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Nr 9 - 2011 

9. november 

 

Faglig-sosialt samvær i vinter 
 

Langskipslaget Haakon Haakonsson, Motivasjon & Mestring, Sandviken Motorklubb, 

Sandviken Veteran Motorbåtklubb, Bergen Skala Modellbåtklubb, Stiftelsen aktivt sjøliv for 

alle og Bergen Maritime Vernelag, vil i fellesskap dra i gang en del faglige og sosiale 

aktiviteter i senteret i vinter. 

De inviterer alle medlemmene i organisasjonene, samt ulike andre spesielt inviterte gjester, til 

å delta. Fellesenheten står for koordinering og informasjon, og i noen tilfeller arrangør der 

dette faller naturlig.  

 

Program: 
Onsdag 7. desember 2011, kl. 18.30: På oppfordring fra ovenfor nevnte lag/organisasjoner, 

innleder Fellesenheten aktivitetene med en del grunnleggende informasjon rundt senteret og 

bygningene: 

 Kystkultursenteret i nyere tid: Bergen kommunes opprettelse av senteret, 
Fellesenhetens mandat, og planer for området. 

 Bodenes historie og bruk fra ca. 1650, v/kunsthistoriker Knut Rommetveit. 

 Historisk bildefortelling. 

 Vern gjennom bruk, og utfordringene dette medfører. 
Det blir enkel servering. 

Vi ber om tilbakemelding fra hvert enkelt lag om ca. hvor mange som kommer. 

Sted: 4. etg.  i bod 15b, lokalene til Langskipslaget Haakon Haakonsson. 

 

Lørdag14. januar 2012 kl. 18.30: Langskipslaget Haakon Haakonsson inviterer alle til 

juleblot i lokalene sine. Påmelding.  

NB! Se egen invitasjon. 

 

Onsdag 8. februar 2012, kl. 1830: Bergen Skala Modellbåtklubb forteller om hva de driver 

med, hvordan og hvorfor. Sted: 4. etg.  i bod 15b, lokalene til Langskipslaget Haakon 

Haakonsson. 

 

Onsdag 22. februar 2012, kl. 18.30: Tema fartøyvern. Hvorfor og hvordan. Generelt om 

fartøyvern, ideologi og metoder. Foredragsholdere ikke bestemt. Arr. Fellesenheten. Vi 

kommer tilbake til detaljer. 

 

Mars: Det blir kurs i taubruk, spleising og knuter. Dato ikke bestemt. Dette kommer vi også 

tilbake til. 
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I løpet av senvinteren/våren blir det også kurs i stell, vedlikehold og reparasjon av trebåt. 

Detaljer sendes ut etter hvert som disse blir bestemt. 

 

Det er planlagt flere faglig-sosiale aktiviteter neste år. Vi kommer tilbake til dette når tema og 

tidspunkt er klart. 

 

Mvh 

Egil Sunde 

daglig leder 


