre steinalder, jernframstilling og elgfangst i jernalder og
middelalder – området Dokkfløy-Langsua. Informasjon om Langsua nasjonalpark og tilliggende
verneområder. Omvisning.
Museumsbillett: voksne / barn: 40 kr / 20 kr. Under 6 år gratis.
Museumsvertene Nienke Sierksma Liebe og Jon Ivar Tofte ønsker dere velkommen!
Nye smaker i museumskafeen:
God kaffe, is og muffins
«Fuglene i Langsua» -sjokolader
Økologiske- og fairtrade produkter
Museumsbutikk
Produkter av skinn, tre, ull etc.
Aktiviteter for barna:
Hver dag kan alle prøve seg på å lage ild uten fyrstikker; ildbor og fyrtøy med ildstål. Knakke flint. Barna kan
være arkeolog! Let etter bein fra det steinaldermenneskene spiste. Finn ut hva slags bein det er!
Utenfor museet og tilgjengelig hele tiden:
Ny natursti: Følg den flislagte naturstien fra skogskoia og til fugleskjulet (en rundtur i setergrenda). Sett gjerne
av en time i fugleskjulet med kikkert og opplev ender, småvadere, sivspurv, storspove, trane, tårnfalk og
mange andre.
Kultursti: fra museet og ned mot Dokkfløymagasinet med vekt på elgfangst og jernvinne
Nytt: Museumsbygningen: Setergrenda gjennom siste 100 år – fotoutstilling
Volden seter:
Søndagene 5. juli, 12. juli, 19. juli, 26. juli og 2. august: Åpen seter med kaffe og rømmegrøt kl. 11-16
Guiding NYTT I ÅR:
Guiding i kultur- og natursti: Kl. 12 fra museet (vanlig museumsbillett). Varighet ca. 1,5 t.
Søndagene 12. juli, 19. juli, 26. juli

Arrangementer (vanlig museumsbillett):
Lørdag 11. juli: kl. 12-15 «Å leve i eldre steinalderen»
Bruk av flint, ildbor, bruk av koksteiner, oker med mere.
Arkeolog Miriam Kiel fra museet tar dere med på en reise tilbake til eldre steinalder.
Lørdag 18. juli: kl. 12-14 Deisjøbamsen – glimt fra ca. 14 leveår i Norge
Naturforvalter Finn Audun Grøndahl fra museet tar dere med på en brunbjørns liv i Sør-Norge.
Foredrag på museet. Salg av heftet om det nye heftet om Deisjøbamsen (NYHET)
Lørdag 1. august: kl. 12-15 Skjeggklokketur
Botaniker Eike Müller fra museet tar dere med til Ormtjernkampen for å lete etter skjeggklokka
og andre planter
Fredag-søndag 11.-13. september: Vi lager jern fra myrmalm
Vi får besøk av arkeolog Lars Erik Narmo og setter av dagene til å hente malm, røste og blestre.
Eget program for dagene kommer. Sett av dagene.
Overnatte i setergrenda?
Høvrestad-hytta er ei romslig hytte med strøm leies ut fra museet. Se informasjon og priser på
www.randsfjordmuseet.no
MED FORBEHOLD OM ENDRINGER
For arrangementer må vi registrere navn og telefon for alle som deltar.
I utstillinger og arrangementer opprettholdes en avstand på 1 meter. God håndhygiene.
KITTILBU UTMARKSMUSEUM
Det lille museet vårt ligger i setergrenda Kittilbu i inngangsporten til Langsua nasjonalpark på fylkesveg 204 mellom
Værskei og Lenningen. Med bil bruker du ca. 45 minutter fra Lillehammer sentrum. Medlem av ELGLAND og er
sertifisert økoturismebedrift.
Følg oss på facebook
E-post: kittilbu@randsfjordmuseet.no
Tlf. 47665549 (Eike) eller 45862621 (Finn Audun)
Nettsted: https://randsfjordmuseet.no/kittilbu-utmarksmuseum

