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Aktivitetskalender 2010 

 

I nyhetsbrev 1-2010 ble det sendt ut oversikt over planlagte fellesaktiviteter ved 

kystkultursenteret dette året. Ledere for de ulike organisasjonene/lagene, hadde nylig møte og 

gikk gjennom planene. De er omtrent som før, med et tillegg, og noen justeringer.  

Aktivitetsplanen ser dermed slik at nå: 

 

 I løpet av april sjøsettes båtene, og det blir på nytt liv i havnen. Dato avhenger av når 
vinteren slipper taket. Like etter sjøsetting er det foreslått å arrangere felles båttur til 

en egnet havn ikke alt for langt unna, med tilhørende fest i havnen. En kan også tenke 

seg at det bare blir en båttur på Byfjorden og Vågen, et ”Vårslepp”, der en også 

inviterer publikum med for å se byen fra sjøsiden, og oppleve båtene og kulturen 

rundt. Da kan det også bli fest i havnen i senteret etter avsluttet tur. 

 Senest 1. mai skal båtene være sjøsatt. Det blir derfor ryddedugnad denne lørdagen for 

å klargjøre senteret for helgen etter. Dugnaden bør som dugnadstradisjoner tilsier, 

avsluttes med et samkomme. 

 8. mai arrangerer vi bruktmarked i senteret. Vi fant ut at en dag var nok, men at vi 
starter tidlig, og holder på lenge. Midt på dagen, i 1-2 tiden, blir det auksjon. På dette 

tidspunktet skal alt byggearbeid inne og ute være avsluttet, slik at bodene kan brukes 

fullt ut. Under markedet tenker vi oss at lagene/organisasjonene i senteret, samt de 

enkelte medlemmene, samler sammen ulikt båtutstyr de måtte ha liggende til overs, 

selger dette i salgsboder. Også små og store båter kan selges. Kystlag, veteranskipslag, 

og andre aktuelle lag med maritim tilknytning i regionen, inviteres også til å delta. 

Dette bør bli en publikumsmagnet. Siden bruktmarkedet holdes etter at båtene er 

sjøsatt, kan overbyggene brukes til salgsboder. 

Under markedet blir det selvsagt også salg av mat og relevant håndverk. Matsalget bør 

lagene stå for, noe som åpner for muligheten til å tjene noen slanter. 

 11-13. juni arrangeres Hordakyststevnet i kystkultursenteret. Dette skjer i regi av 
Bergen kystlag. Stevnet foregår samtidig med Torgdagene i Vågen, og det vil være en 

viss samkjøring av aktivitetene mellom de to stedene. Under stevnet bør alle brukerne 

av senteret være med og bidra til positive dager. 
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 21. august vil Langskipslaget Haakon Haakonsen sette senteret på kartet, og lage en 

felles aktivitetsdag i senteret, der byens befolkning inviteres. Vikingene står for selve 

arrangementet, men ønsker at alle i senteret skal være med. Detaljene er ikke klare, 

men planen er at det skal være gratis aktiviteter om formiddagen, og 

konsert/revy/bryggedans om kvelden der folk må betale inngangspenger. Vi kommer 

tilbake med detaljer etter hvert som planene materialiserer seg. 

 4-5 september blir det på nytt Sandviksdager etter noenlunde samme mønster som de 
to foregående årene. Den store forskjellen blir at bodene kan åpnes for publikum, slik 

at vi kan planlegge aktiviteter inne. Informasjonssenter for dagene blir i det nye 

inngangspartiet i første etg. i bod 15b. 

 

Det understrekes at det som er nevnt ovenfor er fellesaktiviteter i senteret, der alle brukerne er 

invitert til å delta. Interne aktiviteter som de enkelte lag planlegger og gjennomfører, foregår 

uavhengig av dette, og er ikke med på fellesplanen.  

Hvis noen har gode ideer til fellesarrangementer, er det fint om dere tar kontakt. Enten med 

lederne i det aktuelle lag, eller direkte med Fellesenheten, egil@kystkulturbergen.no 

 

Vi minner også om at kunstutstillingen til John Audun Hauge fremdeles er åpen, og kan 

ses sammen med påhengerutstillingen hos Museum Vest, bod 23a og b. 

 

Mvh 

 

Egil Sunde 

daglig leder 
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