
HEDRUM 
BYGDETUN

   Kvelde i Lågendalen

ÅPENT HVER SØNDAG 
I SOMMERSESONGEN 
KL. 12-17. FRI ENTRE.

Vanlig servering er 

kaffe/brus, vafler, 

rømmegrøt og pølser. 

Grupper kan bestille 

omvisning, med eller 

uten servering, alle 

dager.

Guide kan være med 

bussen gjennom 

Lågendalen.

Lokalene leies ut til 

møter og 

arrangementer. 

Bygdetunet har åpent hver søndag i sommerhalvåret, med 

forskjellige tema. (Se eget program.)

Fra den årlige veteranbildagen i august. 

Holmensalen har hvert år utstilling av malerier og skulpturer 

av Hans Holmen og andre Hedrumkunstnere. En modell av 

Hagnes hammerverk står også her.

I salen vår, Fjøset, kan det dekkes til 120 personer.

www.hedrumhistorielag.noAktivitetsdag på bygdetunet. Her spinner vi lin.
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Informasjon og bestilling Hedrum Bygdetun:

Ragnhild Tidemansen, 3282 Kvelde. 

Tlf  33 11 23 47, mobil 901 50 638. 

E-post: gjonegropa@usmail.no

Leder i Hedrum Historielag, guiding og informasjon:

Tor Bjørvik, Seierstad, 3270 Larvik. 

Tlf  33 11 11 59, mobil 918 70 875. 

E-post: torbjor@c2i.net

Se ellers vår hjemmeside: www.hedrumhistorielag.no
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Hedrum 

Bygdetun

(300 m)

Vi setter stor pris på å kunne ta imot mennesker med 

bevegelseshemning. 

Kjøkkengjengen sørger for at ingen går sultne hjem!

Kvelde
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VÅNINGSHUSET bygd ca 1830. 

Møblert som et bondehjem rundt 1900. Landhandel i første 

etasje. I annen etasje en samling av bruksting og rariteter.

Søndagsåpent på bygdetunet.

Varden trekkspillorkester spiller for 200 mennesker.

Landhandelen.

Hjemmefrontutstillingen.

UTHUSET bygd 1936. 

I dag kultursenter med i alt ca 900 m2 golvflate. Sal for inntil 

120 personer, kjøkken, vevstue, treverksted, bibliotek/da-

tarom og brannsikkert bygdearkiv. På låven en stor samling 

av jord- og skogbruksredskap, fløtningsutstyr med mer.

Landbruksredskap på låven.

Smia. Johan Martin underviser i smiing av knivblader.

Vi har nå ca 4000 gjenstander, og like mange bilder. Alt 

blir godt dokumentert og tatt vare på.

Historielaget arrangerer hver vinter kurs i gamle 

handverksteknikker mm.

Fletting av flisefat holdt på å gå i glemmeboka. Vi har 

også kurs i treskjæring og knivlaging.

Vevstua er populær hos damene.

Slektsgranskergruppa møtes hver mandag i vinterhalvåret. 

Her får du både råd og hjelp og kan gå på kurs i slekts-

granskning og data. Velutstyrt bibliotek med mye kilde-

materiale og internettoppkobling.


