
Program for slektstreff juni 2010 

 

Fredag 11. juni 2010 

Turdag 

 

TUR 1: Fottur Øvre Espedal – Frafjord (kjærlighetsstien) 
Guide og turledere: Sveinung og Kjell Espedal 
08.30 Buss fra Oanes, Forsand til Øvre Espedal 
11.00 Stopp på Øvre Espedalsstølene 
13.00 Stopp på Hålandstølen: Stølsliv for 150 år siden 
15.00 Gule-hedleren: stans der Bjødna-Tore ble angrepet 
17.00 Ankomst Håland  

Kjærlighetsstien går mellom Øvre Espedal og Frafjord. Den ble kalt slik 
fordi både gutter og jenter gikk over fjellet for å finne seg en ektemake. 
Opp til Espedalsstølene er det en stigning på 400 meter. Så går veien 
innover Loen, forbi Sliravatna og ned til Hålandsstølen (500 moh.) før en 
går ned Norddalen til Håland. Turen tar 5 til 6 timer og krever god 
kondisjon. Godt fottøy er nødvendig. Ta med nistepakke. Turen er 
væravhengig ! 

TUR 2: Håland – Hålandsstølen 
Guide og turleder: Per Terje Haaland 

11.00 Avgang fra Håland 

Turen går opp Norddalen til stødl’n. Møter her folk som kommer fra Øvre 
Espedal. Retur sammen med dem til Håland.  
 
TUR 3: Stavanger - Frafjord med båt 
Guide og turleder: Kjell Haaland 

12.00 Avgang fra Steinkarkaien med MS Riskafjord.  

Buss fra kaien i Frafjord opp til Håland. Turen inn Høgsfjorden til Frafjord 
går innom flere av de gamle stoppestedene, bl a Høle, Skeivik Forsand, 
Helle og Dirdal. 

16.00 Ankomst Håland  



TUR 4: Fottur Eikeskog – Måen (via månafossen) 
Guide og turleder: Eivind Haaland 

13.00 Start ved parkeringsplass på Eikeskog 
13.20 Stopp ved Månafossen 
14.00 Stopp på Måen – orientering om gardens historie 
16.30 Ankomst parkeringsplass Eikeskog 

Turen til den forlatte fjellgarden Måen er en stor naturopplevelse. Garden 
ble fraflyttet i 1915. Tusenvis av turister besøker stedet hvert år. Turen er 
ikke lang, men krever godt fottøy. Husk nistepakke ! Transport til og fra 
startsted på Eikeskog må besørges av den enkelte deltaker.  
-------------------------------------------------------------------- 

Alle deltakere inviteres til et uformelt treff på Håland etter turene. 
Det vil gå buss til Lauvvik, Sandnes og Stavanger ca kl 1900. 

Lørdag 12. juni 2010 
Kulturdag på Byrkjedalstunet 

 

09.30 Registrering og salg av slektsbok 

11.00 Åpning av fotoutstilling i Ovalen – eldre bilder av mennesker og 
steder 

12.00 Lunsj i Gloppehallen 

14.00 Kulturprogram i Gloppehallen: 

• Åpning – nyskrevet musikk for fiolin og nøkkelharpe v/Ørjan 
Sætran og Hans Björkroth 

• Prolog v/ Jorun Espedal 

• Åpningstale ved Per Terje Haaland  

• Tore og bjørnen – dramatisering ved elever fra Dirdal skole 

• Hilsen fra kultursjefene i Forsand og Gjesdal kommuner 

• Sang og musikk 

• Barn forteller sin versjon av historien om Bjødna-Tore 
 

16.00 Pause - kaffe og svele  

17.00 Etterkommerne etter Bjødna-Tore: Presentasjon av slektsgreiner 
og slektsbok 



17.00 Opplegg for barn i stølshusene. Kommer huldra på besøk ? Tur til 
Gloppedals-ura.  

1900 Avslutning – buss til Sandnes/Stavanger 

Konferansier: Kjell Espedal 

 

Søndag 13. juni 2010 
Slektsstevne på Håland 

 

10.00 Kransenedleggelse på Dirdal kirkegård 

11.00 Gudstjeneste i Dirdal kirke ved pastor Svein Håland 

13.00 Håland – registrering – salg av slektsbok 

13.00 Kafeteria åpner – kaffe, kaker, is, brus og varmrett.  
 
14.00 Slektsstevne:  

• Velkommen til gards ! v/ Per Terje Haaland 

• Hilsen fra ordførerne i Forsand og Gjesdal 

• Avduking av minneplakett, Tore Toresen Haaland 

• Garden på Håland – orientering og omvisning 

• Musikk- og kulturinnslag 

• Aktiviteter for barn 

• Slektsminner – ordet fritt 

• Slektsdrøs - det skal bli god anledning til en prat med kjente og til 
nå ukjente slektninger 
 

18.00 Avslutning av slektsstevne 

Konferansier: Kåre Haaland 

NB! Ta gjerne med mat og drikke, ev. også noe å sitte på om du har. De 
 som kjører egen bil, må parkere på anviste plasser på Gilja ved 
Bedehuset og Gilja Trevare, ev. også på idrettsplassen. Se etter skilt ! Det 
går pendelbuss mellom parkeringsplassene og Håland. 



 


