
Elvarheim museum ligger ved den gamle 
steinbrua i Åmli sentrum, nær tursti og badeplass. 
Museet tar blant annet for seg natur, jakt og  
fangst, og viser utstoppede dyr som ulv, bjørn, 
jerv og gaupe. Museet har en egen utstlling om 
beve, som overlevde i Åmli da den var utryddet 
over det meste av Europa, og ble eksportert 
herfra til flere land. Vi viser også en utstilling 
om blåbæreksporten fra Sørlandet til England 
på 1920-og 30-tallet; en periode da inntekter fra 
blåbærplukking var like store som det samlede 
kommunebudsjettet i Gjøvdal. Sommeren 2018 
åpner vi også en ny, flott utstilling og folkedrakter 
i Åmli fra 1700-tallet og fram til ca 1920. Noe 
av dette materialet er bakgrunnen for dagens 
Åmlibunad, men utstillingen viser et stort mangfold 
og motepåvirkning både fra inn- og utland.
 
Elvarheim museum har åpent kl. 11-16 i 
sommersesongen fra 10. juni til 19. august, 
samt søndager ut september. Det kan bestilles 
omvisning for grupper utenom sesongen.

> Følg Elvarheim museum på Facebook  
og Instagram, ellerpå hjemmesida på  
www.kubenarendal.no/elvarheim

SOMMER 
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Sigridnes  er kjent for den gode og uformelle 
atmosfæren på sine arrangementer. I tillegg til 
god musikk blir det servert fortreffelig mat fra egne 
kokker.

16.-20. mai: Pinsecountry
G. Thomas og Steff Nevers

15.-17. juni: Sigridnestreffet
Callinaz

14.-16. september: Høstcountry 

> For mer informasjon om arrangementene og 
campingen på Sigridnes, følg Sigridnes på 
Facebook eller www.sigridnes.no

SIGRIDNES

T. 370 82 090      www.pangarden.no
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VANNTÅRNET
PÅ SIMONSTAD

Lørdag  2. juni: 
ANITA HEGERLAND MED BAND

Onsdag 11. juli: 
JØRN HOEL. I TILLEGG BLIR DET  
UNDERHOLDNING MED LOKALE HELTER.  
Det blir sett opp tog frå Arendal til begge konsertane.

Vanntårnet er også en flott rasteplass, spesielt på 
sommeren. Den driftes på dugnad av Vanntårnets 
Venner, og er et flott stykke jernbanehistorie.

> Følg med på facebook: Vanntårnets Venner

Musikkfestivalen Heimover arrangeres i Åmli 
sentrum (Badeparken) fredag 8. og lørdag 9. juni.  

Årets artister er: 
•  Darling West
•  Clutterbillies
•  Jim Stärk
•  Jonas Alaska

3.– 5. august avholdes den evig populære 
folkefesten Gjøvdalsdagene i naturskjønne 
Gjøvdal.
 
Det blir livlig levende musikk fredag og lørdag.  
På lørdag spiller Bjørn Tore Olsen!
Lørdag blir det også markedsdag med salgsboder, 
ponniridning for de små, loppemarked, loddsalg 
og salg av mat (grillmat, suppe, pølser og kake). 
Det er mulighet for camping.

Velkommen til en
super helg i Gjøvdal!

> Følg med på  
facebook: Gjøvdal

Velkommen til 
Dølemomarknaden siste helga i august!

Dølemomarknaden har i over 30 år samlet 
tusenvis av mennesker i den lille bygda Dølemo i 
Åmli kommune.

Årets marknad arrangeres 25.-26. august.  
Vi kan friste våre besøkende med god gammel 
marknadsstemning med 150 flotte utstillere, 
underholdning og kjente artister begge dager, 
god tradisjonsrik mat, tivoli, helikoptertaxi, NM i 
øksekast, veteranbilutstilling, marknadscamping 
og mye mer. 

Lørdag 25. august: åpent kl. 19.00-18.00.  
Søndag 26, august: Åpent kl. 10.00-17.00.

> Følg med på facebook: Dølmomarknaden eller 
www.dolemomarknaden.no

TOPP ÅMLI 
DAGEN

Lørdag 11. august braker det løs i badeparken 
i Åmli! 

Topp Åmli-dagen er et familiearrangement med 
mye action og moro for store og små! Du kan bl.a. 
oppleve vanndrag med snøscooter, plentraktor-
kappløp, motorcross og mye mer. Åmli og Nisse-
dal motorklubb står bak arrangementet.

Kåring av Åmli-mesteren 2018.

> Følg med på facebook: 
ToppÅmli Dagen – 2. helga i august

VIKVATN
FISKEFESTIVAL

Fredag 25. – lørdag 26. mai arrangerer  
Åmli Jeger- og fiskeforening fiskefestival på 
Vikvatn i Åmli.

Arrangementet starter kl 18.00 på fredag og varer 
fram til kl.12.00 på lørdag. Det blir konkurranse 
i tre klasser – dame, herre og barn. 3 000 kr i 
premie for største fisk uansett klasse, 1000 kr i 
premie for de to andre klassene. Det er mulighet 
for overnatting i egne telt. Påmelding på plassen.

> Ta kontakt med Åmli Jff på tlf. 90204630 
for meir informasjon 

Gjøvdalsdagene
- alltid første helga i august

• Kaja Gunnufsen
• Asbjørn Ribe
• Aiming for Enrike

Årets arrangement er det 7. i rekka. Årets festival 
tror vi blir bedre enn noen gang og vi skal leve opp 
til vår visjon om å bli «Norges triveligste musikk-
festival». Heimoverfestivalen tilbyr «ekte musikk» 
(minimalt med coverlåter) og ekte mat (forbud mot 
Grandiosa og lunken bernaisesaus), og rigger 
et festivalområde der nostalgien og romantikken 
blomstrer. Du kan overnatte rimelig på egen festi-
valcamp som ligger idyllisk til rett ved Nidelva.

Velkommen til Åmli og til Heimover 8. –9. juni!
 
> Bestilling og spørsmål vedr. billetter og  
overnatting m.m. finner du på vår heimeside: 
Heimover.no. Følg oss ellers på Facebook og 
Instagram; her får du oppdatert informasjon om 
arrangementet!


