
Lørdag 18. januar – «Soldagen» 
Kl. 12:04 til 12:18: «Åpen stein». Første dag man kan se sola på Hadsel.

 

Søndag 19. januar – «Solgudstjenesten»
Kl. 10.30: «Solgudstjeneste i Hadsel kirke», starter tidligere enn vanlig 
for å bli ferdig til sola kommer.
Kl. 11.30: «Åpen stein» og bålka�e ved Stjernemonumentet.
Kl. 12.30-14:00: Solka�e i prestegården. Hallgeir Elstad foredrag.

Solmøte er støttet av Skretting og Troll�ord

Forbehold om endringer og justeringer ift vær og føreforhold.

 

Følg med på www.kulturminneparken.no.
Arrangementene strømmes til Facebook  

«Hadsel prestegård og Kulturminnepark»

SOLMØTE 
2020

Vi feirer solas tilbakekomst til Kulturminneparken
på Hadsel og har som tema i år: Fotografen 
Ole Tobias Olsen – Hadsels første organist, 

Nordlandsbanens far og Nord-Norges svar på 
Leonardo da Vinci!

 

Onsdag 22. januar – «Soltemaet - fotografen Ole Tobias Olsen» 
Kl. 19.00: Hadsel kirke. Foredrag i samarbeid med Nordland Akademi . 

 Professor Sigrid Lien fra Universitetet i Bergen foredrag «Fotografen Ole 
Tobias Olsen i en bredere fotohistorisk kontekst». Foredraget vil diskutere 
denne pionérfotografen i lys av andre sentrale skikkelser i norsk 
fotohistorie. Er det mulig å forstå hans bilder – ikke bare sett i lys av hans 
egen samtid, men også i forhold til fotogra�ske prosjekter i nåtiden?
 

 

Et samarbeid mellom Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap, 

 

Hadsel kirke, Ski- og Bygdelaget Lekang og Kulturminneparken på Hadsel.  
Inngang: 100 kr, studenter Gratis.

 

 
 

Professor Sigrid Lien , Nordland kunst og �lmskolen i Kabelvåg 
Samisk kultur og identitet representert i fotogra� og �lm 
Med vekt på arbeider av  Sophus Tromholt (1851-1896) og 
Marja Helander (f.1965).
 

 

Mandag 20.januar «Barnehagedag»
Barnehager møter sola ved  Stjernemonumentet. Spiser nista si i 
prestegården. Utstilling av «Krumme rom og fysiske krummelurer».

Før og etter foredraget vil det være anledning på «Blåsalen» i prestegården 
å se en utstilling med fotogra�er som Ole Tobias Olsen har tatt.

Torsdag 23. januar 

Bål, gløgg og heksepulverfyrverkeri ved gapahuken i prestegårdshagen. 

"Mikael Hertzberg: sosial entreprenør og økumen. Hjelpeprest / 
personellkapellan i Hadsel tidlig på 1900-tallet som seinare vart sentral 
både i kyrkja sitt sosiale arbeid og i det mellomkyrkjelege arbeidet».
Utstilling «Ole Tobias bilder».


