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Aktiv vår og sommer 
- klar for Sandviksdagene i august - 

 
 
25. mai ble «Maritim lørdag» i Sandviksboder Kystkultursenter gjennomført med glans i strålende 
vær. Vi regner med minst 800 besøkende. Det er veldig bra, spesielt med tanke på at det skjedde 
masse i sentrum den dagen. Det ble lagt vekt på lavterskelaktiviteter for de minste. Barnekajakker var 
nytt av året, og så populært at det var kø hele dagen. I neste omgang kan det hende noen av de 
håpefulle får lyst til å ta steget opp til rust & råte? Her er flere bilder fra dagen: 
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Felles innsats under Torgdagen 
Med ti deltakende båter, repslagning, fiskesuppe laget på nytrukket fisk som ble filetert på stedet, 
kjøring av gamle båtmotorer – både påhengere og innenbords, var senteret et vesentlig innslag under 
Torgdagen 8. juni. Frivilligheten deltok i nært samarbeid med Museum Vest sine avdelinger Norges 
Fiskerimuseum, Hanseatisk Museum, og Kystmuseet i Øygarden. Fra Øygarden kom de strake veien 
med den vesle fiskeskøyten «Syvert». Alt sammen servert som én pakke lokalisert i og rundt 
Dramshusens skur (vippebommen). 
Det var enormt med folk, godt vær, og god stemning blant deltakere og publikum. 
Har du lyst å se Rune Tvedt prøve å få en aldrende gjenstridig Knurr påhenger til å starte under 
Torgdagen, følg lenken http://www.youtube.com/watch?v=m2eO42eFcc8 , eller søk på «knurr 
påhenger» på Youtube. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m2eO42eFcc8
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Så ønsker vi god sommer til alle som bidrar til å gjøre kystkultursenteret til et levende, aktivt og 
utadvendt kultursenter, med et stort og økende mangfold av aktiviteter. 
 

Vi gleder oss til sensommeren. Da er det 

Sandviksdager 31. august – 1. september 

med enda flere aktiviteter i senteret. 
 

Med sommerhilsen 
Egil Sunde 

Daglig leder 
 


