Fylkeskystlagssamling 2013
- der kystkulturfolket møtes

Engøyholmen kystkultursenter 31.05 kl 17:00 - 01.06 kl 23:00

Dette er et arrangement for medlemmer av Forbundet Kysten. Deltakeravgift kr 350,- for
voksne - gratis for unger.
Det inkluderer båtplass fredag til søndag på
Engøyholmen, varm grill til fri bruk fredagskveld,
guidet tur med Hundvåg 1 lørdag, to foredrag
lørdag kl 15:00-16:30, hjemmelaga bacalao
lørdagskveld kl 18:00 og konsert med Svein Tang
Wa kl 20:00 lørdagskveld. Du kan delta med eller
uten båt.
Foredragene lørdag 1. juni er som følger:
kl 15:00-16:00 "Hermetikken - industrien i Rogaland" ved den engasjerende byguiden Erik
Bergsagel
kl 16:00-16:30 "Kurs om kurs i regi av kystlagene
- hva kan vi få støtte til?" ved Trond N. Martinsen,
leder i Leirong kystlag.
Det blir guidet tur rundt i havnebassengets
hemmeligheter med Hundvåg 1 for store og
små lørdag 1. juni!
Byguide Erik Bergsagel er dagens guide. Avgang
fra Engøyholmen kl 12:00. Vi plukker opp/setter av
folk på Strandkaien i byen i nærheten av
Stavanger Maritime museum kl 12:15 og
returnerer samme sted kl 13:45 for å plukke
opp/sette av folk. Retur på Engøyholmen kl 14:00.
Alle som er medlem i Forbundet Kysten, med
familie og venner, er velkommen med på båtturen!
For dem som ikke deltar på fylkeskystlagssamlingen, koster båtturen kr 50 for voksne og kr 25 for
unger. Salg av pølser og brus ombord. Gratis kaffe,
te og saft.

Kystkulturpub og intimkonsert
med Svein Tang Wa
På Engøyholmen kystkultusenter 01.06 kl 20:0023:00
Det blir satt opp transport med Hundvåg I fra
Strandkaian kl. 19.30 kr 50. Rutebuss går jevnlig
tilbake til byen fra Engøy.
Som avslutning på årets fylkeskystlagssamling inviterer vi alle medlemmer i Rygja og Forbundet
Kysten, med familie og venner, til pub og sosialt
samvær i sjøhusene på Engøyholmen. Salg av øl
og brus. Inngangspenger kr 50. Alle er velkomne!
Rygjas familiedag - en fest for store og små!
Søndag 2. juni på Engøyholmen kystkultursenter.
Veteranbåten Hundvåg 1 går hver hele time fra
Strandkaien - kl 12:00, 13:00, 14:00 og 15:00 og
retur fra Engøyholmen til byen hver halve time fra
12:30-15:30. Båttur og deltakelse på Rygjas
familiedag er gratis. Vi har en del barneredningsvester til gratis utlån. Arrangementet er
åpent for alle (man trenger ikke være medlem).
Tradisjonen tro blir det kjekke aktiviteter for unger,
servering av verdens beste lapper, knallgod fiskesuppe og et supert sted å slå av en prat med avslappa hyggelige mennesker i maritime omgivelser!
Det blir snekring av småbåter, spikking i regi av
Skogselskapet, stintefiske, kunstutstilling v/Irene
Stålesen fra Egersund/Nedstrand og roing for
store og små.

For alle aktivitetene gjelder:
Vi tar ikke kort verken på båten eller på EngøyPåmeldingsfrist for fylkeskystlagssamlingen er
holmen. Husk kontanter!
20. mai til Per Allan Røsand, par@part-as.no /
905 72 316.
Følg oss også på facebook eller se vår hjemmeside på www.rygjakystlag.no

