
i Kristiansund 20.–23. juli 2017
Forbundet Kystens Landsstevne

Havnekultur • Klippfisk • Båtbyggertradisjoner

Vi inviterer til folkefest i havnebyen Kristiansund,
som har 275-års jubileum. Gjennom fire dager 
blir det satt fokus på vår kystkulturhistorie med
mange spennende arrangementer, underholdning, 
foredrag og historiske båter på havna.

Mellemværfet er hovedarena for arrangementet. (Foto: Terje Holm)



Vi er mange som har gledet oss lenge til å få oppleve et landsstevne 
i Kristiansund! En viktig havneby midt i klippfiskens historiske rike. 
Et naturlig sted å samles for å feire vår felles kystkultur. I 2017 ble 
det en realitet, takket være Mellemværftet fartøyvernforening med 
samarbeidspartnere, som har arbeidet hardt for å få alt på plass.
Å gå bryggelangs under Forbundet KYSTENs landsstevner fyller meg 
med ydmykhet og takknemlighet. Hvert år er rundt 100 - 200 gamle 
båter samlet, og mange har reist langt for å delta. Hver og en fortel-
ler disse båtene en liten flik av kystens historie. Hver og en inngikk 
de i noens liv som en viktig bestanddel, ofte som en forutsetning for 
et levende lokalsamfunn i fjorden der hjemme. Noen av de største 
båtene gikk i rutetrafikk eller i fraktefart langs store deler av kysten, 
og sørget for handel, vekst og folks mobilitet. I dag har de fortsatt 
stor betydning - som kulturminner og som utgangspunkt for mange 
flotte sosiale fellesskap i dugnadsgjengene som holder dem i stand 
og i drift.
Forbundet KYSTENs nyeste kartlegging av kystlagenes samlede 
aktivitet viser at gjennomsnittlig dugnadsinnsats bare øker. I 2016
jobbet alle landets 126 kystlag dugnad tilsvarende 101 årsverk! 
Disse tre julidagene legger vi vekk verktøy og arbeidshansker, og
nyter hverandres selskap og synet, lyden og lukten av de vakre 
båtene.

Godt landsstevne!

Asgeir K. Svendsen
Styreleder
Forbundet KYSTEN

Velkommen til Forbundet
KYSTENs landsstevne 2017
i Kristiansund

Vern gjennom bruk!
Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med
10.500 medlemmer fordelt på 126 kystlag fra Østfold til Finnmark.
Medlemmene i hvert kystlag avgjør hva som er viktig kystkultur 
der de holder til, og aktiviteten er ofte sentrert rundt praktiske 
prosjekter i sosiale dugnadsfellesskap. Ferske tall viser at kyst-
lagene til sammen tar vare på over 40 000 m2 bygninger, brygger 
og kaianlegg, og rundt 750 båter! De fleste båtene er historiske
kulturminner, men kystlagene bruker dem aktivt, lærer seg hvor-
dan de skal håndteres og vedlikeholdes. De ror og de seiler! Alene 
eller sammen. De drar på lofotfiske i fembøring eller i «pensjo-
nerte» fiskeskøyter i tre, og på tokt med flotte skuter for fulle seil. 
Forbundet KYSTEN jobber også målrettet med å gi barn og ung-
dom gode opplevelser ved og på sjøen, og kjennskap og tilhørig-
het til sin lokale kystkultur.

Kystlagene er aktive i å holde viktige praktiske ferdigheter i hevd. 
Godt sjømannskap og kunnskap om båtbruk holdes levende gjen-
nom aktivt kystfriluftsliv. Håndverkstradisjoner praktiseres og læres 
videre gjennom praktisk arbeid med kystlagenes fartøyer
og bygninger.

Forbundet KYSTEN har status som rådgivende organisasjon for 
UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kultur-
minnevern. 

Forbundet KYSTENs landsstevne arrangeres tredje helgen i juli hvert 
år, og flytter fra sted til sted langs kysten. I år er det Mellemværftet 
fartøyvernforening, et av våre eldste kystlag, som er lokal arrangør 
og sørger for å samle båter og kystkulturentusiaster fra store deler 
av landet til en tre dagers storslått feiring her i Kristiansund. 
Til neste år arrangeres stevnet i Haugesund.

Som medlem i Forbundet KYSTEN får du tidsskriftet Kysten i posten 
fem ganger i året, og du får være med på turer og aktiviteter i regi 
av ditt lokale kystlag. Du har også mulighet for å være støttemed-
lem direkte, hvis det ikke finnes noe kystlag der du bor.

