
Mini program 

 
«Solmøte 2018» - 10-års jubileum 
 
I år feirer vi solas tilbakekomst til Kulturminneparken på Hadsel etter mørketida for 
10. gang. Vi skal også ha offisiell åpning av Solskulpturen som ble satt opp i sommer 
i Planetstien som går fra Stokmarknes til Hadsel. Det vil også bli innvielse av 
gapahuken som er satt opp i den gamle prestegårdshagen. Det blir derfor 4-dager-
til-ende markering og fokus på Hadsel prestegård og Kulturminnepark. 

 
 
Torsdag 18.januar Første mulige soldag 

kl.11.30-12.30 «Åpen stein». Servering av gløgg ved Stjernemonumentet i Kulturminneparken. 
kl. 19.00. I samarbeid med Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap vil Professor Øyvind 

Brandtsegg fra Institutt for musikk NTNU presentere «Stjerneskinnsonaten» i Hadsel kirke. 
Hvordan signaler fra verdensrommet kan bli grunnlag for musikk – og styring av lyset ved 

Solskulpturen i Kulturminneparken på Hadsel. Etter foredraget kan de som ønsker det se hvordan 
disse signalene styrer lyssettingen av Solskulpturen. 
  

Fredag 19.januar Barnehage og skoler 
kl. 11.30 – 12.30. «Åpen stein» for barnehager/skoler for å feire «Solmøte ved 

Stjernemonumentet i Kulturminneparken. Andre interesserte er også velkomne. Presteboligen 
står åpen som «varmestue» og med enkel servering.  
 

Lørdag 20.januar Åpent for alle 
kl. 11.30 – 13.00. «Åpen stein og gapahuk med fortellinger rundt bålet» Etter å forhåpentligvis å 

ha sett sola er det Gløgg&Glede ved den nye gapahuken i prestegårdshagen. Orientering om 
planer og prosjekter i Kulturminneparken fremover og kanskje blir det noen gode historier. 

  
Søndag 21.januar Solgudstjeneste, Åpning av Solskulpturen og Konsert. 
kl.10.30. «Solgudstjeneste i Hadsel kirke», starter tidligere enn vanlig for å bli ferdig til sola 

kommer 
kl. 11.30 «Åpen stein» og solkaffe i prestegården.  

kl. 17 Offisiell åpning av «Solskulpturen». «Soldrage fortelling med lysdans» ved skuespiller og 
danser Helene Skogland. Fyrverkeri og raketter som det seg hør og bør i et planetsystem.  

Kl. 18 «Meditativ» konsert i Hadsel kirke med musikkgruppa «Bålfolket». Dørene åpnes Kl. 18.30 
med forspill «Galaksenes dans» projisert i himmelhvelvingen i kirka. 
 

Forbehold om endringer og justeringer ift vær og 
føreforhold. 

 
Følg med på www.kulturminneparken.no 

 
 
 
 
Solmøte og Solskulpturen er støttet av Hadsel Kommune,  Skretting, Sparebankstiftelsen og Trollfjord kraft.  

  


