
 

Program i Rogaland høst 2014 

01.09– 23.11.Vandre - utstillingen Spillet om Norden vises på flere folkebibliotek i fylket i løpet av høsten. 
Hendelsene for 200 år siden var ikke avgjørende bare for Norge, de markerer også et viktig vendepunkt i 
historien om Norden. Utstillingen er laget av Foreningen Norden og vil gi Grunlovsjubileet et Nordisk perspektiv. 
I perioden fra 1. september – 23. november vises utstillingen i Hjelmeland, Klepp, Tysvær, Hå, Sola og i Finnøy 

03.09 -05.09 i Stavanger og Tysvær, internasjonalt forskningsseminar om temaet «200 år med kvekere i Norge 
– religionsfrihet sett fra et minoritetsperspektiv». Arrangør: Universitetet i Stavanger, Tysvær kommune og 
Vennenes Samfunn Kvekerne i Norge med flere.  

06.09 kl 10.00-16.00: Frivillighetstorg – Sammen for en levende by. Ulike organisasjoner presenterer seg på 
Sølvberget og på scenen på Arneageren. Utdeling av ”Innvandrerprisen 2014”. Programleder for 
sceneprogrammet: Abelone Melisse, Norske Talenter. Kl 15.00-16.00: Foredrag om frivillighetens betydning for 
lokaldemokratiet, ved Sahra Jaber. Arr.: Internasjonalt Kulturnettverk, Sølvberget, Innvandrerrådet, 
Frivillighetssentralene og frivillige. 
 
08.09 kl 13.30: De kom fra alle kanter. Lansering av jubileumsboka De kom fra alle kanter - Eidsvollsmennene 
og deres hus. Kaffe og historiefortelling i hjemmet til eidsvollsmannen Rosenkilde. Riksantikvar og redaktør, Jørn 
Holme, forteller om mirakelåret 1814. Boksignering. Sted: – Rosenkildehuset.  

09.09. kl 10.00 – 17.00 Grunnlovskonferansen «Frihet, likhet, sunnhet – Kva har folkehelse å seia for 
folkestyret?»  i feirer 200 år med nors  gr nnlov og at finnø bonden Asga t  egelstad var med på  idsvoll. 
Sted: Finnøy Fleirbrukshall, Judaberg.  Arrangører er Finnøy kommune i samarbeid med Rogaland 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland. Med Sven Mollekleiv, Astrid Nøklebye Heiberg, Safia Abdi Haase, 
Lisbet Rugtvedt mfl. Program og info hos www.ryfylkelivsgnist.no 

10.09-12.09: Folkestyrets forutsetninger i globaliseringens tidsalder. Symposium med ulike foredragsholdere, 
debatt, anledning til spørsmål.  
11.11 kl 12.45-13.45: “Democrac  in   rope”, åpent foredrag ved filosof Jürgen Habermas. Stavanger 
universitet. Program og påmelding: www.uis.no/kalender/2013/ 
 
11.09-17.09 - Norsk orgelfestival: Konserter og orgelrecitasjoner, Salmefest og paneldebatt, høgmesse og 
konsertforelesing, fagdag om kristenrettens nasjonsbyggende rolle m.m. Ulike arenaer. 
11.09 kl 19.30: Åpning av festivalen ved ordfører Christine Sagen Helgø. Johannes kirke 
17.09 kl 19.00: Urframføring av oratoriet Olav den Helliges dåp. Stavanger konserthus 
 
13 . – 21. september: Kulturminnedagene markeres over hele landet og temaet for 2014 er ”Den store reisen: 
200 års samfunnsutvikling”. Det blir flere arrangementer i Rogaland for full oversikt se www. 
kulturvern.no/kulturminnedagene-2014/ 
15.09.  kl 18:00 – 20.00 på  Røynevarden, Ryfylkemuseet, Suldal. Ryfylkemuseet knytter Kulturminnedagen til 
husmannsplassen Røynevarden, som er en av museet sine avdelingar. Røynevarden ble bosatt tidlig på 1800-
talet.  
20.09 Markering av kulturminnedagene  i Sauda kl. 10.00 – 14.00: «Frå bygdesamfunn til industrisamfunn». 
Sauda sogelag arranger tur oppover Fløgstadåsen til Tengdal. Stopp underveis der forfatteren Kjartan Fløgstad 
leser fra Dalen Portland.  
21. 09. kl. 15:00 Markering av kulturminnedagene med arrangement på Limagarden. Ålgård i Gjesdal. 