Les mer om oss på www.kysten.no, eller stikk innom for en prat 
på Forbundet KYSTENs stand på stevneområdet.

Velkommen som medlem!



Geitbåtmuseet bygger geitbåt og naust til Landsstevnet

Styreleder Ivar Betten, båtbygger Hallvard Heide og nestor Jon Bojer Godal ved Geitbåtmuseet i Valsøyfjorden.  (Foto: Tor Helge Solli, Tidens Krav)

Bygger båt for utlodning
Gamle båtbyggertradisjoner holdes i hevd ved Geitbåtmuseet i Valsøy-
fjorden i Halsa kommune. Veteran og båtbyggeri Jon Bojer Godal er en 
nasjonal ekspert på slike trebåter. Her får nye generasjoner lære faget 
og bringe disse gode båtbyggertradisjonene videre. 
Geitbåtmuseet i Valsøyfjorden bidrar med en nybygd geitbåt og naust 
til KYSTENs Landsstevne i Kristiansund. Geitbåten skal loddes ut mens 
naustet legges ut for salg. Mesteparten av båten bygges ferdig i Valsøy-
fjorden, men Godal og båtbygger Hallvard Heide skal gjøre det siste 
arbeidet ved Mellemværftet under Landsstevnet.

Geitbåten
En geitbåt er en tradisjonell åpen og oftest spissgattet ro- og seilbåt 
fra Nordmøre og Romsdal. Geitbåten hører typologisk sett med til de 
rundstevnede vestlandsbåtene heller enn til de i nyere tid mye mer 
rettstevnede åfjordsbåtene og nordlandsbåtene. Geitbåten skiller seg 
ut fra de andre tradisjonelle åpne båttypene fra Vestlandet og nordover 
ved den korte og relativt dype kjølen, den halvplanende skrogformen 
og den svært langstrakte overgangen fra kjøl til stevn – egenskaper 
som, i kombinasjon med den karakteristiske riggen, gjør denne båten 
til en god havseiler og bidevindsseiler.

Geitbåtskroget er klinkbygd av svært tynne og brede bord av fet nord-
mørsfuru. Banda (spantene) er også av furu og er svært smekre. Selve 
kjølbordet er kort og relativt dypt, og denne dybden blir forsterket av 
den bratt tilhugde ørhua i overgangen mellom kjølen og det første 
bunnbordet. Mellom kjølen og stevnene er det en lang overgang med 
gradvis kuving. Framhalsene (de nederste bordene ved framstamnen) 
er tilhugd med sterk kuving slik at framenden av skroget er smekker 
under vannlinjen og mye videre over. Denne effekten er forsterket 
gjennom at bordgangene er svært vide ved framstamnen og smalner 
tilsvarende av mot atterstamnen. Den dype, men korte kjølen, de 
skarpe framhalsene, den vide framstamnen, den flate og jevne bunnen, 
de bratte sidene og den smekre atterstamnen er alle med på å gjøre 
geitbåten til en halvplanande og lettstyrt ro- og seilbåt som egner
seg spesielt godt for det 
urene farvannet langs 
kysten av Nordmøre og 
Romsdal og for fiske-
bankene som ligger 
utenfor kysten
av Midt-Norge.
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KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

Velkommen til
Forbundet KYSTENs landsstevne
ved Mellemværftet 20.–23. juli

Besøkende har fri adgang
takket være våre sponsorer
og samarbeidspartnere
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Foto: Terje Stamnes

Foto: Terje Stamnes

 1 Mellemværftet 
  Hovedarena med stevnekontor, markedsplass,
  mattelt, festivaltelt og scene
 2 Milnbrygga: Norsk Klippfiskmuseum
 3 Håndverkern
 4 Norsk Skipfartshistorisk Selskap (Vågeveien)
 5 Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre
  (Inngang ved AMFI Storkaia fra Storgata)
 6 Haltbakk Bunkers
 7 Galleri Dobag og Sjøstjerna (Skolegata)
 8 Quality Hotel Grand (ved Carolines plass)
 9 Atlanten Turistsenter
 10 Atlanterhavsbadet (ved Atlanten Idrettspark)
 11 Piren (med Sundbåttillegg og Gripruta)
 12 Reperbanen (ved Brunsvika)

