Branteviksdagen
Lördagen den 21

juli

8.00 - 15.00 Tipspromenad för hela familjen. Hämta din karta och tipsfrågor på Hörnan när du vill under
dagen. Lämna ditt svar i varvets brevlåda i Södra Hamnen.

10.00 - 12.00

Pilktävling. Vem fångar den längsta torsken? Följ med ut i Norra

Hamnlagets båtar. Båt med skeppare och pilkar tillhandahålls. Anmälan på
Hamnkontoret i Norra Hamnen från 9.00.

10.00 - 12.00 För alla barn. Vi tillverkar flaggspel som vi sedan sätter upp på olika platser i byn. Samling vid
tälten på Bäckudden.

10.00 - 16.00

Jakten Hoppets Dag. Segla med Jakten kl 10.00, 12.00 och 14.00 - gratis
för medlemmar. Kom ombord mellan seglingarna. Besök varvet och se stora sågen
i arbete. Försäljning av varvets produkter och av kepsar, muggar, mm. Se hela
programmet med tider i Södra Hamnen.

11.00 - 15.00

Sjöfartsmuseet Hoppet - Öppet Hus. Trots avsaknaden av hamn

ägdes, försäkrades och seglades mer än etthundra farkoster av
Brantevikarna år 1899! Huvudnäringen var internationell fraktfart. Vill Du
veta mer, besök oss på Branteviksdagen då vi har öppet hus mellan kl 11 och kl
15, svarar på frågor och visar bilder. Välkomna till Pantaregatan 20.

11.00 och 12.30 Hur rensar och filéar du en torsk? Fiskareföreningen och ”Hemmahamnen” visar hur man
rensar och filéar fisk. Välkommen till kajen i södra hamnen.

11.00 - 15.00

Södra Hamnlaget. Minimuseet öppnar kl 11.00. