Slektstreff 11.-13. juni 2010 for etterkommere av Kristi Samuelsdatter Fossmork og Tore Toresen Haaland

Rundskriv nr. 1 20. mai 2010, rev. 31. mai 2010

Håland (i bakgrunnen) 1972

Kjære Slektstreff deltakere

Vi ber vennligst alle om å lese nøye dette skrivet!
Skrivet er revidert den 31. mai vedr. parkering og pendelbusser.
Skrivet av 20. mai ble sendt med e‐post til alle som står som hovedperson på
påmeldingsskjemaet. Skrivet gikk i posten til hovedpersoner uten e‐post adresse.
Hovedpersonen må gi beskjed videre til de andre påmeldte. Rev. skriv 31. mai sendes ikke
ut, men det sendes melding med e‐post og post om endringene.
Vi har arbeidet i mange år med tanker og praktiske ting rundt slektstreffet for
etterkommere av Kristi Samuelsdatter Fossmork og Tore Toresen Haaland.
Det gleder oss at interessen for å delta på slektstreffet langt overgår våre forventninger. Det
tyder på at vi har laget et opplegg som folk setter pris på. Det er nå nesten 1100 personer
som har meldt seg på de forskjellige arrangementene 11.‐13. juni 2010.
Den store deltakelsen medfører imidlertid at vi må gjøre noen tilpassinger og presiseringer
for det praktiske opplegget rundt treffet.
Følg også med på : www.bjodna‐tore.no . Her blir deltakerlister lagt ut 1. Juni 2010.
Påmelding og kanselleringer:
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Det er ikke lenger mulig å melde seg på turen på Kjærlighetsstien fredag 11. juni og på
Kulturdagen på Byrkjedalstunet 12. juni. Begge arrangementene er fulltegnet. På
førstnevnte er det venteliste.
Innbetalt deltakeravgift blir ikke refundert dersom avmelding skjer senere enn 31. mai eller
ved uteblivelse fra arrangementene, med mindre lege bekrefter sykdom.
Vi anmoder deltakerne om å melde i fra til pjhaalan@online.no dersom de ikke kommer på
arrangementene som de er påmeldt på.
Parkering og pendelbusser:
Her er det endring i programmet vedr. parkeringsplassen søndag 13. Juni og avgangstid for
bussene lørdag 12. Juni.
Lørdag 12. Juni ‐ Slektstreff på Byrkjedalstunet :
Gratis parkering for biler på idrettsbanen ved Dirdal skole (Dirdalsmoen).
Dirdal skole ligger ved riksveg 45 i Dirdal. Kommer dere fra E39 ved Ålgård er skolen ca 2 km
syd‐øst for Kirken i Dirdal. Kommer dere fra Sirdal eller Vikeså er skolen ca 2 km nord‐vest
for broen til Gilje og Frafjord.
Kjørerute kan planlegges ved å bruke linken:
http://visveg.vegvesen.no/Visveg/mapviewer.jsf?width=1061&height=521 . Skriv
Dirdalsmoen i ”til” boksen.
Det er folk fra Gilja bedehus som organiserer parkeringen og vi ber alle nøye følge de
anvisningene som parkeringsvaktene gir.
Det vil gå gratis pendelbusser fra Dirdal skole til Byrkjedalstunet . Bussene begynner å gå kl.
10:00 og returnerer etter behov utover ettermiddagen frem til ca kl. 20:00.
Vi ber alle om å fylle opp bilene så godt som mulig før dere reiser hjemmefra. Samarbeid
med andre slik at vi får minst mulig biler å ta vare på.
Søndag 13. Juni ‐ Slektstreff på Håland : Ny parkeringsplass på Molaug (nabogården til Håland).
Vi har nå fått en gledelig ny løsning på parkerings‐ og transport opplegget på søndag 13. Juni.
(Vi trenger ikke nå å parkere ved Dirdal skole på søndag og ta pendelbuss til Frafjord)
Det blir gratis parkering i Frafjord på jordet på gården Molaug på jordet til høyre rett over Molaug

bro. Vi må gå de siste 800 meterne frem til Håland på god grusvei.
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De som har behov for det vil bli kjørt fra parkeringen til Håland med minibuss. Deltakere i rullestol
kan kjøre til Håland.
Kjørerute: http://visveg.vegvesen.no/Visveg/mapviewer.jsf?width=956&height=521. Kjør til ”Gilja”
som er ca 2km syd‐øst på RV 45 fra Dirdal skole (”Dirdalsmoen”). Følg skiltet til Frafjord på FV 281
gjennom Frafjord tunnelen og videre veien til høyre ca 4km til tydelig parkeringsskilt ved Molaug
bro. Her er det parkeringsvakter som hjelper til med parkeringen.
Ta gjerne med campingstoler og lignende som dere tar med til Håland

