Program for "Solmøte 2017"
Kulturminneparken på Hadsel
Endringer kan forekomme

Onsdag 18.januar «Første soldag»
Kl. 12:04 til 12:20 ved Stjernemonumentet i Kulturminneparken på Hadsel.
Årets første mulighet til å få et glimt av solstrålene.
«Åpen stein» men ingen spesielle arrangement.

Kl 19:00 i Hadsel kirke
«Reformasjonen i nord – dramatisk og langvarig»
Foredrag ved postdoktor ved UiT Sigrun Høgetveit Berg.
Et samarbeid mellom Nordland Akademi, Kulturminneparken på Hadsel og Hadsel kirke.
Inngang: 100 kr, studenter Gratis.
For nærmere info se: http://www.nordland-akademi.no/foredrag.html
Etter foredraget i kirka, kan de som ønsker det -og gitt «tjenligt vær» - bli med på et
fakkeltog ned til Stjernemumentet der det vil være bål og servering av varm
gløgg/solbærsaft, Gregoriansk musikk og et besøk som vil føre til at vi blir «Luther» øre.

Torsdag 19. januar «Skoledag»
Kl. 11:00 35 1.klassinger og 6 voksne skole drar med buss fra Stokmarknes.
Kl 11:15 – 11:45 Planetstien
Vandring i det indre solsystem på Planetstien fra Merkur til Mars.
Elevene står for aktivitet ved hver planet.
kl ca. 12.00 Stjernemonumentet
Dersom værgudene er med oss hilser vi sola velkommen tilbake.
kl 12.30 - 13:30 «Spisestua, finstua og peisestua» i prestegården. Servering og utstilling
«Universelle merkverdigheter». For nærmere info se programmet for lørdag.

Kl. 13:30 Retur buss fra Stokmarknes.

Lørdag 21.januar «Solmøte»
Denne dagen skal vi ikke bare «møte sola», men også prøve å få til et møte mellom kulturer og
fokusere på det som er likt for mennesker med forskjellige bakgrunner. Vi inviterer enslige
mindreårige asylsøkere og andre asylsøkere og flyktninger i Hadsel til sammen med lokalbefolkningen
å feire at sola har kommet tilbake.
kl 11:00 – 11:30 Samling i Hadsel kirke
Mens vi venter på at alle kan samle seg på Hadsel, blir det orientering om kirkestedets historie og
omvising i kirka.
Kl 11:30 – 12:00 Planetstien
Vandring i det indre solsystem på Planetstien fra Merkur til Mars. Vi har med oss plakater av de
aktuelle planetene og alle sier og skriver navnet på planetene i sitt eget morsmål.
kl ca. 12.00 Stjernemonumentet
Dersom værgudene er med oss hilser vi sola velkommen tilbake med sang, dans og trommer.
kl 12.30 - 14:00 «Spisestua, finstua og peisestua» Servering i prestegården.
-Omvising i prestegården med historier og bilder fra gamle dager. Kanskje siste anledning til å
oppleve presteboligen i staselig stand før den blir ombygd til 2-mannsbolig.
-Utstillinger:
-«Blåsalen» :
«Hadselfjorden Panorama» - 4 m langt bilde fra Hallartinden i nord til Strøna i sør.
«Møysalen Metamorphosis» - Video der Møysalen får sin riktige skapelse på en busstur fra Sortland
til Hadsel.
-«Bestestua»: «Universelle merkverdigheter».
Vi illustrerer Einsteins generelle relativitetsteori i forhold til krumming av rom, undres
om «Perpetum mobile» finnes eller om gravitasjon kan oppheves, se og ta på ekte
meteoritter og så kan vi hilse på roboten BB-8 fra StarWars filmen – for å nevne noe.
Skulle man kjede seg kan man bruke tiden på å grave frem godterier.
-«Hytta»: Bilder fra prestegården i gamle dager, originaltegningene av bygget fra 1917, planene for
ombygging av presteboligen.
-«Prestekontoret»: Historiske gjenstander funnet i området. Fredrik den 2. bibel fra 1598.
Fotoapparater fra 1870 og opp til våre dager.
-Foredrag: -«Togrommet»: «Kvitbjørnulykka» Flyulykka ved Lødingen i 1947 – Norges til da
største flyulykke – som de fleste ikke kjenner til.
Kl. 12 til 14 Planetvandring og QUIZ.
Finn planetene fra Merkur til Mars i det indre solsystem på Planetstien i Kulturminneparken. Ut fra
infoskiltene på hver planet skal du kunne besvare planet QUIZen du finner på

www.kulturminneparken.no !