TP-Engros AS



Kystpilegrimsleia

Kulisteinen og
Edøy gamle kirke
på Smøla.
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Initiativet til prosjektet Kystpilegrimsleia kom fra Rogaland bispedømme. 
I åra 2012 til 2013 ble det satt i gang et forprosjekt for å utgreie ideen om 
ei Kystpilegrimslei fra Rogaland i sør til Nidaros i nord. I 2014 kom Kystpile-
grimsleia med under Riksantikvaren sitt verdiskapingsprogram. Prosjekteier 
var fylkeskommunene Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, 
Hordaland og Rogaland, samt bispedømma. En sammensatt gruppering med 
representanter for disse utgjør prosjektets styringsgruppe. 
Hele kystpilegrimsleia vil ha nøkkelsteder i hvert fylke. Her i M&R er Smøla 
og Edøya satt som første prioritet, Ålesund som andre og Averøy med 
Kvernes som tredje. Langs hele leia vil det tilrettelegges spesielt for å ta imot 
kystpilegrimene. Averøy og Kristiansund vil være startstedet her på Nordmøre 
for siste etappen. Smøla og Edøya vil bli første stopp. Deretter går turen som 
vi planlegger nå i sommer, gå opp til Sula på Frøya og videre til Dolm på Hitra. 
På Ørlandet er middelalderkirka og Austråttborgen besøkssted, og på Rissa vil 
Rein kloster og museet Kystens arv være målet.
 Vi som jobber med siste etappe ønsker å lage et kvalitetsmessig godt pro-
dukt. Derfor har vi nå innledet et samarbeid med Forbundet Kysten, og satser 
på en seilas fra Kristiansund til Trondheim rett etter at Forbundet kysten har 
hatt sitt landsstevne i Kristiansund. Vi vil prøve ut de tilbudene vi har lagt inn 
i kystpilegrimsleia. Skuta «HELT» som skal foreta seilasen for oss, vil delta på 
stevnet i Kristiansund, og søndag ettermiddag 23. juli starter turen som skal 
ende i Trondheim 28. juli og inn i Olavsvaken i Nidarosdomen natt til 29. juli. 
 Kristiansund vil være startsted for kystpilegimsturen nå i sommer. Kristian-
sund, Averøy og Smøla har søkt M&R fylkeskommune om tilskudd til arrange-
mentet, og har fått tildelt 50 000 kr. Sammen med Forbundet Kysten skal vi få 
til et godt arrangement. Detaljplanlegging er vi i skrivende stund i gang med, 
men slik det ser ut nå, vil vi legge opp til stand i Vågen og vandringer i byen 
både fredag og lørdag. Søndag vil vi arrangere tur med buss ut til Kvernes og 
Averøy. Etter denne turen vil passasjerene som skal være med på reisen, gå 
om bord i HELT og starte seilasen. Det legges opp til et lite arrangement før 
avreise. Første stopp vil bli Smøla og arrangement på Edøya.
 Turen opp til Nidaros i sommer vil bli en prøvetur som varer over 6 dager. Pro-
grammet vil bli klart ganske snart. Et innholdsrikt program, men en tur der 
også ren tilstedeværelse og stille refleksjon vil være ingredienser. Vår prost 
på Nordmøre, Anne Aarseth har hatt et glødende engasjement i saken og har 
vært pådriver for at pilegrimene skal møte et meningsfylt innhold på reisen.
Båten vil fylles med 15-20 deltakere som skal reise sammen denne uken. Men 
det vil også være mulig å være med på det meste av reisen ved å planlegge 
turen selv og benytte seg av Kystekspressen. Da kan en reise til de ulike kom-
munene og selv ta seg fram til de stedene der det er samling og arrangement 
for kystpilegrimene. I tillegg ønsker vi selvfølgelig at båter på egen kjøl skal 
finne det verdt å følge HELT og delta på reisen.
 Informasjon om turen kan du finne på http://kystnorge.com/
og forbundet kysten sine nettsider.

Hardanger-
kutteren
«Helt».



Sundbåten – en attraksjon i Kristiansund siden 1876

Båten har sitt design fra fergene på Hudson River fra slutten av 
1800-tallet. «Framnæs» ble bygd ved Moss Verft & Dokk i 1908 for 
trafikk mellom Bygdøy og Framnæs Brygge i Christiania. I 1917 ble 
«Framnæs» satt i trafikk på havna i Kristiansund etter at den hadde 
blitt kjøpt av det kommunale Sundbåtselskapet.  «Framnæs» var 
flaggskipet på havna frem til 1951 da den, som den siste båten med 
dampdrift, ble tatt ut av drift, solgt og nedrigget til lekter.
Etter mange års iherdig arbeide fra Stiftelsen Framnæs, kom
sundbåtferga tilbake på havna i 2012, gjenoppbygd med utgangs-
punkt i de gamle tegningene, tilpasset dagens sjøfartskrav og bruks-
områder. «Framnæs» har blitt en attaksjon i Kristiansund og brukes 
til rutedrift, sightsseing og kulturarrangementer på Nordmørs-
fjordene. I 2017 er det 100 år siden «Framnæs» kom på havna.

