
FREDAG 15. JUNI
15.00 Utstillinger 
Grette Gård/Fjøsgalleriet:  
Billedkunstner Einar Sigstad
17.00 Offisiell åpning av festivalen 
Årets vedskulptur på Øvre Fall/Holmevegen  
av billedkunstner og skulptør Anna Widén
19.00 Tømmerkultur på Biblioteket 
Foredrag med landsbruksøkonom Christian 
Anton Smedshaug, daglig leder i Agrianalyse. 
Foredrag om bygging i massivtre for boliger  
og hytter samt biovarme for nye Hovli omsorgs
senter. Konsert med Haldor Røyne: «Slåtter  
etter bæstefar». Kunstnerpresentasjon med  
Anna Widén. Salg av mat/drikke.  
Gratis inngang.
18.00 Stort ungdomsarrangement  
Arr.: Ungdomsklubben/Ungdomsrådet  

LØRDAG 16. JUNI
KL 10–15 Borgerdugurd & Markedsdag 
Sentrumsvegen i Hov. Aktiviteter for barn og 
voksne. Motbakkeløpet «Fra Fjord til Helvete», 
underholdning, kåseri, utstilling på Grette Gård, 
historisk vandring m.m.
17.30: Fjordflyt – konsert i Kråkvika 
På Randsfjorden og ferja «Rand».  
Servering: Bar og salg av mat.  
Billettsalg: Familie/Båt/Barn/Voksen 
på www.ticketco.no

SØNDAG 17. JUNI
11.00 Ute i grendene 
Utendørs gudstjeneste i Odnesbakken 
Arrangeres av Kirken i Land og Odnes Vel

Festivalen arrangeres av Søndre Land kommune, Land kunstforening, Søndre Land Handelsforening, Frivilligsentralen, Folkehelsekomitéen,  
Ungdommens Hus/Ungdomsklubben, Hele Vestsida, Ungdomsrådet, Viken Skog og Skogeierne i Søndre Land, lag og foreninger, Madstun as,  
Fjordflyt, Søndre Land IL og Land Bondeungdomslag m-fl. 

B ygdefestivalen Tid for Tømmer er en arena 
og møteplass som skaper rom for utvikling, 
visjoner og drømmer om framtida for ei lita 

bygd i Innlandet. Temaet er skogen som omgir oss 
og hva den gir av muligheter for ny skognæring, 
histori ske tilbakeblikk, hverdagsliv, idrettsliv, kunst 
og kultur.I løpet av denne helga i juni setter vi fokus 
på mange sider av livet på bygda med skogen som 
nærmeste nabo.

TØMMERKULTURKVELDEN fortsetter med Det 
Grønne Skiftet og inviterer til aktuelle foredrag 
med spennende fagfolk! Innovasjon og industri
utvikling i skognæringa; biovarme og bygging  
i massivtre for både hytter, institusjoner og boliger. 
Konsert med hardingfeleslåtter på gitar, og kunst 
i og av naturen. Markedsdagen og det stadig mer 
populære Motbakkeløpet samler tusenvis i Hov 
sentrum. 

TID FOR  
TØMMER 

5 ÅR! 

15.–17. JUNI 2018

Fjordflyt: Moder ne norsk visekunst av Stein Torleif Bjella og leken, innovativ R&B-jazz fra GURLS.

Med forbehold om endringer i programmet.

FORDFLYT er stolte av å invitere til konsert  
i Kråkvika i Hov med to særegne artister: GURLS, 
med Søndre Lands egen bassdronning Ellen  
Andrea Wang, gjør en eksklusiv konsert hos oss.
GURLS hadde, allerede før debutalbumet kom ut, 
be merket seg som et av årets friskeste tilskudd på 
musikkscenen, og vi kan se fram til leken, innovativ 
R&Bjazz med stor spilleglede og overskudd.

Og så kommer heidersmannen fra Ål, Stein 
Torleif Bjella, som med fire plateutgivelser siden 
2009 har rukket å etablere seg som lyden av 
moder ne norsk visekunst. Han fyller konsertsaler 
og grende hus over hele landet, og har et eget grep 
om språket, gitaren og den norske bygdemelanko
lien. Bjella kommer med et seksmanns musikalsk 
stjernelag hvor gitarkompetansen er skyhøy.
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