
Løp Gård 2019 
Program

Sesong 29. juni – 25. august 2019
Åpen kafé hver lørdag og søndag kl. 11 - 17.
Kafè med hjemmelagde kaker, spennende aktiviteter og rebusløp.  
 



Program Løp gård: Åpen kafé kl. 11 - 17 hver lørdag og søndag.
Lørdag 29.  juni og søndag 30. juni  
11.00 - 17.00 Sesongåpning på Løp gård!  
  Vi åpner sesongen med husets sitronkake, rabarbrakake og andre fristelser. 

  Nytt rebusløp for hele familien.

  

Lørdag 6. juli
13.00:   Akvarellmaling i hagen for hele familien. Vi henter inspirasjon fra hage og omgivelser og  

  maler med vannfarger under kyndig veiledning av husets tidligere beboer, Mille Kolderup.  

  Voksne / barn kr 50,-

Søndag 7. juli
11.00 - 17.00 Sitronkakedag  

  Etter inspirasjon fra husets berømte sitronkake kan vi tilby syrlige fristelser i ulike varianter.

13.00:   Omvisning med Grovtausa. Husfolket er bortreist, og den frittalende og hardtarbeidende  

  tausa, Harduvikka, tar dere med på morsom vandring gjennom husets lange og spennende  

  historie. Varighet ca 30 min.  For voksne. Kr 100,-. Billetter kjøpes i kafeen. Maks antall 12.

Lørdag 13. juli  og søndag 14. juli Åpen Kafé kl. 11 - 17.

Lørdag 20. juli  og Søndag 21. juli Åpen Kafé kl. 11 - 17.

Familierebus

Vi har familierebus, hvor du kan lete 
etter poster på området. 
Finn løsningsordet, og lever arket i den 
gule postkassen på utsiden av gjerdet. 

Vi trekker tre heldige vinnere som får 
tilsendt en fin premie etter sesongslutt 
25.august. 

Rebusen får du utdelt i kafeen. 

 Du kan også leke med tønneband, 
spille kubb, eller gå på stylter.



Lørdag 27. juli
13.00:   Fortellerstund på loftet. Skarvene fra Utrøst Eventyr av Asbjørnsen og Mo.

  Utrøst er et huldreland som ligger langt ute i havet vest av Røst. Fiskere som er kommet ut 

  i stormvær og har mista leia, kan oppleve å strande på denne frodige øya. I eventyret får du  

  høre om fiskeren Isak som havnet på Utrøst og hans møte med de underjordiske.  

  Passer for barn fra 5 år og oppover. Varighet ca. 30 min. Billett kr 50,-.

Søndag 28. juli
13.00:   Omvisning med Grovtausa. Husfolket er bortreist, og den frittalende og hardtarbeidende  

  tausa, Harduvikka, tar dere med på morsom vandring gjennom husets lange og spennende  

  historie. Varighet ca 30 min.  For voksne. Kr 100,-. Billetter kjøpes i kafeen. Maks antall 12.

Lørdag 3. august og søndag 4. august Åpen Kafé kl. 11 - 17.

Lørdag 10. august og søndag 11. august Åpen Kafé kl. 11 - 17.

Lørdag 17. august Åpen Kafé kl. 11 - 17.

Søndag 18. august
13.00:   Fortellerstund på loftet. Skarvene fra Utrøst Eventyr av Asbjørnsen og Mo.

  Utrøst er et huldreland som ligger langt ute i havet vest av Røst. Fiskere som er kommet ut 

  i stormvær og har mista leia, kan oppleve å strande på denne frodige øya. I eventyret får du  

  høre om fiskeren Isak som havnet på Utrøst og hans møte med de underjordiske.  

  Passer for barn fra 5 år og oppover. Varighet ca. 30 min. Billett kr 50,-.

Lørdag 24. august Åpen Kafé kl. 11 - 17.

Søndag 25. august
12.00 - 15.00 Familiedag med Safting av rips. 
  Ta med deg egen bøtte og en flaske. 
  Dere plukker rips, og vi hjelper dere å safte. Pris kr 50,- pr. halvliter saft. 
  Åpen kafè med hjemmelagde kaker 11 – 17.



www.nordlandsmuseet.no

Vi selger billetter til alle arrangementene, unntatt Spøkelseskveldene, i kafeen! Billettene 
selges fra 29. juni. Begrenset antall plasser, så det er lurt å kjøpe på forhånd!

For mer info om våre arrangementer se vår kalender:  
www.kalender.nordlandsmuseet.no

Vi leier ut lokaler til private arrangementer. Utleie i perioden mai - oktober utenom lørdager  
og søndager i sesong. Kontakt Barbro Laxaa på mail: barbro.laxaa@nordlandsmuseet.no

Velkommen til Løp gård!

Løp Gård har røtter langt tilbake i historien. Den gule bygningen har stått her de siste 300 årene. Mange 
har startet og avsluttet sine liv her – både tjenestefolk, skippere, futer og en amtmann.  
De fysiske sporene etter dem er lette å se i stuene på Løp, men finnes det mer? I skinnet fra levende lys 
får du høre skrømthistorier, både fra gården og andre steder.  
Vi har også dramatisert noen historier bygd på hendelser knyttet til gården.  
Salg av Ostetallerken og vin, kaffe og kaker
  
Varighet til ca. 22:00.    Billetter kjøpes på Ebillett.no - søk opp Nordlandsmuseet.
Maks antall plasser: 35 
Aldersgrense: 16 år
Pris: Kr. 250,-.  

21. oktober kl. 20:  Spøkelseskveld
22. oktober kl. 20:  Spøkelseskveld
23. oktober kl. 20:  Spøkelseskveld