Flaggskipet «Framnæs»

Sundbåten «Rapp» fra 1958 Sundbåten «Rapp» ble bygd på Rena
Verft & Dokk ved Kristiansund i 1958.
Med drift frem til 2014 er dette den Sund-
båten som har lengst rutefart på havna i 
Kristiansund.  «Rapp» er derfor en verdig 
representant for Sundbåthistorien. Båten 
tas godt vare på av en venneforening og 
fremstår nærmest i originalt utseende fra 
1958. I 2016 fikk «Rapp» vernestatus fra 
Riksantikvaren. Den setter sitt preg på 
bybildet ved havna og brukes til diverse 
arrangementer.

Som den ledende klippfiskbyen i Norge fikk Kristiansund en stor vekst utover 1800-tallet. 
Det dannet grunnlag for oppstart av en kollektiv transport mellom «lainnene»
(øyene rundt havna). Sundbåten i Kristiansund ble etablert i 1876 og er
verdens eldste kollektive transportmiddel i kontinuerlig drift. 

Brannsprøyta «Slukk II» 
ble bygget i 1939 i stål ved Nylands Mekaniske 
Verksted. Fartøyet er 60 fot langt med den 
originale motoren en Paxman Ricardo type 8 
RW (5 cyl rekke toppventil som gir 210,3 bhk 
ved 1500 rpm) bygget av Davey Paxman LTD 
England. Brannpumpene er fra Escher Wyss, 
Zyrich. Slepekrok montert i 1955. Da «Slukk II» 
gikk ut av tjeneste i 1986 ble det startet et
vennelag som har tatt vare på fartøyet.Sundbåten «Lyn» og sundbåtferga «Framnæs» i rute på 1930-tallet.
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Bilde utlånt av Stiftelsen Framnæs

Foto: Terje Holm



Havne- og sjøfartsbyen Kristiansund 275 år
Den strategiske beliggenheten på tre øyer med den 
lune havna, har dannet grunnlaget for næringsveiene 
opp gjennom byens 275-årige historie. I 1742 da 
Kristiansund fikk bystatus, var tømmereksport den 
viktigste næringsveien. På 1800-tallet ble Kris-
tiansund Norges klippfiskhovedstad med en stor 
seilførende flåte som åpnet for nye eksportmarkeder 
i Spania, Portugal og Sør-Amerika. Utover 1900-tallet 
ble skipsbygging den sentrale næringsveien både i 
Kristiansund og rundt om på ytre Nordmøre. Storvik 
Mek. Verksted, etablert i 1876, ble en foregangs-
bedrift innen flere områder, hvor hovedfokuset etter 
hvert ble rettet mot skipsbygging. Kristiansund 
Mekaniske, som fortsatt er i drift inne i Vågen, har 
sine røtter tilbake til 1899. Da ble Kristiansunds 
Baadbyggeri startet med formål «bygging av båter 
og mindre fartøyer». Fra 1966 ble Sterkoder Mek. 
Verksted utviklet til en hjørnestensbedrift innen 
skipsbygging i Kristiansund med drift fram til 2003. 
I Kristiansund har vi også Jemar Norpower, som har 
videreført martime tradisjoner fra 1917 med en helt 
ny generasjon båter. Den berømte «Malo-sjarken» 
har vært et begrep blant kystfiskerne siden 1967.
Ved Skålvikfjorden i Halsa kommune ble det etablert 
et større skipsbyggermiljø utover på 1900-tallet, hvor 
Vaagland Båtbyggeri, det største verftet, fortsatt er 
i full drift. Dette verftet ble etablert i 1927 av Einar 
Vaagland og har vært en foregangsbedrift innen 

