OVER TERSKEL’N
ÅPNE HUS I AURSKOG-HØLAND
24.-25. september 2022
Du inviteres inn i hus med spennende
arkitektur, historie og kunst.
Gratis og åpent for alle.

OVER TERSKEL´N - ÅPNE HUS I AURSKOG HØLAND
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AURSKOG OG MANGEN
Skogfinneplassen Mikkelrud
Minihus Fasec
Urskog fort- kaserne og
kommandantbygningen
Mangen kapell
Kjøltjernhytta
Aur prestegård
Aurskog gamle kommunehus
Aurskog kirke

BJØRKELANGEN
Internat Toppen - Kjelle vgs
Helsehuset
Bjørkelangen kirke
Bjørkelangen stasjon
Rådhuset
Bjørkelangen skole

SETSKOG
Skjeggenes gård
Setskog kirke

RØMSKOG
Haukenestårnet
Rømskog kirke
Rømskog omsorgsboliger

LØKEN OG MOMOEN
Øsken gård
Hofmoen gamle skole
Løken kirke
Løken barnehage

SØNDRE HØLAND
Søndre Høland kirke
Skulerud brygge og Lokstallen
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Velkommen inn over terskel’n!
Vi håper du benytter sjansen til å se og besøke noen av disse spennende
husene som er åpne 24.-25.september. «Over terskel’n» er et
samarbeidsprosjekt mellom Aurskog-Høland Utvikling, Aurskog-Høland
Kunstforening, Aurskog-Høland kommune – Kultur og medvirkning, AurskogHøland kirkelig fellesråd, arkitekt Serine Væting og landskapsarkitekt Helene
Hoel Oppegaard. Vi ønsker på denne måten å sette arkitektur og kunst i vår
kommune i fokus. Open House har vært arrangert i London siden 1992, og i
dag er over 50 byer over hele verden med i dette nettverket. Aurskog-Høland
er ingen by, men vi har masse fin arkitektur å vise frem, og vi har fått god
veiledning fra Open House Oslo.
Arrangementet er vår markering av Bygningsverndagen og kulturminnedagen.
Bli med du også!
Bruk gjerne sykkel og ta beina fatt, husk å parkere så bilen ikke er til sjenanse
for nabolaget. Der privatpersoner åpner hjemmet sitt, ta av skoene og opptre
med respekt og takknemlighet. Du kan ikke låne toalettet.
Tegn ditt drømmehus!
Lørdag 24.9 kan du levere ditt bidrag på kommunens stand i gågata før kl 14.
Du finner tegnesaker på biblioteket i 2.etasje i Amfi kl 11-14.
Skriv navn, alder og telefonnummer på baksiden, vi trekker 3 premier som
deles ut samme dag.
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Prosjektgruppa:
Aurskog-Høland utvikling: Carl Fredrik Havnås
Aurskog-Høland kunstforening: Øystein Ørjasæter
Aurskog-Høland kommune: Gabi Valentien
Aurskog-Høland kommune: Anne-Helen Eide Kongtorp
Aurskog-Høland kommune: Anne Kirsti Johnsen
Den norske kirke: Hans-Egil Øien
Arkitekt: Serine Væting
Landskapsarkitekt: Helene Hoel Oppegaard
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AURSKOG
AURSKOG GAMLE KOMMUNEHUS
ADRESSE:
Myrvollveien 3
		1930 Aurskog
ÅPNINGSTID:

Omvisning søndag kl. 13.00

Aurskog gamle kommunehus er oppført i årene
1883-84. Tømmer fra den gamle kirken i Aurskog
som sto ferdig i 1616-17 og ble revet i 1883, skal
være brukt til byggingen. Bygningen har også huset
Aurskog Sparebank en periode. Frem til rådhuset på
Bjørkelangen ble tatt i bruk i 1976, ble bygningen brukt
til kommunale kontorer. Fra 1980 og frem til i dag, har
Aursmoen fritidsklubb hatt tilhold her.