13.09 Startskudd for utdeling av årets Hele Rogaland leser- bok i alle folkebibliotek i fylket. I 2014 feirer 
Rogaland at Kjartan Fløgstad fyller 70 år ved å dele ut 40 000 gratiseksemplarer av romanen Grand Manila 
gjennom leseprosje tet “Hele  ogaland leser”. Markering på Sølvberget og andre folkebibliotek.  Les mer på: 
www.helerogalandleser.no 
16.09. Markering av Hele Rogaland Leser med Kjartan Fløgstad på smelteverket i Sauda.  
23.09 – 02.10 Forfatterturné med Kjartan Fløgstad og Cathrine Sandnes på folkebibiliotekene i Hjelmeland, 
Sola, Sandnes, Hå, Time, Eigersund, Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Utsira, Haugesund, Vindafjord og Sauda ( 
turneen avsluttes i Sauda 02. 10)  

17.09-21. 09 - Kapittel: Hvordan former oljen måten vi lever og tenker? Debatt om oljeformuen, 
miljøødeleggelser og storpolitikk, samtaler om teknologi, framtiden, norsk identitet, Texas, Stavanger, Russland 
og Grønland. Program: www.kapitel.no 
 
19.09 og 20.09 kl 12.00: Mitt dikt - Norske frihetsdikt i møte med fribyforfattere. Tre fribyforfattere 
presenterer gjendiktinger av norske frihetsdikt. Diktene framføres på norsk, i oversettelse til forfatterens 
morsmål, og med et lite kåseri om hvorfor diktet ble valgt. Sted: Sølvberget, Magasinet.  
 
20.09: Folkehøgskolenes demokratibudstikke ankommer Solborg folkehøgskole. Fokus på ungdom og 
solidaritet, gjennom det internasjonale prosje tet ”What is democrac  for  o ?”  Program: 
www.democracywall.info. Åpent arrangement. 
 
21.09. kl. 14.00:  Jærmuseet lanserer formidlingsrosjektet Kystreise.no på Vitenfabrikken i Sandnes. 
Kystreise.no er Kystverkmuseas satsing i forbindelse med grunnlovsjubileet.  Prosjektet formidler Rogalands 
maritime kulturhistorie via mobiltelefon, lesebrett og PC til folk på reise, skoler, museer og alle andre 
interesserte. 
 
26.09 kl 12.00 - 27.09 kl 14.30: « Bondepolitikken etter 1814», fagseminar hvor ledende historikere presenterer 
temaer knyttet til Nils Trulsen Bru og den tidlige bondepolitikken på Stortinget de første ti-årene etter 1814. på 
Bru kulturbruk, Rennesøy..  
 
30.09 kl 17.00-19.00: Markering av Grunnlovsjubileet og Gosens 40-årsjubileum. Åpning ved ordfører Christine 
Sagen Helgø. Avduking av nytt jubileumslokk med utsagn fra elever, knyttet til viktige verdier som demokrati og 
ytringsfrihet. Ide: Linnea og David Calder. Kulturprogram, lett servering og omvisning i Gatas hverdagskunst - 
Gosens permanente utstilling av kumlokk med motiv fra hele Norge. Uteområdet på Gosen, Stavanger, åpent 
arrangement.  
 
14.- 16.10 - Klimafestivalen §112. Tou Scene markerer Grunnlovsjubileet med utgangspunkt i §112 og Norges 
rolle i de globale klimautfordringene. Første dag: Oljeavhengighet og klimakrise. De to neste: Fokus på mat og 
helse. Forestillinger, utstilling og debatter. Fagdel og forestilling kan oppleves hver for seg.  
 
15.10: Seminar med fokus på ytringsfrihet, demokrati og innvandrere. «Ofte ser man at prisen for å ytre seg i 
det offentlige rom er større for innvandrere enn for nordmenn. Er dette et demokratisk problem?» 
Debattpanelet vil bestå av spennende og profilerte stemmer som belyser ulike sider av denne tematikken. 
Møteplassen, Sølvberget, Stavanger. Arr: Ressursgruppen for Internasjonalt kulturnettverk. 

22.10. kl. 19.00 – 21.30. Felles Dalanemarkering av grunnlovsjubileet, i Bjerkreim, Vikeså.  Feiring i 
Bjerkreimshallen med komiker Linda Eide og Dalane storband m.fl.  