skipsbygging med fokus på høy kvalitet. Bremsnes 
Båtbyggeri har også en rik historie, som er dokumen-
tert på DVD-film.
Fra 1980-tallet ble olje og gass etter hvert den
sentrale næringsveien med  Kristiansund som 
Midt-Norges hovedforsyningsbase. Vestbase, Oss-
Nor, Benor og Dale Industripark er noen sentrale 
virksomheter inn denne næringen. De siste årene har 
fokuset blitt rettet med «Havrommet», som har store 
fremtidige utviklingsmuligheter. Gjennom Kristian-
sund og Nordmøre Havn IKS er Nordmøre knyttet inn 
mot den store verdiskapningen innen oppdrettsnæ-
ringen på Hitra og Frøya.
Selv om mye har forandret seg opp gjennom tidene, 
er den lune og trivelige havna fortsatt hjertet 
i Kristiansund. I april 1940 ble mesteparten av 
Kristiansund ødelagt av tyske bombefly. På Innlandet 
og ved Kystkultursenteret i Vågen finner vi fortsatt  
noe av den gamle bebyggelsen fra klippfisktiden. 
Mellemværftet, som ble etablert ca. 1860 for bygging 
og reparasjoner av Kristiansunds store flåte av små 
seilskuter, jakter og galeaser, er bevart i Vågen som 
et levende museum. På Gomalandet ved Milnbrygga 
ligger Norsk Klippfiskmuseum.
I Vågen pågår byggingen av «Skonnert Ideal», en 120 
fots skonnert basert på over 100 år gamle tegninger 
fra Skaalurens Baatbyggeri.

Sidetråleren «Ertnan»
på havna i Kristiansund
tidlig på 1950-tallet.

Nybygg på beddingnen ved
Vaagland Båtbyggeri i 1939.

skonnert Ideal av Kristiansund.

«Stormfuglen», bygd ved Vaagland Båtbyggeri
i 1966. Lettbåt i plast fra Malo.

«Hilding», dokumentasjonbåt bygd ved
Bremsnes Båtbyggeri i 1995. Stasjonert
ved Håholmen.

En ny generasjon trålere utviklet ved
storvik Mek. Verksted 

på 1960-tallet.
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Bilde utlånt av Terje Holm

Bilde utlånt av Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre

Bilde utlånt av Einar Sæter



Program Forbundet Kystens Landsstevne
Havnekultur • Klippfisk • Båtbyggertradisjoner

Onsdag 19. juli
Felles treff på Ringholmen, Tustna (nord)
og Håholmen, Averøy (sør). Samseiling 
starter fra Ringholmen og Håholmen torsdag 
20. juli morgen/formiddag.

Torsdag 20. juli
08:00 Flaggheis.
10:00 Stevnekontor åpner.
12:00 Markedsplassen åpner.
14:00 Samseiling fra Tustna og Averøy
 ankommer Kristiansund havn.
15:00 Festivalteltet åpner.
16:00 Matteltet åpner.
16:30 Markedsplass stenger.
17:00 Åpningsseremoni.
18:00 Utstillingen «På ripa»
 åpner på Galleri Dobag.
19:00 Bokpresentasjon med Einar Oterholm: 

«Kleivsetsjyn og Plassasjyn – historie 
og båtar» i lokalene til Norsk Skipsfarts-
historisk selskap Nordmøre.

21:00 Flagghal.
21:00 «Husbandet». Fartøyvernforeningens
 eget band spiller i festivalteltet.

Fredag 21. juli
08:00 Flaggheis.
08:00 Matteltet åpner (frokost).
09:00 Skippermøte.
10:00 Markedsplass åpner.
10:00 Aktiviteter i Mellmeværftet starter.
10:00 Åpen båt: MS «Gamle Oksøy»
 – filmvisninger.
10:30 Foredrag: Sverre Svendsen, etnolog, 

tidligere ansatt ved Nordmøre museum. 
-«Livet på, ved og rundt en havn».

 Sted: Milnbrygga. 
11:00 Barking av seil starter.
12:00 Foredrag: Simen Lunøe Phil, Museums-

faglig rådgiver Stiftelsen Lindesnes fyr-
museum og Kystverkmusea – «Støpe-
jernstårn – et fyrhistorisk eventyr». 

 Sted: Milnbrygga.
12:00 Festivalteltet åpner.
13:00 Kappseiling.