SKOGFINNEPLASSEN
MIKKELRUD
ADRESSE:
Nordre Mangenvei 964
		1930 Aurskog
ÅPNINGSTID:
		

Lørdag kl. 11.00 - 16.00
Søndag kl. 11.00 - 16.00

Dagens bygninger er fra 1805, bygget av Johan Larsen
Savolainen etter skogfinsk tradisjon.
Stedet er fredet av Riksantikvaren som Akershus sitt
skogfinneminne

FASEC MINIHUS
ADRESSE:
v/Golfbanen
		1930 Aurskog
ÅPNINGSTID:
		

Lørdag 12.00 - 16.00
Søndag 12.00 - 16.00

Minihusene er utviklet av Selvaag og produseres i Aurskog. Husene er bygget av høyisolerende elementer,
som gi er plassbesparende løsning, og kommer i tre
ulike størrelser.
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KJØLTJERNHYTTA
ADRESSE:
Kjøltjernet, Nordre Mangen
		1930 Aurskog
ÅPNINGSTID:
		

Lørdag kl. 12.00 - 16.00
Søndag kl. 12.00 - 16.00

Kjøltjernhytta er Mangenfjellet Turlags storstue på Nord
Mangen. Bygget i 2008 med idylliske beliggenhet ved
Kjøltjernet. Turhytte gjennom hele året – kan leies for
overnatting. Til hytta kommer du både på ski via flotte
skiløyper, og på sommeren på turstien fra Saugmyra –
godt merket og ca. 50 min. gange i flott terreng.

MANGEN KAPELL
ADRESSE:
Nordre Mangenvei 1641
		1930 Aurskog
ÅPNINGSTID:

Søndag kl. 12.00 - 14.00

Tomten ble gitt av I. H. Nordbye på nordre Mangen gård
og tømmeret ble gitt av skogeiere i distriktet. Kirken ble
tegnet av ingeniør Haneborg og oppført av byggmester
Martin Johnsen fra Nes. Den ble innviet 12. aug. 1903.

URSKOG FORT- KASERNE OG
KOMMANDANTBOLIG
ADRESSE:
Dingsrudveien 107
		1930 Aurskog
ÅPNINGSTID:

Omvisning Søndag kl.13.00

Urskog fort ble bygget som et sperrefort og sto klart i
1903. Fortet er i dag eid av Aurskog-Høland kommune,
og er et friluftsmuseum. Det legges vekt på ingeniørog konstruksjonsarbeidene på fortet med visning av
originaltegningene.
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AURSKOG KIRKE
ADRESSE:
Aurveien 151
		1970 Hemnes
ÅPNINGSTID:
		

Lørdag kl. 12.00 - 15.00
Søndag kl. 12.00 - 15.00

Aurskog kirke er en langkirke fra 1882. Orgel av August
Nielsen anno 1882. Det har vært kirkested her siden
middelalderen, og den gamle kirken var viet til den hellige Margareta. Denne ble avløst av en tømret kirke i ca.
1617. Disse to kirkene stod på vestsiden av fylkesvei
1474, formodentlig nord for der kapellet nå står. Dagens
kirke ble tegnet av Otto Schønheyder.

AUR PRESTEGÅRD
ADRESSE:
Aurveien 119
		1930 Aurskog
ÅPNINGSTID:
		

Lørdag kl. 12.00 - 16.00
Søndag kl. 12.00 - 16.00

De nåværende bygningene på gården er fra 1700-tallet
og fremover. Tre av husene er formelt fredet i henhold
til §15 i ”Lov om kulturminner”. Det var presten Nils
Gudmundsen som fikk bygget den røde hovedbygningen i 1703.
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BJØRKELANGEN
BJØRKELANGEN STASJON
ADRESSE:
Stasjonsveien 63
		1940 Bjørkelangen
ÅPNINGSTID:
		

Lørdag kl. 12.00 - 16.00
Omvisning kl. 15.30		

Fra 1894 – 96 ble Tertittbanen bygd i første omgang
fra Bingsfoss til Bjørkelangen. Byggmester Günther
Schüssler hadde ansvar for alle bygninger.

AURSKOG-HØLAND RÅDHUS
ADRESSE:
Rådhusveien 3
		1940 Bjørkelangen
ÅPNINGSTID:
Lørdag kl. 12.00 og 13.00
		
		
Oppmøte ved hovedinngangen
		mot Bjørkebadet.
Dette er et modernistisk bygg med mange fine
kunsverk, blant annet av lokale kunstnere. Tegnet av
Johs Løvfald, åpnet i 1977.