25.10 kl kl. 11.00 – 16.00: Åpen lørdag med tema «Frivillighet i Rogaland fra 1814 til i dag – og hva nå?» på 
Statens Hus i Stavanger. Variert program med foredrag, appeller, presentasjon av ulike foreninger og 
organisasjoner, informasjon om tilskuddsordninger, enkel servering mm. Med denne samlingen ønsker 
arrangørene å hedre og synliggjøre frivilligheten som en viktig del av demokratiutviklingen. Arr:  Fylkesmannen i 
samarbeid med Rogaland fylkeskommune.  

 
29.10 kl 18.30: Practicing democracy - Meeting techniques, Norwegian style. Place: Stavanger Chamber. 
Temamøte i møteserien «Your Participation in The Norwegian Democracy» hos Næringsforeningen i Stavanger, 

http://www.helerogalandleser.no/


Rosenkildehuset, kveldstid. Arrangementet er rettet mot nyinnflyttere fra andre land i regionen og holdes på 
engelsk.  Arr: Næringsforeningen i Stavanger i samarbeid med Stavanger kommune og Rogaland 
fylkeskommune.  
 
30.10 kl 19.00: “Historieundervisning og demokratiske dannelse i et historisk perspektiv”. Foredrag ved 
førsteamanuensis Kjetil Knudsen, UiS. MUST, Stavanger museum. 
 
30.10 – 31.10 Demokratidager i Sola, Kulturhuset og på Sola videregående skole. Festarrangement kveld 30.10 
og konferanse 31.10. Tema: Demokratiets utvikling fra Vikingetid til i dag:  Demokratiet, rettsstaten og 
menneskerettigheter. Utfordringer framover.  Med Siri Lill Mannes, Frank Aarebrot mfl. Arr:  Sola kommune og 
Sola Kulturhus.  

04.11 Historisk markering av at Stortinget vedtok en revidert grunnlov 1814 tilpasset personalunion med 
Sverige. Det holdes et Jubileumsmøte i Stortinget som markerer Stortingets hovedavslutning for jubileet.  

04.11 - « Ung innflytelse»  - Regional ungdomskonferanse i Sandnes.  I Rogaland markeres den offisielle 
avslutningsdagen av grunnlovsjubileet med Ungdomskonferanse i Sandnes. Til  konferansen  inviteres 
ungdomsråd fra hele fylket og elevrådsrepresentanter fra alle de videregående skolene. Fylkesmannen med flere 
deltar på avslutningen.   
 
07.11: “Nablus – en by på Vestbredden”.  Utstillingen er en del av Grunnlovs-markeringen til MUST og retter 
fokus mot noen av jubileets mest sentrale tema: demokratiets betydning, menneskerettigheter og ytringsfrihet. 
Nablus er Stavangers palestinske vennskapsby. Utstillingen viser både byens historiske utvikling med dens 
kulturminner, arkitektur og byggeskikk, samt livet i Nablus i dag under israelsk okkupasjon. 
13.11 kl 12.00-15.00: Menneskerettigheter og okkupasjon  - Hvordan ble Grunnlovens prinsipper utfordret 
under okkupasjon og hva skjer i dagens konflikter? Halvdagsseminar. Sted: MUST, Musègata 16.  

10.11– 15.11 Grunnlovsuke på Universitetet i Stavanger. Se program på www.uis.no 

22.11  kl. 11.00-16.00: Barnas Verdensdag. Internasjonal familiedag med yrende liv på hele Sølvberget. 
Workshops, dans, musikk og kulturuttrykk fra hele verden. Alle arrangementene er gratis. Salg i fra 
internasjonalt matmarked. Anbefalt for barn fra 3-12 år. Arr: Sølvberget i samarbeid med etniske 
minoritetsorganisasjoner og FN-Sambandet Rogaland. 

13.11: Nypremiere på Kvinnekuppet på Haugesund teater, åpne forestillinger: Torsdag 13.  – Søndag 16. 
november. Teaterforestillingen Kvinnekuppet forteller historien om da Norges minste kommune, Utsira  i 1925 
fikk Europas første kvinnelige ordfører, Aasa Helgesen. 

Mer program og informasjon finnes på: 
http://www.stavanger.kommune.no/demokratijubileene 

http://demokratirogaland.wordpress.com 
https://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet/ 

http://www.eidsvoll1814.no 
 

 

 

http://www.stavanger.kommune.no/demokratijubileene
http://demokratirogaland.wordpress.com/
https://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet/
http://www.eidsvoll1814.no/

