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Program for "Digitalt Solmøte 2022" 

Kulturminneparken på Hadsel 
Endringer kan forekomme  

 

 

 

   
         

  

   «Digitalt Solmøte» 
 
Hvorfor er det en sammenheng mellom koronaviruset og Solmøte ? 

Jo, i et elektronmikroskop kan en se at koronavirus har en membran med små 

pigger på. Dette kan minne om den ytterste delen av solatmosfæren, den 

såkalt koronaen, og denne likheten er bakgrunnen for navnet 

 

Korona kommer fra latin og betyr krone eller krans. 

= 
Korona virus                                  Sol korona 



 

 

 
I år feirer vi solas tilbakekomst til Kulturminneparken på Hadsel etter 

mørketida for 14. gang. Det blir i år som i fjor hovedsakelig digitalt. 

 

Videostrømming fra nettkamera i Kulturminneparken 

Solmøte «minutt for minutt» 
 

Det blir ingen offisielle arrangement inne/ute, men vi vil i en uke hver dag fra 

mandag 17. januar -som er første dag man kan se litt av soløyet fra Hadsel- 

legge ut videostrømming på Facebook en halv time rundt klokken 12 fra de 

nettkameraene som er i Kulturminneparken ved Solskulpturen og 

Stjernemonumentet og med utsikt til Falkfjordskaret slik at man kan se om 

sola skinner, og at Solskulpturen nå er tilbake i sin strålende glans ! 

 

Det vil også bli lagt ut bilder og video fra tidligere Solmøter. 

 

Skjermbilde fra «prøvesending» denne uka 

 

 
  



 

 

Husk også arrangementet i samarbeid med Nordland Akademi 

 

https://www.nordland-akademi.no/ 

 

STJERNEKRAFT - FREMTIDENS ENERGIKILDE? 

 
HVOR: HADSEL KIRKE,  NÅR: LØRDAG 22. JANUAR KL 13.00 
 

 
 

  

https://www.nordland-akademi.no/


 

 

«Planetsti» vandring og QUIZ. 

 

Husk hold avstand til eventuelle andre vandrere i 

«verdensrommet» 

 

«Lang løype» -fra solsystemets ytterkant til sola 

 

 
 
Start ved dvergplaneten Pluto like ved parkeringsplassen Europris. 

Turen slutter ved Solskulpturen og/eller Stjernemonumentet i 

Kulturminneparken på Hadsel. 

 

Ut fra infoskiltene på hver planet skal du kunne besvare planet QUIZen du 

finner på www.kulturminneparken.no ! 

  

http://www.kulturminneparken.no/


 

 

«Kort løype» -fra jordas nabolag til sola 
 

 
 

Start ved Mars – parkeringsplass ved kirka. 

Turen slutter ved Solskulpturen og/eller Stjernemonumentet i 

Kulturminneparken på Hadsel. 

 

Ut fra infoskiltene på hver planet skal du kunne besvare planet QUIZen du 

finner på www.kulturminneparken.no ! 

 

  

http://www.kulturminneparken.no/


 

 

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, 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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Jorda og månen 



 

 

Simulering av «SolmøteUka» i Falkfjordskaret  
 

17.januar –«EnkeltSolStrålendeDag»–Mulig å ane del av sola på østsiden av Nissvasstinden. 
12:07 til 12:11  -4 minutter 

     
 

18.januar –«DobbeltSolStrålendeDag» Del av soløyet på begge sider Nissvasstinden. 
12:04 til 12:12 og 12:17 til 12:20 – 8 + 3 = 11 minutter 

     
 

19.januar –«EnkelSolØyeDag» Første dag med hele soløyet. 
12:03:40 til 12:13:30 og 12:16:30 til 12:21:30 – 10 + 5 = 15 minutter 

      
 

20.januar –«DobbelSolØyeDag?» Første dag med hele soløyet på begge sider 
12:03:40 til 12:13:30 og 12:16:30 til 12:21:30 – 10 + 5 = xx minutter 

      
 

21 januar -«SolØyeBlinkeDag»– Ser hele soløyet men formørkes av Nissvasstinden  
12:04 til 12:25  - 21 minutter 

   
 

22 januar- «SolØyeRulleDag» - Ruller over Nissvasstinden  
12:03 til 12:27 – 24 minutter 

    
23 januar- «SolØyeMaxiDag» - Soløyet vises hele tiden i Falkfjordskaret  
12:01 til 12:26 – 25 minutter 

      



 

 

 



 

 

For mer informasjon se 

www.kulturminneparken.no 
der vil Petter Dass geleide deg videre ! 

 

På nettsiden vil det også ligge ytterligere info om Kulturminneparken og 

Solmøtet. 

Der ligger også bilder og video fra tidligere Solmøter 
 

Og 

 
https://www.facebook.com/kulturminneparken/ 

https://www.facebook.com/kulturminneparkennettkamera/ 

 

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 

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 

 

Takk til sponsorer: 
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