BJØRKELANGEN SKOLE
ADRESSE:
Haldenveien 123
		1940 Bjørkelangen
ÅPNINGSTID:
		

Omvisning søndag kl. 12.00,
13.00 og 14.00

Arkitekt Ida Hexeberg fra HRTB Arkitekter vil være til
stede. Skolen ble bygget i perioden august 2016 til
november 2017. Bygget ble tatt i bruk i uke 9 i 2018.
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HELSEHUSET
ADRESSE:
Parkveien 2
		1940 Bjørkelangen
ÅPNINGSTID:
		

Omvisning lørdag kl. 12.00,
13.00 og 14.00

Helsehuset ble åpnet i 2018 og er tegnet av SPINN
arkitektkontor. Arkitekt James Dodson vil være til stede
og fortelle om bygget og byggeprosessen.

BJØRKELANGEN KIRKE
ADRESSE:
Haldenveien 119
		1940 Bjørkelangen
ÅPNINGSTID:
		
		

Lørdag kl. 12.00 - 16.00
med musikk og foredrag
kl 13.00 og 15.00

Grunnsteinen ble lagt ned 22. september 1922 og
kirken sto ferdig tre år senere. Byggmester Olaf Fallet
og hans tre sønner oppførte kirken etter arkitekt Th.
Bjørnstads tegninger. Interiøret i kirken er fra 1925 og
1951-53. Til kirkens innvielse i 1925 var det Urskog-Hølandsbanens kvinneforening som ga midler til maleriene
på korets vegger. I 1951-53 ble kirken utsmykket av
kunstneren Audun Bødtker. I dag kan begge utsmykningene beskues som et hele.

INTERNAT TOPPEN - KJELLE VGS
ADRESSE:
Haneborgveien 32
		1940 Bjørkelangen
ÅPNINGSTID:
Lørdag kl. 12.00 - 14.00
		
Omvisning hver hele time.
		
Startet som Kjelle offentlige framhalds- og yrkesskole
i 1942.
Bildet er fra Internat Toppen, oppført i 1928 av Oskar
Fallet. Bygningen er i svensk herregårdsstil. Bygget ble
solgt til skolen i 1971 og huser i dag 10 elever.
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SETSKOG
SKJEGGENES GÅRD
ADRESSE:
Skjeggenesveien 499
		1954 Setskog
ÅPNINGSTID:

Søndag kl. 14.00 - 16.00

Skjeggenes gård er en stor gård med masse historie
beliggende på Vestsiden av Setten. Her har det vært
boplass siden 1400-tallet med dagens gård rimelig
intakt siden slutten av 1800-tallet. Overtatt av Victoria
og Lars i 2017 etter å ha stått tom en del år. De jobber
som bygningsantikvarer og har tilbakeført gården til
sine tidligere glansdager. Både utvendig og innvendig
fremstår den slik det var og kunne vært i 1880.

SETSKOG KIRKE
ADRESSE:
Kinnestadveien 1
		1954 Setskog
ÅPNINGSTID:
Lørdag kl. 12.00 - 16.00
		
Søndag kl 12.00 - 16.00
		
Omvisning begge dager kl.
		
12.45 med fortellinger fra kir
		kens historie
Kirken på Kinnestad ble bygd i 1874 etter at kirken på
Bunes ble revet. Altertavlen fra 1783 har stått i de to
kirkene på Bunes før den ble flyttet til den nye kirken. I
våpenhuset er det utstilt en gammel messehagel i rød
fløyel.
De vakre glassmaleriene fikk menigheten i gave i 1920.
De siste årene har kirken fått ny løper, nytt skinn på
knefall og stoler og den ble malt utvendig i 2021.
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RØMSKOG
HAUKENESTÅRNET
ADRESSE:
Branntårnveien 67
		1950 Rømskog
ÅPNINGSTID:
Søndag kl. 12.00 - 16.00
		
Haukenestårnet ruver med sin helt spesielle form i
naturen, og er ett av to bevarte branntårn i tre i Norge.
Tårnet ble benyttet som branntårn fram til 1975 da
vaktholdet opphørte. Haukenestårnet er i dag en veldig
populær ubetjent DNT hytte.

RØMSKOG
OMSORGSBOLIGER
ADRESSE:
Enehaget 39
		1950 Rømskog
ÅPNINGSTID:

Søndag kl. 12.00 - 15.00

Omsorgsboligene ble bygget om i 2020/2021. Det
opprinnelige sykehjemmet ble bygget i 1978.
Vindveggen har stått for tegninger av nytt bygg.

