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Berte museum 20 år
Fyndet av Slöingeboplatsen 30 år
Slöinge kyrktorn 200 år
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Berte museum 20 år
lördag 28 maj, kl. 13-17

Invigning av jubileumsutställning och bokrelease.
Veterantraktorklubben Väst 96 är på museet med sina traktorer

söndag 29 maj, kl. 13-17
Jubileumshelgen fortsätter!

2022 är det 20 år sedan Berte museum öppnade sina
portar för första gången men det är också 30 år sedan
de berömda guldgubbarna från Slöinge hittades.

Slöinge kyrktorn firar 200 år

Anders Stenström skapade samlingen och museet,
men han och familjen Stenström bidrog också med
de praktiska resurser som 1992 möjliggjorde den första arkeologiska utgrävningssäsongen av Slöingeboplatsen.

söndag 19 juni

Berte museum passar på att fira även detta andra
jubileum med en utställning och en bok om det största
arkeologiska fyndet (hittills!) i Slöinge.

Minimässa med tema Hållbarhet

Samtidigt är det i år 200 år sedan Slöinge kyrka, med
anor från medeltiden, fick sitt nya kyrktorn som uppfördes 1822.

Välkomna till Slöinge!

lördag 18 juni

Öppen kyrka i Slöinge kl. 13-15
I kyrkan kommer det vara utställningar samt guidning av kyrktorn
och kyrkogård. Susedalens församling bjuder på tårta

Friluftsgudstjänst med kör kl.17 på Ekebacken utanför Berte museum
Kyrkkaffe. Ta gärna på hembygdsdräkt!
Muséet öppet kl. 13-17

Dag till Anders minne
söndag 24 juli, kl. 13-17

Arkeologidagarna

lördag 27 - söndag 28 augusti, kl. 10-17

Besök fyndplatsen och se på utgrävningar.
Guldgubbarnas Jubileumsutställning fortsätter

Ingedagarna

söndag 11 september, kl. 13-17
Kulturarvsdagen
Lokala hantverkare på museet.

Föreläsningar på Berte museum
Jag hittade inte en enda guldgubbe - Dennis hittade “alla”
14 juni
Lena Berglund, arkeolog berättar om sin
upplevelserika tid på utgrävningen av den
stora hallen. Den är så unik att danska arkeologer kom hit på besök!
Hon delger också de intressanta resultat som
kom fram efterhand och besvarar frågan om
vad en guldgubbe är.

Hembygden i mitt hjärta
21 juni, 31 juli

Margareta Tönsgård, ordförande i Slöinge Eftra hembygdsförening
Det handlar om hembygdsrörelsen från början av
1900-talet fram till idag, vad en hembygdsföreningar
sysslar med. Jag visar bilder från trakten som exempel på
aktiviteter. Och jag berättar om våra folkdräkter.

Stora Slöinge - en försvunnen medeltida storgård?
22 juni

Föreläsning i fält - OBS! kl. 19 - ca kl. 21
En landskapshistorisk vandring med början i 1700-talet tillsammans
med Pär Connelid, historisk-geograf och Humanistiska fakultetens
hedersdoktor 2021.
Vi ger oss ut på en utflykt i tid och rum
och följer spåren bakåt i tiden till stormansgården i Bergagård.
Ta på bekväma skor, ca 3 km vandring!
Begränsat antal platser - föranmälan krävs! info@bertemuseum.se

Sveriges äldsta familjeföretag
28 juni

Per Stenström, delägare i Bertegruppen, berättar om
hur Sveriges äldsta familjeföretag utvecklats under de
senaste hundra åren, från Berte Qvarn till SIA Glass
och allt där emellan.

Slöinge – från by till stationssamhälle
6 juli

Bebyggelseantikvarie Malin Clarke från Kulturmiljö
Halland berättar om Slöinges historia och utveckling
från by till stationssamhälle. Hur har Slöinges bebyggelse vuxit fram och förändrats genom tiderna?

Hallands Historia – som jag minns den
26 juli

Historiker Johan Dahnberg, intendent vid Hallands
Konstmuseum
Händelser, märkligheter och funderingar kring det
som är vårt landskaps historia sedan begynnelsen
och till idag. Vad vet vi? Vad vet vi inte?

Hagbard & Signe - en vikingasaga om kärlek, svek och ond,
bråd död
27 juli, 17 augusti
Peter Adler, författare berättar om sagans ursprung,
anknytning till Asige, handlingen och pjäsen!

Hebergs utveckling – lagaskifte
10 augusti

Lars Hillertz, hembygdsforskare, berättar om hur
laga skifte, järnväg och mejerier förvandlar bondbyn till samhälle.

Föreläsningar och Temahelger äger rum i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. och Sensus.

Söndag

3 april - 2 oktober

13 - 17

28 maj - 4 september

Tisdag-fredag (24/6 stängt)
Lördag (endast i juli)
Söndag

10 - 16
13 - 17
13 - 17
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Samtliga föreläsningar, utom den i fält, äger rum kl. 16.00 på Berte
museum, caféet. Föreläsningarna är kostnadsfria. Fika finns att köpa
på plats. Skicka ett e-postmeddelande till info@bertemuseum.se för
att säkra din plats!

Öppettider 2022

Gamla E:6

Anders Håkansson, arkeolog och chef för
Kulturmiljö Halland, berättar om den
spännande epok då Slöingeboplatsen överges, Halland kristnas och blir en del av det
danska riket under tidig medeltid.

En nostalgitripp utöver det vanliga.

Vuxna
100 kronor
Tonåringar
30 kronor
Barn under 13 år Fri entré
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När Halland blev danskt
31 augusti

Ekebacken
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