
KYSTKULTURUKA I LANGESUND
10. - 16. juni 2018

Søndag 10. juni: Fyrets dag på Langøya.
Tirsdag 12. juni: Kystkulturkveld på Halen gård.
Onsdag 13. juni: Kystkulturdag med voksenopplæringa ”VIVA” i Langesund 
Torsdag 14. juni: Vise- og allsangaften på Langøya Båtbyggeri
Lørdag 16. juni: Kystkulturdagen i Langesund



Søndag 10. juni
Fyrets dag på Langøya 

kl. 11 - 15.
10.00 – 11.00 Ferge fra Cudrios brygge til Langøya, 

Voksne kr. 30 tur/retur, barn under 15 år gratis.
Spesiell transport direkte til fyret v/behov.

10.00 – 14.00 Strikkekafè - vi strikker oss til fyret. 

11.00 – 11.30 Underholdning v/Roar Morten Nilsen.

10.00 – 14.00 Informasjon om geologien v/Gea Norvegica Georpark.

11.30 – 13.00 ”Trutta” har fiskekonkurranse for barn under 15 år.
Ta med fiskestang og vest!

12.30 – 13.15 Underholdning v/Roar Morten Nilsen

13.30 – 14.00 Premieutdeling fiskekonkuranse.

14.30 Retur m/ferge fra Hovedgården og direkte fra fyret for 
brukere med spesielle behov.

Andre aktiviteter:
• Naturhistorisk vandring med Gea Norvegica Geopark.
• Salg av kaffe, mineralvann, vafler, pølser og kystlagets fiske-

burgere. Maskinhuset er åpent.



Tirsdag 12. juni
Kystkulturkveld 
på Halen gård

18.00 Tema: 1: Fra istid til nåtid – Langesundsfjordens tilblivelse 
v/ Gea Norvegica Geopark

Tema 2: Plastens livsløp og plast i havet v/INEOS AS og 
Norner AS.

Plast er et viktig produkt, men må håndteres riktig i alle livsløpsfaser. Vi
møter representanter for industri og forskningsmiljø i Grenland.

Her ser vi  barn fra Nustad barnehage i aksjon på Langøya. Senere har
de analysert funnene og resultatene vil vi vise på en stand under
kystkulturdagen 16. juni.



Onsdag 13. juni
Kystkulturdag med
voksenopplæringa 

i Langesund

Vi ønsker å vise de som er nye i Norge noe av hva kystlaget driver med
og informere om kystkulturen, frivilligheten og dugnaden vi driver. Her blir
det både seiltur på fjorden med RS2 Langesund, roturer, visning av tradi -
sjonshåndtverk, lære litt knuter og knop etc.



Tirsdag 2. september
Vise- og allsangkveld på Langøya Båtbyggeri

18.00 - 19.00 Båt fra Cudrios brygge.
19.00 - 21.00 Vise- og allsang ved Bamble Viseklubb.

Båtskyss, fiskesuppe fra Hovedgården og visesang kr 200.
Drikke kan kjøpes. 

21.00 Retur med båt til Langesund

Torsdag 14. juni
Vise og allsangkveld 

på Langøya Båtbyggeri

18.00 Overfart med RS2 fra Cudrios brygge til båtbyggeriet
19.00 Sanggruppa St. Helena underholder
19.45 Det serveres sildetallerken fra Olivia
20.15 Sanggruppa St. Helena underholder
21.30 Retur med RS2 til Cudrios brygge

Transport, visekveld og sildetallerken kr. 250,- Drikke kan kjøpes.
Maks. 80 personer. Forhåndssalg på Boksafari i Langesund fra 2. mai.



Lørdag 16. juni
Kystkulturdagen i Langesund 

kl. 11 - 16.

Tradisjonsbåter av mange slag, store og små, vil ligge ved bryggene i
Langesund denne lørdagen.

10.00 - 12.00 Norgesløpet paraderer med veteranbilkortesje

11:00 Åpning 

11:15 Demonstrasjon av gamle motorer.

12:30 Utdrag fra Nesjarspelet.

13.30 Demonstrasjon av gamle motorer.

14.00 Sanger fra Nesjarspelet v/Janne Johansen

13.30 Samseiling i Langesundet.

16.00 Avslutning med trekning av lotteri.

Aktiviteter for barn: Ballongmannen Daniel Larsen, Elias, bygge små-
båter, krabbefiske, taljeløft, knuter og knop og ansiktsmaling.

Andre aktiviteter: Nustad barnehage har «Plast på strender» som tema
og viser noen av sine funn, Grenland dykkerklubb har ulike aktiviteter
(dykkertank, akvarier, undervannsfilm etc.) Røyking av makrell m.m.

Kafeteria: Kafeteria i telt på brygga med blant annet kaffe, vafler og
Kystlagets spesialiteter: Røyka makrell, fiskesuppe, fiskeburger og sveler.
Kystlaget har åpent hus (1.etg).

Visninger: RS2 Langesund, gjestebrygga blir full av tradisjonsbåter,
Fiskerhuset, Gjestlands maritime samling og Tollmuseum på St. Helena.



Nesjarspelet
I 1016 stod et av norgeshistoriens største og viktigste
sjøslag utenfor kysten mellom Brunlanes og Langesund;
slaget ved Nesjar mellom Olav II Harald sson, senere Den

Hellige, og hans motstandere Svein Jarl, Erling Skjalgsson og Einar Tambarskjelve.
Olav gikk seirende ut av slaget, og kunne befeste sin posisjon som Norges konge, og
samtidig kristendommens endelige gjennombrudd.

Basert på historien, har Nesjar Teaterforening skapt ”Nesjarspelet”, der vi får møte 
Nesjarfolket anno 1016. Ættesamfunnet, forskjeller mellom frie og ufrie, kjærlighet og
svik står sentralt. Inn i dette seiler kong Olav med sitt følge, og det brygger opp til kamp
når vi får vite at Svein Jarls hær lurer rett rundt neset.

Med mer enn 70 aktører, levende musikk, dans, kostymer, hester og vikingskip på
fjorden ble dette et eventyr første gang i 2016. I 2018 gjentar vi publikumssuksessen på
stranda i Helgeroa. Denne gangen med enda flere skip og spissere manus.

Til Langesund tar vi med oss deler av forestillingen. Vi har satt sammen noen scener,
som gir en bit av eventyret. Solistgruppa Havfruene er med, akkurat som i Helgeroa.

Vil du se hele forestillingen, er du velkommen til Helgeroa i juni!

Spilles 28.06, 29.06, 30.06 og 01.07  Billetter selges via www.bolgenkulturhus.no 

Manus: Anita Baann Hovd. Musikk: Guttorm Guttormsen. Regi: Tom Berge Hansen.



Aktiviteter spesielt for barna 
på kystkulturdagen 

Kystkulturuka satser på de
yngste og har mange gøyale
tilbud. Redningsskøyta Elias
kan ta barna med ut på sjøen,
de kan snekre sine egne båter,
fiske krabber, løfte med taljer og
lære om knuter og knop. 

Dessuten kan det bli ansikts-
maling og møte med ballong-
mannen Daniel Larsen - master
of magic. Han vil han være i
området  og vise sine ballon-
kunster og triks.… Og alt er
gratis!