RØMSKOG KIRKE
ADRESSE:
Kirkeveien 169
		1950 Rømskog
ÅPNINGSTID:
Søndag kl. 12.00 - 16.00
		Gudstjeneste 11.00-12.00
Dagens tømret kirke fra 1799 har gjennomgått flere
ombygginger og fikk sitt nåværende utseende i 1952–
1957, da den ble restaurert utvendig og innvendig. Tårnet er fra 1892. Alteret er fra 1600-tallet, prekestolen i
eik fra 1617 og døpefonten er fra rundt 1700.
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LØKEN OG MOMOEN
ØSKEN GÅRD
ADRESSE:
		

Nyveien 599
1953 Fosser

ÅPNINGSTID:
		

Lørdag kl. 14.00 - 16.00
Søndag kl. 14.00 - 16.00

Foruten en praktfull hovedbygning, sidebygning og
låve, består Øsken gård av 4.700 dekar skog og 260
dekar jord. Skogen drives av Glommen skog, hvor
stiftelsen er andelseier. Jorda leies ut. Det spesielle
med Øsken gård er den franskinspirerte stilen som
preger hovedbygningen. Byggherren, Odilon Baltazar
Hannibal Hanneborg, var frankofil og det bærer stedet
preg av. Hovedbygningen er fra 1880-tallet, men har
1700-tallsstil.

LØKEN BARNEHAGE
ADRESSE:
Gruslinna 1
		1960 Løken
ÅPNINGSTID:
Åpent uteområde
		
Omvisning lørdag kl. 13.00 og
		
13.30. Oppmøte ved
		hovedinngangen
Løken barnehage stod ferdig og ble tatt i bruk i september 2020. Det er Trygge barnehager som er arkitekt og
byggherre. De hadde ansvaret for hele anlegget, både
innvendig og uteareal med parkering og renovasjon.
Den er bygget på ett plan og i seksjoner med moderne
teknologi.

LØKEN KIRKE
ADRESSE:
Haldenveien 1252
		1960 Løken
ÅPNINGSTID:
Lørdag kl. 12.00 - 16.00
		
Løken kirke (Høland kirke) fra 1883 er en langkirke
i bindingsverk med vesttårn. Antallet sitteplasser
oppgis til 700. Ifølge Norges kirker er kirken basert på
tegninger av byggmester A.C. Furuholmen fremlagt for
J.W. Nordan, mens Andreas Keitel har spilt rollen som
byggmester.
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HOFMOEN GAMLE SKOLE
ADRESSE:
Klapputveien 35 Moe
		1960 Løken
ÅPNINGSTID:
		

Lørdag kl. 14.00 - 16.00
Søndag kl. 12.00 - 16.00

Autentisk klasserom fra perioden 1920 til 1940. Skolen
på Moe startet i 1857. Denne skolen er bygget i 1882.
Skolen har et stort utvalg av lærebøker fra 1840-årene.
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SØNDRE HØLAND
SØNDRE HØLAND KIRKE
ADRESSE:
Langstranda 12
		1970 Hemnes
ÅPNINGSTID:
		

Lørdag kl. 12.00 - 16.00
Søndag kl. 12.00 - 16.00

Korskirke fra 1866.Tegningene til kirken ble utarbeidet av Anders Haneborg på grunnlag av Christian H.
Grosch’ tegninger til Båstad kirke. Byggmestre var
Gulbrand Johnsen og Andreas Sand.

SKULERUD BRYGGE OG
LOKSTALLEN
ADRESSE:
Skulerudveien 655
		1970 Hemnes
ÅPNINGSTID:

Søndag kl. 12.00 - 14.00

Lokstallen på Skulerud ble bygd i forbindelse med driften av Urskog-Hølandsbanen eller ”Tertittbanen”. Banen
var bygd som er tertiærbane, dvs. smalsporet (75 cm
sporvidde) på rimeligste vis. Det betød krappere svinger
og dermed lavere fart. Det var på Skulerud vei, vann
og jernbane møttes. Banen var i drift fra 1898-1960. De
siste årene er stallen istandsatt tilbake til dens opprinnelige utseende i 1955. Utenfor lokstallen er svingskive
og svingskivegrav under reetablering.
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Anne Borchgrevink.

ng Lørdag 18. april kl.12:00

Turid Johannesen

En stor takk til alle som åpner sine hus og
gir oss mulighet til å få nye opplevelser

ider:
8. og søndag 19. april kl.12:00-15:00
5. og søndag 26. april kl.12:00-15:00

gang! Vel møtt!

AU R S KO G - H Ø L A N D
U T V I K L I N G

DEN NORSKE KIRKE

AURSKOG HØLAND
KUNSTFORENING

