Jenteworkshop
Lillingstonheimen 2021

Tirsdag 21. september – Fredag 24. september
Adresse: Lillingstonheimen, Straumsnesvegen 5, 6968 Flekke

Målsetninger for uka:
•

Nettveksbygging for kvinnelige håndverkere

•

Valgfritt kurs i
•

Tørrmuring

•

Linoljemaling

•

Møbelsnekring

Program
Tirsdag 21. september
Ankomst med bil fra kl. 12:00

Onsdag 22. september
07.00 Frokost

De som velger å fly kan ta 14:50
Widerøe fra Oslo for felles
transport.
Fra kl. 12:00
Mat og oppmøte

Oppstart arbeid på de tre stasjonene. Arbeidene fortsetter
Maling, Muring og Møbelsnekring

Ferdigstilling av prosjektene

Lunsj 11.30-12.30

Lunsj 12.00-13.00

Lunsj 12.00-13.00

Maling

Maling

Forarbeider for linoljemaling

Forarbeider for linoljemaling

Opprydding

Muring

Muring

Utdeling av kursbevis

Tre stasjoner med trapp, mur og
grunn.

Tre stasjoner med trapp, mur og
grunn.

Møbelsnekring

Møbelsnekring

Trearbeider

Trearbeider

16:00

15:00

Arbeidsdagen slutter kl. 19

Balansekunstprosjektet
Stikkord: Diskusjon, dilemmatrening,
likestilling, erfaringsdeling og
trakassering
Middag kl. 19.00

Felles informasjon 17:00.
Innsjekk
Presentasjonsrunde
Middag
Alexander Rauboti forteller om
Lillingstonheimens historie.
Gruppeinndeling og sosial aktivitet

Alle får tilbud om lunsj og middag
når det passer seg ved ankomst.

Middag kl. 18.00
Kveldsforedrag:
De tre formidlerne legger frem sitt
fagfelt.

Torsdag 23. eptember
07.00 Frokost

Kveldsforedrag
Mathilde Sprovin: kvinnenes
historiografiske rolle i
kulturminnevernet

Fredag 24.september
07.00 Frokost

Hjemreise kl 15.00

Det blir felles transport for
dem med fly.

Smittevern:
• Dersom du ikke har fått vaksine er det fint om du tar en test i
forkant av kurset og kan vise frem dokumentasjon på negativ
prøve. Ta testen to dager i forkant for å kunne få svar innen
avreise.
• Deltakere må ha med håndsprit og evt. munnbind til eget bruk.
• Kurset foregår delvis utendørs uten værforbehold.
• Vi kommer til å se an situasjonen og har mulighet til å dele dere
inn i mindre grupper.
• Har du symptomer – hold deg hjemme og gi beskjed til oss.

Utstyr:
Deltakerne må ta med seg:
Personlig verneutstyr:
•
Vernesko
•
Arbeidstøy
•
Gummistøvler
•
Vernebriller
•
Hørselsvern
•
Arbeidshansker
Verktøy:
• Tollekniv
• Skrivesaker, blyant
Vi dekker ellers alt nødvendig verktøy.
Annet:
• Varme klær, regnklær, gjerne sydvest om du har
• Badetøy
• Gjerne instrument eller annet sosialt!

Transport:
Dette avtales direkte i forbindelse med opptaket

Overnatting:
Deltakerne sover i hovedhuset på Lillingstonheimen på grupperom fra 2 til 4 stk per rom i . Alle
får utdelt håndklær og sengetøy. Formidlere og arrangører bor i egen hytte som ligger rett ved
siden av huset.
Forberedelse til opplegg med Balansekunst:
Gjør deg noen tanker om typiske fordommer eller barrierer som finnes knyttet til det å være
kvinne innen tradisjonshåndverket og kulturminnevern. Skriv det ned og ta det med!
Kursavgift:
Kurset er gratis men med obligatorisk oppmøte ved påmelding.
Kontaktpersoner:
Fortidsminneforeningen:
Lars Erik Haugen, larserik@fortidsminneforeningen.no TLF: 918 50 312

Foto Fortidsminneforeningen.

