
Bygdedager i Heskestadbygda 2014 
 

    
 
Det begynner å nærme seg nye Bygdedagene i Heskestadbygda. I år starter bygdedagene fom 
torsdag 21. august og varer tom søndag  24. august.  
 
Her kommer litt info og foreløpig program for dagene: 
 
Torsdag 21. august – Bygdedagene starter torsdag 21. august, kl. 19.00.  
Det blir demonstrasjon av torvskjæring, som er en gammel tradisjon i bygda i regi av Lund 
historielag. Arrangementet blir på Bilstad, med grilling etterpå.  
 
Fredag 22. august – satser vi på en flott og magisk konsertopplevelse igjen. 
Det blir utekonsert ved Heskestad kulturhus på Eide med Vidar Johnsen med band.  
Konsertområdet åpner kl. 19.30. Det blir salg av mat og drikke, og oppvarmingsbandet innleder 
før den store konserten.  Vidar Johnsen er godt kjent som vokalist i Vamp. Vidar Johnsen stiller 
her med stort band i en 90 minutters konsert. Dette må bare bli bra.   
 
Lørdag den 23. august blir det stort Marked fra kl. 11.00 – 16.00 med mange spennende boder.  
I krambua vil du finne kinna smør, kortreist og hjemmelaget mat. Det blir mange spennende 
aktiviteter i ”gaten” fra krysset v/Omdal/Vartdal til krambua. Ellers vil det bli auksjon, utsalg av 
lopper, utstilling av bl a biler, traktorer og gamle foto. Aktiviteter for barn vil bl. a. være 
hesteridning, kjøring med el-biler og hoppeslott. Sandvolly turnering vil foregå hele dagen på 
idrettsbanen. I tillegg blir det kafe` på Samfunnshuset og grilling ute. Bondens hjørne vil bli 
videreført med aktuelt tema for bønder og andre interesserte. 
Utstilling av gulrøtter som elever og 4 H har dyrket frem, fra utdelt mold og frø i mai, vil bli kåret 
på markedsdagen.  

 
Den lokale puben vil være åpen fredag kveld og lørdag.  
 
 
Søndag 23. august Kl. 11.00 blir det gudstjeneste m/vigsling av ny kirkegård og kirkekaffe.  
Ca kl. 13.15 blir det guidet tur den gamle kirkevegen fra Heskestad gard til Dybing farm. 
Fra kl. 14.30 vil det på Dybing farm, være fiskekonkurranse, kanopadling og spennende 
aktiviteter i regi av 4H. Mulighet for kjøp av mat og drikke. Over 400 møtte frem fjor, så vi må 
håper på minst like mange i år.’ 
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