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i sommer
BJERKEBÆK, SIGRID UNDSETS HJEM 
Ny vandringsrute i hagen
På Bjerkebæk kan du nå oppleve en helt ny vandringsrute i den 
vakre hagen på Bjerkebæk, med sitater og lydklipp fra "Kransen", 
den første boka i triologien om Kristin Lavransdatter.  Det tilbys 
også flere aktiviteter i hagen, presentasjoner av Bjerkebæk og Sigrid 
Undset, i tillegg til flere utstillinger. Når det konkrete dagspro-
grammet er ferdig planlagt vil det legges ut under "Hva skjer-
kalenderen" på nettsidene. 

Kaféen holder dessverre stengt, men du er velkommen til å ta med 
matpakke som du kan nyte i vakre omgivelser ute. Hagen er fritt til-
gjengelig når museet er stengt. Når museet er åpent stenges portene 
mellom 10.00-15.30. 

På grunn av mindre kapasitet i sommer reduseres åpningstiden. 
Programmet vil bli tilrettelagt for at gjestene skal oppleve et trygt 
museum som overholder alle retningslinjer fra helsemyndighetene i 
forbindelse med koronasituasjonen. Selve hjemmet til Sigrid Undset 
er stengt for omvisninger og besøk i sommer. 
Mer info: www.bjerkebek.no

AULESTAD, BJØRNSTJERNE BJØRNSONS HJEM
Ny utstilling 
Utstillingen ”Det volder litt rabalder” gir et spennende innblikk i 
Bjørnstjerne Bjørnsons liv og litteratur. 
I Vognskjulet på tunet kan du se flere av Bjørnsons vogner, deriblant 
den staselige vogna som kong Haakon lånte under sin kroningsferd.

Barneaktiviteter
I en del av låven er det også et "tivoli" for barna. Der kan barna 
fotografere seg sammen med den store Bjørnstjerne, dikte med dikt-
hjulet, kaste ønsker i ønskebrønnen, oversette «Ja, vi elsker» 
til emojie-språk og studere seg selv i underlige speilformasjoner. 
I hagen kan de gå på oppdagelsesferd og lete etter små nyttedyr.

MAIHAUGEN, FOR HELE FAMILIEN
I friluftsmuseet er det fint å rusle rundt og få et innblikk i hvordan 
vi levde før i tiden. Det blir åpne utstillinger både i hovedbygningen 
og ute i friluftsmuseet, og Norges Postmuseum er åpent med ut-
stillinger der du kan gå på egenhånd. Det blir ikke ordinære omvis-
ninger og vandreteatre i sommer, men flere steder i friluftsmuseet 
møter du områdeverter som gjerne deler av sin kunnskap og svarer 
på spørsmål. 

Aktivitetsløyper for barna
Det blir nye morsomme aktivitetsløyper i friluftsmuseet for familier 
med både små og store barn. "Ekornkongen på Haugen og sølvkon-
glene" er et spennende oppdrag for de minste. Noen har tatt sølv-
konglene til Ekornkongen, og barna kan være med å finne tyven.
"Oppdrag tidsreise" er en aktiv oppdagelsesvandring for hele fami-
lien. Dere får dra på en reise fra 1700-tallet og framover mot vår tid 
og løse morsomme oppgaver underveis. Her må du både synge av 
full hals, bruke de små grå, ha fingerferdigheter, spenst og styrke. 
Alt gjør du sammen med din egen familie.
Lekeplassen for de minste er åpen, med lekeapparater og historiske 
lekestuer. (Lekestuene som vanligvis står åpne for lek er dessverre 
stengt på grunn av smittehensyn). I skogen ved setergrenda kan du 
teste ferdighetene i balanseløypa.

Dyr og gårdsarbeid
Hele sommeren går det kuer og sauer omkring på de idylliske 
beiteområdene i friluftsmuseet. Hestene går også på enga, eller 
hjelper museumsbøndene med forskjellig gårdsarbeid som før 
i tiden. Gårdskarene viser gjerne fram hva de driver med. Du kan 
også se gris, høner og kaniner.
Maihaugen legger til rette for trygge og gode opplevelser for små og 
store. Det daglige tilbudet vil være noe redusert sammenlignet med 
en normal sommer, derfor setter de også ned prisen på billettene. 
Maihaugen overholder alle retningslinjer fra helsemyndighetene 
i forbindelse med koronasituasjonen og legger til rette for trygge 
museumsopplevelser. 
Mer info: www.maihaugen.no
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2635 Tretten.  Tlf. 920 56 910 
E-post: post@dg-trykk.no - www.dg-trykk.no

Din lokale trykkeribedrift i Gudbrandsdalen!
Vi presenterer ditt budskap – til riktig pris!