Registrering;
Alle dager vil registreringsbordet være åpent og deltakermerker blir delt ut. NB: Det er ikke
nødvendig at alle stiller seg i kø for registrering. Det er nok at kun en pr ”familie” (pr
påmeldingsskjema) stiller seg i kø for registrering. Dette kan være den som sendte inn
påmeldingen eller en ”representant” for denne. Representanten vil få utlevert
deltakermerker (navneskilt) for alle i sin ”familie”. Personer som har registrert seg en dag,
trenger ikke gjøre dette om igjen senere. Alle skal ha betalt deltakeravgift på tilsendt giro.
Deltakere som eventuelt har glemt dette kan betale ved registreringen kontant eller ved
signering av bankgiro. Kortterminal vil kunne brukes alle dagene.

Kjøp av slektsboken:
Slektsboken kan hentes av dem som har forhåndsbestilt denne og flere eksemplarer kan
kjøpes alle dager på treffstedene, pris kr. 400,‐. Betaling på bankterminal, kontant eller ved
signering av giro. Ta gjerne med noe til å oppbevare bøkene i under slektstreffet.
Fredag 11. juni : Les eget rundskriv nr 2 for denne dagen: TURENE FREDAG 11 JUNI.
Lørdag 12. juni : Byrkjedalstunet
Vi ber alle om ikke prøve å finne ledige parkeringsplasser på Byrkjedalstunet. Ledige plasser
er for de som bor på hotellet og for andre gjester ettersom turistanlegget er åpent for vanlig
turisttrafikk hele dagen.
Kjør eventuelt helt frem og sett av folk og deretter til Dirdal skole for parkering. Det letter
trykket på parkeringsplassen og pendelbussen.
Rullestolbrukere med egen bil kan parkere på Byrkjedalstunet.
Antrekk på lørdag er pent daglig antrekk og vi anmoder de som vil til å bruke bunad.
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Søndag 13. juni : Håland
Gudstjenesten og kransenedleggelsen på Dirdal kirke er åpen for alle og det er ikke
reserverte parkeringsplasser for slektstreffdeltakerne ved Dirdal Kirke. Men det er en stor
parkeringsplass her med god plass.
Parkering for slektstreffet på Håland er på nabogården Molaug på jordet til høyre rett over
Molaug bro. Se punkt om Parkering og pendelbusser
Eget aktivitetsområde og natur sti for barn og ungdom. Vi ber foreldre om å delta sammen
med barna.
Det vil være Røde Kors og annet vaktpersonell til stede og vi ber alle følge anvisningene som
gis.
Det vil bli salg av grillmat, brus, kaffe, kaker og iskrem mot kun kontant betaling.
Ta eventuelt med egen niste, men ingen griller er tillatt. Fellesgriller blir heller ikke satt opp.
Mobiltelefondekningen på Håland er normalt vanskelig.
Antrekk på Håland er vanlig fritidsantrekk tilpasset værforholdene.
Vennlig hilsen
Styret og arrangementkomiteen
****************************
Ta gjerne kontakt om noen har spørsmål :
Øyvind M. Gilje (Fredag 11 juni) tlf: 51882095/ 48143482, omaggilj@online.no
Kjell Espedal ( Lørdag 12. juni) tlf: . 51 58 39 64/ 976 72 610, kjell.espedal@lyse.net
Kåre Haaland (Søndag 13. juni) tlf: 51534470/ 51616106/ 94140478,
kaare.haaland@online.no
Nina Hatleskog (Utenlandske deltakere) tlf : 51555748/ 97754335, nhat@broadpark.no
Kjell A. Haaland (Parkering og pendelbusser) tlf: 51616435/ 95269614, kjearnha@online.no
Per Terje Haaland (Håland gården) tlf: 5154 3560/ 91695667, pth@lyse.net
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Per Kåre og Wenke Haaland ( Håland gården) tlf: 51616406, per.kare.haaland@lyse.net
Per Jostein Haaland ( Registrering og salg av slektsbok) tlf: 51525165/ 91995822
pjhaalan@online.no
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