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Aktiv vår og sommer! 

 
Våren og sommeren blir kystkultursentrets mest aktive til nå.  

 

Vi nevner i fleng:  

 30. mai: Maritim lørdag. 

 1. juni: Norges Fiskerimuseum åpner. 

 13. juni: Deltakelse i Torgdagen 

 5-6 september: Sandviksdagene. 
 

 

Maritim lørdag 30. mai 
 

Tradisjonen tro blir det Maritim lørdag i år også. Tradisjon er tradisjon, og frivilligheten i senteret vil 

ikke være uten. Dette er en markering av at sesongen med aktivt maritimt uteliv er i gang, og senterets 

lag og organisasjoner inviterer byens befolkning til masse aktiviteter og marked. 

 

Her er noen av aktivitetene som planlegges 30. mai: 

 Båtturer på Byfjorden. 

 Maritimt marked. 

 Sprellende liv i fiskekummen. 

 Vikingskip. 

 Gullgraving for de minste. 

 Kaféer. 

 Åpen smie. 

 Demonstrasjon av gamle båtmotorer. 

 Filmvisning. 

 Utlån av robåter. 

 Kajakkpadling. 
 

Fiskerimuseet åpner 1. juni 
 

Etter flere års omfattende restaurering, reparasjoner og ombygging av bodene til Norges 

Fiskerimuseum, er nå endelig den store dagen her. 1. juni kl. 17.00 er det storstilt offisiell åpning av 
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museet for inviterte gjester. Åpningsarrangementet skjer i nøstet på Tangen, og «Selma» flyttes og 

brukes som scene. 

Dette er en stor dag for museet, men også for senterets øvrige brukere, og vi tror det utmerkede 

samarbeidet med museet vil fortsette. Alle oppfordres til å ta turen innom når dørene åpner for 

publikum. 

 

Torgdagen 13. juni 
 

Kystkultursenterets frivillige og fiskerimuseet samarbeider som vanlig om deltakelse på Torgdagen. 

Det er bestilt kaiplass ca. fra sørenden av skur 11 og inn i bunnen av hopen. Museet vil ha aktiviteter 

på land, og vi håper flest mulig av senterets båter vil bli med og ligge til kai og presentere senteret i 

fellesskap.  

Her er muligheten til å markere den enkelte lag/organisasjon, og ha aktiviteter om bord og på land.  

Sandviken Motorklubb vil tradisjonen tro delta med motorer på kaien.  

 

Sandviksdagene 5.-6. september 
 

Sandviksdagene er blitt en populær tradisjon. I år er det 8. året dagene arrangeres med aktiviteter over 

hele Sandviken, med kystkultursenteret som den største enkeltaktør.  

Alle lag/organisasjoner i senteret vil være aktive deltakere. I begynnelsen av september er også Norges 

Fiskerimuseum kommet godt i gjenge med driften. Senteret vil derfor presentere seg på en helt annen 

helhetlig måte enn det som har vært mulig tidligere.  

Aktivitetene som nå er klar, blir omtrent slik: 

 

 Båtturer på Byfjorden. 

 Fisketurer. 

 Sprellende liv i fiskekummen. 

 Vikingskip. 

 Gullgraving for de minste. 

 Kaféer. 

 Åpen smie. 

 Gamle båtmotorer. 

 Filmvisning. 

 Utlån av robåter. 

 Kajakkpadling. 

 Repslagning. 

 Brørvikskuto. 

 Eliasbåten. 

 Kulturelle innslag. 

 

 

Mvh 

 

Egil Sunde 

Daglig leder 
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