
 
* På Hjerleid for kursdeltakere på Hjerleid og Bygningshistorisk park for kursdeltakere på Bygningshistorisk park   

Viktige telefonnummer: 

Hjerleid, kontor: 61 24 05 51 

Senter for bygdekultur på Hjerleid, Helle: 93 28 19 30 

Studieforbundet kultur og tradisjon, Linda: 95 77 57 70 

Lege: 61 24 22 00 

 

         
Program for TREseminaret 2017 

Mandag 24. april  

Kursstart fra kl. 11.00( se program/ eller avtale med kurslærer) 

09.30 – 11.00 Registrering på Toftemo 

11.00 –                   Oppstart av opplæringstilbud for  

                  byggfagelever videregående skoler i Oppland (Hjerleid)  

12.00 – 13.00 Lunsj* 

19.00 – 20.00   Middag på Toftemo 

20.00 – 21.00 Foredrag på Toftemo. «Hvorfor håndverket er viktigst i fortidsvernet» 

                               v/ Ola Fjeldheim 

Tirsdag 25. april  

Kursstart kl. 09.00( se program/ eller avtale med kurslærer) 

12.00 – 13.00  Lunsj * 

19.00 – 20.00 Middag på Toftemo (inkl. i kursavgifta) 

20.00 – 21.00 Foredrag på Toftemo. «Laft på laft – i nye hunder år»  

                               v/ Henning Olstad 

Onsdag 26. april  

Kursstart kl. 09.00( se program/ eller avtale med kurslærer) 

12.00 – 13.00 Lunsj* 

19.00 – 20.00 Middag Toftemo(inkl. i kursavgifta) 

20.00 – 21.00 Foredrag på Toftemo. «Stein på stein i nye tusen år!»  

                               v/ Haakon Aase 

Torsdag 27. april  

Kursstart kl. 09.00 ( se program/ eller avtale med kurslærer) 

09.00 – 13.00         Oppstart verkstedtilbud for barn og unge (Hjerleid) 

12.00 – 13.00  Lunsj* 

16.00 -   Registrering på Toftemo 

17.00 – 19.00 Foredrag på Toftemo : «Betraktninger rundt håndverk før og nå» 

                               v/ Lars Kristian Grøholt 

  

 

19.00 – 20.00  Middag på Toftemo(inkl. i kursavgifta) 

20.00 -   Kurslærersamling på Toftemo 

 

Fredag 28. april  

Kursstart kl. 09.00 (se program/ eller avtale med kurslærer) 

10.00 – 14.00 Oppstart verkstedtilbud for barn og unge (Hjerleid) 

12.00 – 13.00  Lunsj for alle på Hjerleid 

19.00 –    Middag på Toftemo. ( inkl. i kursavgifta)                             

 20.00 – 21.00 Foredrag på Toftemo. «Å rekne brøk med han Tykje»  

                               om praktisk rekning utafor bøkene i hus- og båtbygging v/ Jon Godal 

 

Lørdag 29. april  

Kursstart kl. 09.00( se program/ eller avtale med kurslærer)  

12.00 – 13.00  Lunsj  

17.00 – 18.00         Foredrag på Toftemo. «BAKEROVNEN som ressurs i 

                               kulturminnevernet» v/ Else Rønnevig 

19.00   Festmiddag Toftemo. TREseminaret med taler, sang og musikk 

 

Søndag 30. april 

Kursstart kl. 09.00 ( se program/ eller avtale med kurslærer) 

13.00   Servering av felles lunsj( spekemat og blandagraut) på Hjerleid 

                                for alle deltakere. 

14.00 -   God tur hjem! 

 

Under TREseminaret er foredrag og utstillinger åpne for alle besøkende uten at en må 

være kursdeltaker. Hele uka er det mulig å se utstilling av trykkblokker til trykking på 

skinn og trykkty stilt ut av Lesja Husflidslag. Torsdag 27.april arrangeres skole-NM i 

treskjærer - og smedfaget. Gjenstandene fra mesterskapet vil bli stil ut for besøkende.  

 

Arrangøren tar forbehold om mindre endringer i programmet 


