
Musikalske konferansierer for dagen: Anne Kleivset med Berit Lillevold 
og Karianna Sommero. En rekke salgsboder og stands.
Pris kr 80,- (barn under 16 år, gratis) Gratis parkering, blir anvist

PROGRAM
Tid Hva
12:00 Korpset spiller
12:10 Dans ved Hanne & Mari 
12:15 Velkommen og kulturelt innslag med Anne Kleivset
12:30 Fileteringskonkurranse
13:00 – 14:30 Kokkekamp 10. klasse
13:30 Kalvemønstring
13:30 – 16:00 Luftgeværskyting
14:00 Tevlinger – stafett med rundballpulling, 
 løp på stylter m.m. v/ Halsa Bygdeungdomslag
14:30 – 15:30 Foredrag i Amfiet, milebrenning, ved Einar Oterholm
15:55 «Skull vorre her snart…» 
 Sang ved Gjertrud Seter Hendset m.fl. 
 Tekst: Margrete Seter
16:00 Kulturprisen utdeles
16:10 Historisk mannekengoppvisning
16:30 Auksjon: 1 stk Olav Halse maleri
 Kunngjøring av vinnere av fotokonkurranse
 Kåring av beste stand
17:00 Minikonsert/ avslutning
- Hazelband
- Øyvinds Angels and the rest
- ZiD
- Anne Kleivset & Co

Velkommen til

Bygdadagen i Halsa

Halsahallen lørdag 4. september

Tema 2010: «Folk, kyst og sjøliv»

Fredag kl 20:00
Aktivitetskveld for ungdom, arr Halsa Ungdoms-
råd. Paintball, bueskyting, balansere på slakk line, 
 sandvolley, grilling – i Fossdalen/ Valsøybotn

Søndag 
• Gocartbanen ved Klettelva, kl 13:00-16:00
• Åpen Skytterbane ved Klettelva – skyt på blink!,    

kl 13:00-16:00
• Geitbåtmuseet åpent, kl 12:00-16:00
• Elstadsamlinga åpen, kl 12:00-14:00
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Hele dagen blir spekket med innhold
• En rekke salgsboder og utstillinger: bedrifter, lag og organisasjoner • Lokalmattorg; Oster, grønsaker,  spekemat, fisk og klippfisk, 

 gammeldags godteri, bær og syltetøy med mer • Historisk mattorg med aktiviteter og smaker. Prøv å kjevle lefse eller flatbrød 
• Antikviteter • Utstilling av Olav Halse malerier, med mulighet for kjøp av ett av bildene • AMFORA Design – keramikk, såper og kremer fra 

klosteret på Tautra • SVEIVA - klær for tøffe folk • Knivmaker - prisbelønte kniver til salgs • Galleri Bygdadagen, salgsutstilling ved Åse Lyng 
• Soppklassifisering med RISKEN Soppklubb • Flott dyreutstilling, bla levende fisk! • Hesteridning 

• Gammeldagse leker; Skotthyll, kaste på stikka med mer • Figur- og skulpturbygging med grønnsaker; 
Lag små og store figurer med grønsaker • Bli med på matlaging på bål, ved Halsa 4H, for barn • Smiing 

• Konkurranse i å slå båtsaum – BLI MED! • Intervju om gammeltida i båt v/ Anne Kleivset og Kristian Korsnes 
• Historisk BåtQuiz • Se garnbøting • Gjettekonkurranse fisk • Se rigging av femring, næmingene 

ved Husasnotra/Geitbåtmuseet • Tilhogging av spon til tekking og kledning • Spikking og knuteskole 
i regi Husasnotra • Historisk Fotoutstilling • Utstilling av Veteranmotorsykler ved Vågos Veteran MC • Ansiktsmaling 

• Gammelmotoren, hør den herlige lyden! • Miniatyrskyting • Tevlinger m/ Halsa Bygdeungdomslag 

Mat ved Valsøyfjord Bygdekvinnelag: Bacalao og Rømmegrøt, pølse, kaffe, is og kaker. 
Lørdag kl 21.00: Bygdadagfest på Rasteplassen -  mat, sosialt og dans!  

- og ei hel helg med aktiviteter!

Se mer på www.halsa.no