Søndag 22.januar «Solgudstjeneste»
kl 10:30 «Solgudstjeneste» i Hadsel kirke
kl ca. 12.00 Vi møtes denne gangen ikke på kirkebakken men på «Solbakken». Dersom
værgudene er med oss vil sola skinne på toppen av Stjernemonumentet – et vakkert syn !
Ved «tjenligt vær» vil astronomiske teleskop og kikkerter være tilgjengelig slik at publikum
kan få sett på solskiva i vanlig lys med solfilter for å se eventuelle solflekker og med H-alfa
filter for å kunne se solranden med eventuelle protuberanser

kl 12.30 - 14:00 «Spisestua, finstua og peisestua» Servering i prestegården.
-Bygdehistoriker Inge Johansen forteller fra utgravingen av Stjernemonumentet i 1990 og
om gamle dagers ritualer og skikker ifm at sola kom tilbake.
-Omvising i prestegården med historier og bilder fra gamle dager. Kanskje siste anledning
til å oppleve presteboligen i fordums prakt før den blir ombygd til 2-mannsbolig.
-Utstillinger:

Se programmet for lørdag.

-Foredrag: «Togrommet»: «Ole Tobias Olsen –

Nordlandsbanens far» som var lærer og organist i Hadsel
en periode på 1860 tallet. Han var også oppfinner av
blåkopiering – noe som på verdensbasis stiller
oppfinnelsen av ostehøvelen helt i skyggen ! Siden Ole
Tobias Olsen var en av Norges første fotografer, blir det
utstilling av fotoapparater fra hans tid og opp til våre
dager i prestekontoret.

Kl. 12 til 14 Planetvandring og QUIZ.
Finn planetene fra Merkur til Mars i det indre solsystem
på Planetstien i Kulturminneparken. Ut fra infoskiltene på
hver planet skal du kunne besvare planet QUIZen du
finner på www.kulturminneparken.no !
Venus og Hadsel Kirke

Info om «Planetstien»
Planetstien illustrerer størrelsene i Universet. Solsystemet er forminsket og
planetene er gjengitt i korrekt størrelse og avstand i forhold til Sola.
Dvergplaneten Pluto står ved Europris på Stokmarknes og etter hvert som man
nærmer seg Kulturminneparken på Hadsel, så møter man planetene etter tur –
til slutt ender stien ved Sola på Hadsel prestegård.
Vandringen vil også gi en riktig opplevelse av avstanden mellom planetene. De
innerste «steinplanetene» ligger tett, de ytterste «gassplanetene» har stor
innbyrdes avstand.
Etter at man har gått planetstien og lest den korte informasjonen som står på
hver søyle, vil man på www.kulturminneparken.no kunne ta en quiz for å sjekke
hvor mye man husker og laste ned et «sertifikat» som bevis på at man har gått
stien og hvor mange poeng man har fått.

Jorda og månen

God tur – «se opp» for meteorer og kometer !

I hele perioden vil video fra aktivitetene og utsikten fra Stjernemonumentet “streames” til
internet, slik at de som ikke har anledning til å møte opp, likevel kan følge med på Solmøtet
Se

www.kulturminneparken.no
der vil Petter Dass geleide deg videre !
På nettsiden vil det også ligge ytterligere info om Kulturminneparken og Solmøtet

Oppmøte ved stallen i Prestegårdsfjøset eller ved Stjernemonumentet i
Kulturparken på Hadsel.
Benytt parkeringsplassene ved Hadsel Kirke.
Møt presis – sola venter ikke – den er travelt opptatt med å forberede våren !

Hilsen Ski- og Bygdelaget på Lekang
og
Kulturminneparken på Hadsel
For nærmere informasjon ta kontakt med
Lekang Ski- og bygdelag : Ørjan Berger , orjan.berger@trollfjord.no, 97 19 89 86
Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap: mariajbarth@gmail.com
Stjerne entusiast: Knut Riibe, knut.riibe@hadsel.kommune.no, 91 86 24 27
Sol entusiast: Hans Bakken, hans.bakken@trollfjord.no, 95 17 24 20

Simulering av sola i Falkfjordskaret 2017 i StarryNight Pro pluss 7.5.5
Tirsdag 17.januar – Mulig å ane del av sola
12:07 til 12:11 -4 minutter

Onsdag 18.januar – «Soldagen» men forsvinner bak Nisvasstinden en liten tur.
12:04 til 12:12 og 12:17 til 12:20 – 8 + 3 = 11 minutter

Lørdag 21 januar – Formørkes av Nisvasstinden
12:04 til 12:25 - 21 minutter

Søndag 22 januar - Ruller over Nisvasstinden
12:03 til 12:27 – 24 minutter

Mars

