Kystkultursamlingen
i Tananger – www.kystkultursamlingen.no

Stiftelsen Kystkultursamlingen ble etablert i 1991. Formålet er å drive aktiv historie‐
og tradisjonsformidling.

Aktiviteter i 2014
I år inviterer vi til seilekvelder hver onsdag i juni. Møt opp kl 17:30 utenfor Melingsjøhuset og få
deg en uforglemmelig tur med en av våre båter.



Søndager i juni, august og september har vi åpent museum med kafé mellom 12:00 og 15:00. (Åpent 25.
mai, stengt 1. og 8. juni). Gratis adgang.
Søndag 14. september blir det "Åpent hus". Sett av denne dagen og benytt anledningen til å besøke oss.

3206.17.26828



Jeg ønsker å melde meg inn i
Kystkulturens venneforening
Kontingent kr 200. Beløp utover
dette ansees som gave og mottas med takk

Kystkulturens Venneforening
v / Karin Hagen
Rodamyrveien 61
4056 Tananger

Kr 200

3206.17.26828

I Melingsjøhuset, det tidligere fiskemottaket plassert sentralt i Tananger havn, kan du oppleve
kystkultur på en unik og spennende måte. Vi ønsker å formidle vår historie gjennom aktiv
deltakelse, inkludert økt bruk av våre bruksbåter.
På Melingsjøhuset har vi et autentisk miljø med mange kystkulturskatter. Gjenstander fra livet til
sjøs og fra aktiviteter ved kysten gir et godt bilde av vår spennende kystkulturarv ‐ til glede for
både små og store.
Vi har en stor samling av utstyr som er knyttet til tidligere tiders aktivitet både i Tananger og
resten av kysten. I sjøhuset foregår det aktivitet for å bevare og videreføre vår kystkultur.
Nå ønsker vi å dele opplevelsene med flere. Vær med og opplev gleden av å bruke og bevare våre
gamle bruksbåter, motorer og annet utstyr som trenger "faddere". Vi ønsker flere kystkultur‐
venner velkomne.

Lianaustet til venstre og Melingsjøhuset bak – to hus som
disponeres av Kystkultursamlingen. Fra ”åpnet hus” 2013

Vi har flere utstillinger – her fra bøkkerutstillingen i
Melingsjøhuset

Hver mandag og torsdag kveld er det aktivitet i Melingsjøhuset. Her foregår det alt fra vedlikehold
og restaurering av utstyr, til bruk av båtene.

Vi håper du ønsker å være med og styrke miljøet ved din deltakelse eller ved passivt medlemskap.
Stikk gjerne innom Melingsjøhuset eller ta kontakt med Tore Kristiansen, torkr@statoil.com,
mobil: 916 26 292. Du kan enten melde deg inn på WEBsiden www.kystkultursamlingen.no/
2587.aspx eller betale denne giroen. Husk å gi opplysninger om adresse og mobilnummer.
Meld deg også inn i vår Facebook‐gruppe "Kystkultursamlingen i Tananger".

