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Vest-Agder-museet
«Vi fikser det!» 
Kl. 10.15: Hægelandsheimen
Kl. 11.45: Venneslaheimen
Kl. 13.30: Venneslastua
Lapping og stopping av klær, bøting av garn og 
reparasjon av redskaper var en nød av nødvendighet 
og en selvfølge før i tida. Noe av dette vil Vest-Agder-
museet ved Judith Seland Nilsen og Thorunn Lunde 
formidle gjennom fortellinger og gjenstander. Kanskje 
har du også noen gode minner og kunnskap om det å 
reparere og ikke bare kaste ?

Kirsten Bråten Berg
«Songen»  
Kl. 10.15: Hægelandsheimen
Kl. 11.45: Venneslaheimen
Kl. 13.30: Venneslastua
Ho er folkemusikar, visesongar og sølvsmed og er 
mellom dei mest kjende og framståande kvedarane 
i Norge i dag. Ho har nådd eit stor publikum, særleg 
gjennom samarbeid med musikarare frå andre 
musikktradisjoner.

Johnny Augland 
«Johnnys musikkverden»
Kl. 10.15: Hægelandsheimen
Kl. 11.45: Venneslaheimen
Kl. 13.30: Venneslastua
Han er vel mest kjent for de fleste som bluesmusiker, 
men Johnny Augland har flere strenger å spille på og 
han er ikke redd for å blande sjangere. Hva med slagere 
fra 50-tallet i boogie-woogie-versjon eller hardingfele-
musikk på el-gitar? Det blir garantert en morsom 
halvtime med prat, allsang og musikk.                
                                                                                                                                 

Bjøro Hildebrandt og Trond 
Arntsen
«En musikalsk konfekteske»
Kl. 10.15: Hægelandsheimen
Kl. 11.45: Venneslaheimen
Kl. 13.30: Venneslastua
To av Venneslas kjente og kjære musikere slår seg 
sammen og gir oss en spennende og variert konsert 
med alt fra italienske svisker via Sørlands-viser til 
slager fra forskjellige tiår. Overraskelser blir det også 
plass til. 

22. FEBRUAR 19. APRIL

24. MAI22. MARS



Dagny fra Lund kristelige 
mopedklubb: 
«Så det er så greit så» 
Kl. 10.15: Hægelandsheimen
Kl. 13.30: Venneslastua
Vår kjære Dagny (Olav Grendstad) har vunnet alles 
hjerter med sine helge-hilsener og sitt treffsikre 
skråblikk på små og store viderverdigheter i 
nærmiljøet. Nå besøker hun oss for å spre sine tanker 
om livet, verden og Lund, noe som for så vidt er det 
samme.  
             

Kulturskolens sommerkonsert

Kl. 10.15: Hægelandsheimen
Kl. 11.45: Venneslaheimen
Kl. 13.30: Venneslastua
Tradisjonen tro kommer sangelever fra kulturskolen 
rundt for å holde sommerkonsert. Hør morgendagens 
musikk- og sangstjerner fra Vennesla. 

Anita S. Dietrichson 
«Bybonde og hobbykokk» 
Kl. 10.15: Hægelandsheimen 
Kl. 11.45: Venneslaheimen    
Kl. 13.30: Venneslastua      

Hvordan tar vi vare på og foredler det som dyrkes? 
Mye kan dyrkes i potter og kar på en veranda eller i 
en vinduskarm. Anita S. Dietrichson forteller om sin 
lidenskap for alt som gror og deler ut smaksprøver. 

Odd Arild Nordli
«Fra korn til flatbrød» 
Kl. 10.15: Hægelandsheimen 
Kl. 11.45: Venneslaheimen
Kl. 13.30: Venneslastua 
Tidligere kultursjef, lærer og museumspedagog Odd 
Arild Nordli har med seg redskaper som ble brukt til 
dette og kåserer om temaet med å forvandle korn til 
flatbrød. Smaksprøver vil det også bli.

14. JUNI 20. SEPTEMBER

18. OKTOBER23. AUGUST



Asbjørn Arntsen og Birte 
Myhrstad
«Gladtoner mellom julebakst og englesang» 
Kl. 10.15: Hægelandsheimen
Kl. 11.45: Venneslaheimen         
Kl. 13.30: Venneslastua 
Begge har lang fartstid innen sangen og musikkens 
verden. Repertoaret deres er mangfoldig, fra klassisk 
musikk via opera og operetter til folkelige viser og 
evergreens, musikaler samt et fyldig arkiv av salmer og 
religiøse sanger. 

Kulturskolens vinterkonsert

Kl. 10.15: Hægelandsheimen
Kl. 11.45: Venneslaheimen 
Kl. 13.30: Venneslastua
Dyktige elever fra Vennesla kulturskole kommer for å 
holde en hyggelig vinterkonsert.

Takk til Agder fylkeskommune for støtte slik at 
konsertene fortsatt kan være gratis. 

Kontaktpersoner i Vennesla 2022 er:            
Tove Linda Høgstøl  982 99 858  
May Lene Lunde Uberg 996 95 035
Hægelandsheimen v/Kari I. Godtfredsen 992 28 076 
Venneslaheimen v/ Linda Rustad 410 46 441               
Venneslastua v/Linda Merete Karlsen 959 26 255
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