Varighet: ca. 2 timer

Gratis

vandringer

Bli med glade entusiaster på oppdagelsesferd til nye og spennende steder i Halden.
En morsom måte å bli kjent med byen sin på!

18. juni

Oppmøte: Halden Frivilligsentral, Violgt. 14
Arr.: Halden Frivilligsentral

25. juni

Oppmøte: Industrimuseet; Fosseveien 16
Arr.: Halden historiske Samlinger

2. juli

Oppmøte: Ekserserhuset i Borgerskansen
Arr.: Fredriksten Artillerie Compagnie

Jubileumsvandring på Damhaugen
«Porsneshalvøya», arbeiderbydelen med historie. Kjenn «lukten» av stekt flesk
i panna og hør «lyden» av levd liv, lek og korpsmusikk i gatene.
Historisk vandring i et sjeldent bevart miljø. Bakgårder og kjøkkenhager,
industri, bo og handelsmiljø.

Bomuldspinderiet 200 år
En vandring til den industrielle revolusjonens vugge i Norge! Mads Wiels
Bomuldsfabrique og Haldens Bomuldspinderi & Væveri (og kanskje noe mer!).

Slaget 1716
Slaget i 1716 rekonstrueres for barn over 6 år. Alle barn som vil kan delta i
skuespillet. Har du trekantet hatt, sverd eller tregevær så ta dette gjerne med. Ta
også med foreldre, besteforeldre, tanter og onkler.

9. juli

Tur til Ørnerøys - friluftslivets år

16. juli

Byen brenner!

23. juli

Tista, bybroene og jernbanen

På denne turen står turopplevelsen i fokus –men vi får se mange steder der en av
byens eldste yrker ble utøvet - nemlig stenhoggervirksomheten.
Ta med litt niste – vi tar en rast på bronsealderrøysa. Passer for store og små.

Oppmøte: Folkvang skole
Arr.: «30 opplevelsesturer i Halden
og Aremark» v/Morten Paulsen

Oppmøte: Busterudparken
Arr: Foreningen Haldens Minder

Oppmøte: Gangbrua
Arr.: Byjubileumskomiteen

30. juli

Oppmøte: Kornsiloen
Arrangør: Byjubileumskomiteen

6. august

Oppmøte: Risum ungdomsskole
Arrangør: Idd og Enningdalen historielag

13. august

Oppmøte: Rødsberg ungdomsskole
Arrangør: Fortidsminneforeningen Halden
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Torsdager kl.18.00:

Halden har brent mange ganger, i krig og fred, – og gjenoppstått som en fugl Fønix.
Vi følger i sporene etter den store bybrannen i 1826, og ser nærmere på hvordan
de mange brannene har formet dagens bybilde. Underveis besøker vi Halden
brannstasjon.

Elven har vært en livsnerve gjennom byen i all tid. Bli med på en vandring der vi ser
på broer som har kommet og gått, elveløp som er endret, og jernbanen som går
langs elva.

Industri og næringsliv havnelangs
Nærheten til sjøen har vært avgjørende for byens utvikling. Vi ser på tidligere
og nåværende industri i vannkanten, og utvikling av og fremtidsvyer for selve
havneanlegget.

”Lystgårdtur” på Risum/Idd
Vandring langs byborgernes lystgårder sør for Fredriksten festning

Rødsberget - byfjellet midt i Halden
Midt i byen ligger Rødsberget. Her var det skanse på 1600-tallet, sankthansfeiring
på 1800-tallet og bypark på 1900-tallet. Vi bli nærmere kjent med historien til
husene som omkranser berget og menneskene som har bodd her.

HALDEN

HALDEN TURIST
www.visitHalden.com

Åpningstider i sommer:
Halden Turist
Tel: 69 19 09 80
Man.–fre. 09–16.30

Fredriksten Infosenter
Indre festning
Åpent hver dag 10–17

Svinesund Infosenter
Svinesundparken
Tel: 69 19 09 90
Åpent hver dag 9–18

