
Kurs i kalking av grunnmur
Velkommen til kurs på Prestegården i Snertingdal

Kurs for håndverkere:
Torsdag 5. august kl. 08.00 – Fredag 6. august kl. 16.00

Kurs for huseiere og interresserte:
Lørdag 7. august kl. 10:00 – 16:00

Adresse: Seegårdsvegen 12, 2838 Snertingdal 

Målsetninger for uka: 

• Bli kjent med kalk som materiale, få demonstrert hotmixing, og påføring.

• Bli kjent med grunnmur og vedlikehold.

• Bli kjent teknikker med påføring av kalk.



Program

Torsdag 5. August Fredag 6. August Lørdag 7. August

Kurs for håndverkere Kurs for håndverkere Kurs for huseiere
08:00 Kaffe og intro 
om Prestegården og FMF.

HMS

10:00 Forarbeider
Grunning av pipeløp.

11:00 Innføring i kalk.
Kalklesking og hvitting.

Lunsj

Arbeidet fortsetter.

Befaring til kalkbrudd og gammel 
brenningsovn.

16:00 Program slutt

08:00 – Kalking av vegger 
innendørs.

To og to jobber sammen på 
grunnmur i kjeller

13:00 Felles demonstrasjon 
pussteknikk på pipeløp i tegl

Lunsj

15:00 Utdeling av kursbevis

Opprydding

16:00 Program slutt

10:00
Brenner med innlegg om 
Prestegården.

Tore Granmo om tradisjonell bruk 
av kalk.

12:00 Praktiske øvelser – alle får 
prøve. Kalking av vegger 
innendørs.

13:30 Servering

Litt om grunnmur og hvilke valg 
man tar.



Utstyr:
Deltakerne må ta med seg:
Personlig verneutstyr:
• Vernesko 
• Vernebriller
• Arbeidshansker
• Støvmaske
• Arbeidsklær
• håndsprit til egen bruk.

Verktøy:
• Kalkkost
• Murskje og bøtte

Vi har noe verktøy til utlån, men det er best om hver har sitt eget, av 
smittehensyn.

Annet: 
• Klær for vær – vi skal også ut i skogen for å se på kalkbrudd og gamnmel

kalkovn. 
• Kopp – alle kjenner igjen sin egen kaffekopp!
• Telt og sovepose, med mindre du avtaler overnatting i huset på forhånd.
• Gjerne instrument eller annet sosialt

• Deltakere må ha med håndsprit og evt. munnbind til eget bruk. 

• Kurset foregår i kjelleren og det er litt trangt om plassen, 

gruppen blir delt inn i mindre grupper på ulike rom og vi holder 

1 meter avstand. 

• Har du symptomer – hold deg hjemme og gi beskjed til Hans 

Olav.

Kontaktinfo:

Hans Olav Brenner

Epost: hansolav.brenner@gmail.com

TLF: 980 76 442

Smittevern: 

mailto:hansolav.brenner@gmail.com


Transport
- Du bør ta bilen til til Snertingdal. Følg gjerne anvisningene til Seegård Kirke, Prestegården 

ligger rett ved. 

Overnatting: 
Det er mulig å overnatte på prestegården etter avtale. 
Telt kan også slås opp i hagen.

Måltider: 
Det serveres lunsj alle dager og middag for håndverkerne på torsdagen.

Kursavgift: 
Deltakeravgiften er 500 kr. Beløp vippses til Hans Olav Brenner ved bekreftet påmelding:
Hans Olav Brenner 980 76 442. Faktura kan også avtales.

Foto Lars Erik Haugen. 


