Aur prestegård
Program 2018

Levende kultur under linden …

Loppemarked

23.–24. juni – Jonsokhelg

Lørdag 21. april kl 10–15
Søndag 22. april kl 12–15
Lørdag 28. april kl 10–14

Åpent med kaffesalg kl 10–13

Lørdag
Åpning av alle utstillingene og åpent i alle hus.
	Kl 1500: Allsang på låven som ledes av «Uslipt»
med bl.a Håkon Hauger, Hans Ulviken, Totto Johansen,
Kristin Lotterud og Elin Tveit.
Inngang kr 150, kr 50 for barn over 12 år (billettsalg ved inngangen)
Søndag	
Barnas dag med dyr på tunet, leker for barna og byttedag for
barneleker, -klær og -utstyr.

2. juni – minnekonsert for Stein Ove Berg

30. juni–1. juli – Børli-dag og slåttedag

17. mai feiring på Aur

«Bergtatte Karer»; sang, musikk, dikt og fortellinger – kl 1800.
Inngang kr 150, kr 50 for barn over 12 år (billettsalg v/inngangen)

Sommerutstillingen «Fra Jonsok til Olsok»
Lørdager og søndager kl 12–15 m/kaffesalg

I forpakterboligen
Maleriutstilling v/ Odd Maure «Skog og fauna» (3 første helger)
Fotoutstilling v/ Aurskog-Høland fotoklubb (3 siste helger)

Øvrige bygninger
Stabburet
«Husmorrollen i en selvbergningstid»
Grisehuset	«Typisk norsk – ikke bare norsk»
– utstilling ved Skauen Husflidslag

Låven – temautstillinger
•
•
•
•
•
•

Fra hest til traktor – gamle landbruksredskaper
Langsrud sykkelverksted
Tyttebærhistorien i tekst og bilder
Skifabrikken fra Lier
Tertitten – et spor i bygda
Skogen i Aurskog; fortid-nåtid-fremtid

Prestegårdsbutikken
med brukt og snurrepiperier, Latvia-tekstiler, bøker og strikkeprodukter.

Lørdag
Søndag

 l 1300: Hans Børli i ord og toner v/ «Trio me’ Børli»
k
(Sverre Eier, Mårten Berget og Kjetil Hjerpset).
Inngang kr 100, kr 50 for barn over 12 år. (billettsalg ved inngangen).
Slåttedag med slåttefolk og trekkspill på tunet. Salg av rømmegrøt.

7.– 8. juli – Markedshelg
Lørdag
Søndag

Markedsdag; frimarked, brukt/antikk, husflid, baklukemarked
Markedsdag; frimarked, brukt/antikk, husflid, baklukemarked

14.–15. juli – Sommerhelg med bl.a. veteranbiler/mopeder
Lørdag
Søndag

Åpne utstillinger
Veterankjøretøy og mopeder på tunet.

21.–22. juli – Sommerhelg med kaker, «Alf Prøysen og Erik Bye»
Lørdag
Bestemor AURs konditori byr på hjemmebakte kaker.
Søndag	Konsert på låven kl 1300 «Viser og andre harmonier»
v/Geir Langslet & Christine Meyer. Inngang kr 150,
kr 50 for barn over 12 år (billettsalg ved inngangen).

28.–29. juli – Olsokhelg
Lørdag
Åpne utstillinger
Søndag	Olsok-markering med foredrag, sang, musikk.
Salg av rømmegrøt. Trekning i sommerlotteriet.

11. august – Bokbad og fotballkamp
kl 1300–ca 1630 (inngang kr 50,--). Roger Ødegaard, Lars Jørgen Skaret m.fl.

8.– 9. september (kl 12-15) – Kulturhelg
Lørdag	Markering av Husflidsdagen.
Tema: «Typisk norsk – ikke bare norsk».
Søndag	Markering av Kulturminnedagen.
Tema: «Typisk norsk – ikke bare norsk».
Tematikken vil være med på å sette søkelyset på hva som definerer den norske
kulturarven. Hva er norsk og hvordan har lokalsamfunnet påvirket og blitt påvirket
i møte med verden, mellom folk og andre kulturer.

Loppemarked
Lørdag 22. september kl 10–15
Søndag 23. september kl 12–15
Lørdag 29. september kl 10–14

Grøtlørdager i november
3., 10., 17. og 24. (kl 12–15)

8.– 9. desember – Julemarked v/ Skauen Husflidslag
Lørdag kl 11–16
Søndag kl 12–16

Følg med på facebook og våre hjemmesider for mer detaljerte opplysninger
om våre arrangementer. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Besøksadresse: Aurveien 119, 1930 Aurskog
Postadresse: Postboks 30, 1931 Aurskog
Kontakt oss: tlf 920 61 788 • post@aur-prestegaard.no
www.aur-prestegaard.no • www.facebook.com/aurprestegaard/