• Tømrerarbeid
• Forskalingsarbeid/støpearbeider
• Rehabilitering
• Nybygg
• Tilbygg

• Skifting av dører/vindu
• Servicetjenester
• Vaktmestertjenester
• Småarbeid
• Reperasjoner

Ta kontakt for en uforpliktende befaring.
Kjørkjebakken 1, 2635 Tretten.

hans@trettenbyggservice.no • geir@trettenbyggservice.no
Org.nr. NO 918 311 610 MVA

Gårdstun og hageanlegg
Opplev Aulestads flotte gårdstun og hageanlegg. Impulsene fikk 
Bjørnsonfamilien på sine mange reiser. Barna kan gå på oppdag-
elsestur i hagen, og dere er velkommen til å ta med nistepakke 
og ha piknik i vakre omgivelser.  
På grunn av korona-situasjonen er det redusert åpningstid og pro-
gram. Kafeen og hjemmet til Bjørnstjerne og Karoline er stengt i 
sommer. Mer info: www.aulestad.no

LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM
Samlingsutstillingen ”Har vi møttes før?” med kunst fra samlingen 
gjennom 200 år vil gi besøkende muligheten til å få et kjærkomment 
gjensyn med museets fantastiske samling, eller kanskje møtes dere 
for aller første gang? Samlingen er presentert med nye ferske vegg-
farger og vil fortelle ulike historier om norsk kunst fra nye og ulike 
perspektiver.

Formidlingstilbud for barn og voksne
Nye aktivitetshefter for barn er en fin måte å oppleve kunsten og 
samlingen på. På  ”Kunstporten” via din egen smarttelefon kan du 
lese, se og høre mer om temaer og enkeltverk i utstillingen. Hver dag 
tilbys en kort introduksjon til utstillingen og samlingen med en av 
museets ansatte.

Åpen museumsbutikk og kafé
Lillehammer Kunstmuseum legger til rette for trygge og gode 
museumsopplevelser for store og små.

NORGES OLYMPISKE MUSEUM
Ny utstilling om innlandets OL-helter
Innlandet har mye å by på med landets høyeste fjell, lengste elv, stør-
ste innsjø og mye snø. Og de som bor her er gode i idrett. Ikke bare 
vinteridrett, men også sommeridrett. Idretten er og har vært en vik-
tig del av hverdagen for mange. Noen har vokst fram til å bli idretts-
stjerner og fått den ultimate drømmen oppfylt – et gull i olympiske 
leker. Mer enn 200 OL-deltakere har røtter i Innlandet, nær 70 er 
medaljevinnerne og 27 av dem er gullvinnere. Utstillingen forteller 
om Innlandets OL-helter som har gått helt til topps og sanket gull.
Mer info: www.ol.museum.no

HUNDERFOSSEN EVENTYRPARK
Mer enn 60 attraksjoner og aktiviteter for store og små kan 
dere oppleve i eventyrparken. I Eventyrslottet og Ivo Caprinos 
Eventyrgrotte tas dere med i kjente og kjære folkeeventyr. Opplev 
en spennende familierafting, prøv Trollfallet om du tør, eller ta 
plass i selveste Il Tempo Extra Gigante. Og sist men ikke minst - få 
med deg det nye oppgraderte badeområdet som ligger innerst i 
eventyrparken, her finner du alt en familie kan ønske seg. 
Mer info: www.hunderfossen.no

NORSK VEGMUSEUM
Her kan du oppleve utstillingen ”Tida og vegen”, en norsk 
interaktiv vandring i norsk veghistorie fra istiden og frem til i dag. 

Norsk kjøretøyhistorisk museum
Hovedutstillingen er kule biler, motorsykler, mopeder, sykler, 
unike norskproduserte kjøretøy fra tidlig 1900-tall og frem til 
1990-tallet.

Norsk fjellsprengningsmuseum
Bli med 250 meter inn i fjellet. Lær mer om hvordan vi i Norge 
har sprengt fjell og laget tuneller i over 300 år fra fyrsetting til 
datastyrte bormaskiner.

Høydalsmo vegstasjon
Møt smeden i smia og hør han fortelle om smedens rolle på 
anleggene i gamle dager.

Lysaker Gjestgiveri
Besøk museets hyggelige museumskafé fra 1800-tallet. 

Museumsparken
Her er det maskiner og veghistoriske miljøer som skysstasjon, 
arbeidsbrakker, gjestgiveri og landhandel i et vakkert landskap. 
Perfekt for de som vil være ute i sommerværet. 
Mer info: Facebook – Norsk Vegmuseum

BARNAS GÅRD HUNDERFOSSEN
Barnas Gård inviterer til opplevelser og aktiviteter for barn 
og voksne som ønsker å komme tett på dyr. Her kan du kose, 
klappe og mate dyrene. Husk å få med deg gårdsrebusen! I tillegg 
kan lekelystne barn prøve en 150 meter lang skogsbilbane med 
6 elektriske terrengbiler, en klatreløype, lekeplass, hinderbane 
og en bane med trå-traktorer. Åpen kiosk med variert utvalg av 
mat og drikke.  
Mer info: www.barnasgard.no
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