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KULTURMINNEDAGEN 2017 
("KULTURMINNER I SAMFUNNETS TJENESTE") 

 

Tid: Søndag 10. september kl 12-16 Promhavn Slipp Nærsnesbukta 
 
 

Vi ønsker alle interesserte, store og små, velkommen til en hyggelig kystkulturminnedag på slippen for 17. 
året på rad!  En rekke aktiviteter og opplevelser, alle med kyst og kystkultur som fellesnevner, står på 
programmet.   

Fri entre! 
 

  
Tid:  Sø    

Møt opp og se en sjark bli sjøsatt på sliskeslippen (ca kl 15.00), eller kanskje for en liten prat med en 
trebåtbygger og en seilmaker i arbeid.  Vår stolthet semidieselmotoren Wichmann (1958 type M) vil igjen 
gi fra seg sin ”godlyd”.  
 
 

 

Vi samarbeider også i år med som legger opp til ulike aktiviteter; veving på monikavev 
der alle som vil får prøve å veve litt med garn, kabylsk vev som er en enkel vev (en treplate med spiker og 
tråd) der ungene kan laga seg et lite bånd, samt demonstrasjon av spinning på rokk der ungene kan få 
prøve å spinne og karde litt ull. 
 

Litt vafler og kaffe kan vel smake (gratis saft til barna) eller kanskje heller litt røkt fisk. Tjærebrenning og en 
smed i arbeid er andre aktiver verdt å få med seg. For barna er akvariet svært så populært og lærerikt (i år 
med enda flere arter), likeså repslaging (lage tau) på mini reperbane, spikking av båt i trygge omgivelser 
(kanskje med master og seil til), spikring med skipsspiker, og prøve seg på båtklink.  Også i år, i tråd med 
Forbundet KYSTENSs satsning på dette (kampanjen ”Ta din åre fatt”), legger vi opp til en roaktivitet. 
Muligheter for barn og voksne å ro litt innerst i bukta i en liten merket led hvor det hele kan krones med 
diplom og ”Roknappen”.  Her vil være både tradisjonsbåter av tre  og mer ”moderne” plastutgaver.  Det vil 
være ansvarlige tilstede, og vi vil ha redningsvester til utlån. Det legges opp til litt musikalsk underholdning.   

 

Også i år stiller   opp med kanoer som kan prøves. 
 

Håper du har anledning til å møte og inviter gjerne familie og venner med deg  
 

Om spørsmål eller ønske om å være med blant oss frivillige som arrangerer – kontakt:  
Karin Buberg på mob 99798051 -   karin.buberg@hotmail.com  

(dugnad/frivillig innsats i tilfelle kl 14-17 lørdag og fra kl 10 søndag) 

http://www.kmspeider.no/no/Kretser_og_grupper/Slemmestad/
mailto:karin.buberg@hotmail.com

