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Kontakt oss:
Norsk Industriarbeidermuseum
Vemork, 3660 Rjukan

Telefon: 35 09 90 00
E-post: post@nia.no
Nettsted: nia.no

Tuddal Bygdetun, 
en del av: 

TUDDAL BYGDETUN
Tuddalvegen 2111
3697 Tuddal

ÅPNINGSTIDER
4. juli–31. juli
kl. 12.00–17.00

Gratis parkering på 
parkerings plass ved  
inngangen til Tuddal 
Bygdetun.

Følg med på våre 
facebook-sider for 
nærmere informasjon 
om aktiviteter og 
arrangement.  

Les mer på nia.no
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Hver dag i sommersesongen har 
vi ulike aktiviteter for hele familien. 
Aktivitetene er inkludert i billetten 
som kjøpes i kiosken på bygdetunet 
eller på nia.no

DETTE SKJER 
SOMMEREN 2022:

Trolljakt
I Tuddal bor det fem troll 
og de gjemer seg på 
bygdetunet. Kan du finne 
dem? Trolljakt-kart deles  
ut i kiosken. 

Eventyrstund 
Hør sagn og eventyr om 
tusser, hekser og troll. 
Eventyrstunden varer i  
15 minutter. 

Tirsdag, fredag og  
søndag kl. 12.30, 13.30, 
14.30 og 15.30. 

Lag eget steintroll
Gjenskap det du fant  
på trolljakt?

Tirsdag, fredag og søndag 
kl. 12.00–16.30

Eggjakt
Det har forsvunnet egg fra 
gården! Barna inviteres til 
å finne dem og dekorere 
dem. Utstyr for eggjakten 
deles ut i kiosken.

Tirsdag, fredag og søndag 
kl. 12.00–16.30

Rosemalingstrykk 
Prøv å male rosedekor og 
lag monotrykk av det. 

Mandag og torsdag 
kl. 12.00–16.30

Vev
Gjenbruk papp, stoff  
og garn og lag din  
egen minivev.

Onsdag og lørdag  
kl. 12.00-16.30

Laftekonkurranse
Hvem klarer å lafte flest 
stokker på gitt tid? Vi har 
laftesett på tunet som hele 
familien kan prøve.  

Omvisning
Opplev livet på en typisk gård i 
Tuddal på 1800-tallet. Hver dag 
kan du bli med på en 25 minutters, 
familevennlig omvisning.

Utstilling
Opplev den rike kulturarven i Tuddal. 
I utstillingen finnes eldre bunader, 
rosemalte kister og en husgud 
fra førkristen tid. Utstillingen kan 
oppleves som del av omvisningen  
på tunet eller ses på egenhånd. 

Kiosksalg
Behov for noe søtt og godt? 
Vi har både kaffe, brus og is til salgs 
i kiosken på tunet.

Hils på husdyra
Vil du hilse på husdyra og kanskje 
være med å mate dem? Det er snille 
sauer på bygdetunet og barn kan 
gjerne gå inn i følge med voksen. 

TUDDAL
    BYGDETUN

Les mer på nia.no Les mer på nia.no


