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Aktivitetsdager i senteret 
 
Etter et fellesmøte i senteret, er vi enige om å arrangere to større fellesarrangement i 

kystkultursenteret i 2011: 

 

Maritimt bruktmarked lørdag 21. mai kl. 10-15:  

Markedet i fjor var en suksess, spesielt med tanke på at det var første året. Alle lagene og 

organisasjonene i senteret er innstilt på å bidra til at bruktmarkedet i år også skal bli en 

aktivitetsdag der vi viser frem senteret på sitt beste. 

I tillegg til bruktmarkedet, er det derfor planlagt en rekke andre aktiviteter: 

 Fisketurer 

 Repslagning 

 Roknappen 

 Båtturer med Enigheten og Den gode hensikt 

 Turer med vikingskipet 

 Turer med andre båter 

 Bodvandring 

 Salg og servering av ulike matvarer 

 Åpne utstillinger av veteranmotorer 

 Åpent fiskerimuseum 

 Kanskje kommer ”Vulcanus” og andre veteranbåter 

 

Bruktmarkedet er åpent for alle som har noe maritimt å selge: 

 Lag og organisasjoner i senteret 

 Andre lag/organisasjoner utenfra 

 Privatpersoner 

 Kommersielle aktører 
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Alt kan selges, stort og smått, nytt og gammelt: Båter, maritime gjenstander, båtutstyr, sjøkart, 

elektronikk, mm. Alt trenger ikke å være antikvarisk. 

 

Vi ber alle som leser dette om å videresende til lag, organisasjoner, private, og andre som kan 

tenkes å være interessert. 

Kommersielle aktører må betale deltakeravgift. For andre er det gratis. 

 

For å kunne planlegge uteområdet, må alle som skal delta, gi beskjed om dette på epost til 

egil@kystkulturbergen.no . Vi må da ha en antydning om hvor mye areal som trengs. Spesielt 

hvis en har med båt som skal selges. 

 

Sandviksdagene 3.-4. september:  

Sandviksdagene har vært en ubetinget suksess de tre tidligere årene de har vært arrangert. 

Kystkultursenteret stiller sterkt i år også. 

Alle lag og organisasjoner i senteret stiller i år med ulike aktiviteter. I fjor regner vi med at det 

var 2000 mennesker innom i løpet av helgen, så dette er anledningen til å vise frem senteret 

og aktivitetene til befolkningen. 

 

Av det foreløpige programmet nevner vi: 

 Utstilling og kjøring av veteranmotorer. Sandviken Motorklubb vil holde til på 
trekaien ved bod 17, mens Gunnar Mikkelsens maritime samlinger stiller ut på 

parkeringsplassen mot Neumann. 

 Modellbåtkjøring og utstilling. 

 Turer med vikingskipet, Enigheten og Den gode hensikt.  

 Fisketurer i regi av Norges Fiskerimuseum, Motivasjon & Mestring og ”Real”. 

 Roturer og muligheter for å ta roknappen. 

 Varmrøyking av fisk 

 Repslagning. 

 Ulike andre aktiviteter for store og små. 

 Salg av diverse mat og annet. 

 Åpent Norges Fiskerimuseum med ulike utstillinger, servering og aktiviteter. 

 Bodvandringer. 

 Slepebåten ”Vulcanus” ligger til kai med åpen båt. 

 Inviterte gjester med ulike aktiviteter. 
 

Det er i skrivende stund usikkert hvor omfattende Sandviksdagene i år blir i resten av 

bydelen, og hvem som ellers lager arrangementer. Vi i kystkultursenteret har i fellesskap 

bestemt oss for at vi arrangerer Sandviksdagene i senteret uansett! 

 

Vi ber dere ellers holde dere orientert på www.kystkulturbergen.no . Der ligger også 

nyhetsbrevene tilgjengelig. 

 

Mvh 

Egil Sunde 

daglig leder 
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