14:00 Foredrag: Odd W. Williamsen, konser-
vator og fagansvarlig for Norsk klippfisk-
museum – «Klippfisk: Kvinner, barn og 
føydalherrers verdiskaping gjennom

 300 år». Sted: Milnbrygga.
15:00 Foredrag: Jon Godal – «Tradisjonsbåtar
 i Møre og Romsdal». Sted: Milnbrygga.
16:00 Foredrag: «Storvik Mek. Verksted» ved 

Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre. 
 Sted: Milnbrygga.
17:00 Skattejakten – en konsertforestilling
 for hele familien. Sted: Bakgården
 på Håndtverkeren.
18:00 Premieutdeling v/slippen i Mellemv.
18:30 Korkonsert: Shantier med festivalkoret 

«Ballaklava» v/slippen i Mellemv.
19:00 Lyden av Vågen – Urfremførelse av
 nytt verk av Kjetil Bjerkestrand
 v/slippen i Mellemv.
19:00 Markedsplass stenger.
21:00 Flagghal.
21:00 Konsert/Jam i festivalteltet ledet
 av Kystfolket.

Lørdag 22. juli
08:00 Flaggheis.
08:00 Matteltet åpner (frokost).
09:00 Skippermøte.
10:00 Markedsplass åpner og aktiviteter
 i Mellemværftet starter.
10:00 Åpen båt – MS «Gamle Oksøy».
10:30 Foredrag: Lastet med Klippfisk med 

Jørgen Strand i lokalene til Norsk
 Skipsfartshistorisk selskap Nordmøre. 
11:00 Kapproing.
11:00 Møte med Elias.
11:00 Åpent dokumentasjonssenter i lokalene 

til Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre, 
 med inngang fra Storgata ned mot Amfi 
 Storkaia brygge.
11:30 Foredrag: Kristine Moltu fra Museum 

Nord / Lofotmuseet – Havnehistorie i 
bilder – tidlig havnebygging presentert 
gjennom Statens Havnevesens foto-

 samling. Sted: Milnbrygga.
12:00 Festivalteltet åpner.
12:00 Foredrag: Jarle Sanden fra Romsdals-

museet – «Sei – havets grå eminense» 
i lokalene til Norsk Skipsfartshistorisk 
selskap Nordmøre. 

12:00 Foredrag: «Bankskøyta» med Morten 
Hesthammer på Milnbrygga.

12:00 Skattejakten  – en konsertforestilling for 
hele familien. Sted: Bakgården på

 Håndtverkeren.
13:00 Foredrag: Frode Pilskog fra Dalsfjord 
 fyrmuseum – «Dei sunnmørske
 fyrbyggarane». Sted: Milnbrygga.
13:30 Defilering på havna (Piren).
14:00 Pilegrimsvandring i byen:
	 •	Kirkelandet	kirke	–	pilegrimsbønn
	 •	Sundbåten	m/guide	ombord
	 •	Nordlandet	kirke	–	åpent	kirkerom	for
     stillhet og refleksjon.
	 •	Turen	tilbake	til	sentrum	kan	enhver	
    velge selv
15:00 Omvisning i Reperbanen ved Hardanger 
 Fartøyvernsenter.
16:00 Premieutdeling v/slippen i Mellemv.
16:30 Korkonsert: Shantier med festivalkoret 
 «Ballaklava» v/slippen i Mellemv.
17:00 Lyden av Vågen – musikalsk verk av 
 Kjetil Bjerkestrand v/slippen i Mellemv.
19:00 Markedsplass stenger.
19:00 Stevnemiddag (Milnbrygga).
21:00 Flagghal.
22:00 Konsert med Kystfolket i festivalteltet.

Søndag 23. juli
08:00 Flaggheis.
08:00 Matteltet åpner (frokost).
09:00 Skippermøte.
10:00 Markedsplass åpner.
11:30 Busstur fra Kristiansund til Averøy
 (Kystpilgrimsleia):
	 •	Mottakelse,	mat	og	kultur
    på Kvernes museum
	 •	Pilegrimsvandring
	 •	Besøk	i	Kvernes	stavkirke
15:45 Avgangsarrangement i Kristiansund
 (Kystpilgrimsleia):
	 •	Samling	på	kaia	med	tale
	 •	Salmesang
16:15 «Helt» og andre båter forlater
 Kristiansund med kurs for Edøya
 (Kystpilgrimsleia).
16:00 Avslutningsseremoni.

Med forbehold om at
det kan komme endringer
i programmet.
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Hovedkomitéen for Kystens Landsstevne 2017 i Kristiansund:
Lars G. Backer (leder), Finn Erik Jenset, Arne Wikdahl, Camilla Wiik,
Jonny Skarpnes og Paul Wiik.
Utarbeidelse av brosjyre: Terje Holm.


