
 

 

 

 

 

 

 

Lokal lansering: 

 

Forbundet KYSTEN har gitt ut sangbok i samarbeid med forlaget 

Noteservice. I fjor høst ble kystlag i hele landet oppfordret til å 

melde fra hvilke sanger de mente var viktige å få med i en slik 

bok, og responsen lot ikke vente på seg. 88 ramsalte sanger er 

nå samlet mellom to permer. Kystsangboka solgte som varmt 

hvetebrød under Forbundets landsstevnet i Oslo i sommer. 

Videre distribusjon vil nå gå gjennom kystlagene. 

Boka presenteres på Foldalbruket 13.september og 

kan kjøpes under arrangementet. 

Utsalgspris 198,- 

Kulturminnedagene 13.-21.september 2014 

 

Årets tema for Kulturminnedagene er  

Den Store Reisen- 200 års samfunnsutvikling 

Kulturminnedagene markeres internasjonalt, 

hvert år i midten av september. 

Les mer på www.kulturminnedagene.no 

 

Kjøllefjord Kystlag markerer kulturminnedagene i 

samarbeid med Lebesby Kommune 

 

 

 



Lørdag 13.september på Skolen:  

kl 10.00- 16.00 Kurs i Matauk. 

Høstkurs om bruk av bær, sopp og planter i nærmiljøet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

- markvandring, plantekjennskap og innhøstning  

rundt Jernsteinvannet og omegn. 

- prekevering og konservering av det vi har høstet, på 

skolekjøkkenet . 

Gode sko og uteklær er viktig! Ta også med innesko og forkle. 

Hvis du har kniv, kurv og bøtte til innhøstning, ta det med!  

Kursholder: Marit Sundt fra Polarurt 

Arrangør: Lebesby Kommune 

Pris for kurset er kr 1200,-.  

Kun 12 plasser , så først til mølla! 

 

Påmelding:  

silje.grevsnes@lebesby.kommune.no  

eller tlf  95 10 30 59 

Oppmøte på Kjøllefjord Skole 

 

 

 

Lørdag 13.september på Foldalbruket! 

Kl 18:00 Reiser - en forestilling  

med Lucky Linda & Kvasse Kella 

 

Kl 20:00 Visekveld med lokale artister.  

  

Olaf Terje Hansen 

- Fra skillingsviser  

til egne viser. 

 

Ørjan Larssen og 

Jan Børre Pettersen  

- Et ramsalt utvalg... 

fra Forbundet Kystens 

nye utgivelse 

Kystsangboka. 

Entrè:  

Forestillingen REISER  kl 18:00 kr 200,-  

Visekveld 2 konserter  kl 20:00 kr 150,- 

 
Kystsangboka kan kjøpes på Foldalbruket  Kr 198,- 

Servering (øl/vin) fra 18:00 til 24:00   

18års aldersgrense! 
Arrangør Kjøllefjord Kystlag. 

Søndag 14.september  

  

11:00-15:00 Åpen dag på Foldalbruket. 

 Gratis entrè for hele familien! Kafè på 

Bryggeloftet v/Kystlaget 

 Salg av kaffe og brus, kaker og vafler. 

 

13:00  Kino i Galleriet på Foldalbruket 

 Utdrag av gamle opptak fra Kjøllefjord 

 

Onsdag 17.september   

12:00 Olaf Terje Hansen 

  Konsert på sykestua i Kjøllefjord 

 

Fredag 19.september   

17:00 Olaf Terje Hansen 

 Konsert på omsorgssenteret i Lebesby. 

Søndag 21.september   

12:00 Kystlagets Søndagskafè i betyrerboligen. 

 Kaffe, vafler og god atmosfære i historiske 

 omgivelser. 

 

 

mailto:silje.grevsnes@lebesby.kommune.no#_blank

