
       

Bygdedager i Heskestadbygda 2012 

Arrangør: Heskestad og Ualand bygdeutvikling i samarbeid med foreninger og lag 

BYGDEKVELD – Lørdag 25. august kl. 19.30  

 
Bli med på en og en variert og humørfylt kveld 

ProgramProgramProgramProgram:  
Θ Den gamle Heskestadrevyen ”trør te” igjen 
Θ  Musikk innslag m/ Olav Grøssfjeld & sønn 
Θ  Musikkinnslag v/ Brynjard Østrem 
Θ  Opplesing 
Θ  Gudrun kommer 
Θ  Sigrida & Johanne  –  basarkånene kommer

 også. 
 
 

Kommer du?? 
   

 
Billetter fås kjøpt på coop marked på Ualand og på 
rådhuset på Moi. 
 
Pris: kr. 200,- inkl. mat 
Drikke fås kjøpt 
 
 

 
Du finner meir info om Heskestadbygda på den nye 

nettsiden: 
 

http://heskestadbygdeutvikling.no/ 

 

 



       

Bygdedager i Heskestadbygda 2012 

Arrangør: Heskestad og Ualand bygdeutvikling i samarbeid med foreninger og lag 

BYGDEDAGER 2012 
 
Program: 
Fredag 24. august  - Kulturhuset, - Eie 
kl. 19.00  Dørene åpnes 
kl. 20.00  Velkommen v/ordfører 
    Konsert med Rita Eriksen trio 
   Matservering og salg av drikke 
 
 
Lørdag 25. august – Heskestad samfunnshus, -Ualand 
kl. 11.00  Åpning av bygdedagene v/Fylkesmann Tora 

Aasland 
    Overrekkelse av blomster v/ elever 1 klasse  

Sang v/Heskestad koret  
Bodene åpnes  

   Kafe`på Samfunnshuset 
Grindabygg - Demonstrasjon av gammel teknikk 
Utstilling - modell av bygda  
Hesteskyss  
Hesteridning for barn 
Aktiviteter for barn v/banen 
Grilling ute 
Skyting på banen/ skytekonkurranse 

kl. 11.30  Krambu fra 1902 gjenåpnes 
   Kinning av smør 
   Salg i krambua 
kl. 11.35  Miniauksjon - auksjonarius Øyvind Nilsen 
kl. 12.00  Omvisning – Vartdal industri 

 Trylling for barn 
 

kl. 12.30  Utdeling av årets bygdepris 
kl. 12.45  Åpning av Sandvollybanen  

Turnering /kamp 

Omvisning – Vartdal industri 
kl. 13.30  Grindabygg - Demonstrasjon av gammel teknikk  
kl. 14.00  Ny omvisning hos Vartdal industrier 

Trylling for barn 
Hesteridning 
Aktiviteter for barn v/banen 
Miniauksjon - auksjonarius Øyvind Nilsen 
Kinning av smør  

kl.14.45  Utdeling av premier skyting 
kl.15.00  Bodene stenger 

 
 

kl. 19.30  Bygdekveld – m/ revyinnslag, humor og 
sang og musikk. - Se eget oppslag 

kl. 22.00 Pubèn Den blå lagune er åpen 
 

    
 

Søndag 26. august   
kl. 12.00  Åpen gard hos Gunn Linda og Ståle Ueland 

Regi Bondelaget - salg av mat og aktiviteter for 
barn  

 Presentasjon av traktor og utstyr –  
Hvem har bygdas fineste?  
se nettsiden: http://heskestadbygdeutvikling.no/ 

kl. 14.00 – 16.00   Åpent muse` 
Kl. 14.00 – 16.00  Omvisning i kraftverket på 

Heskestad, - v/gml kirkegård 


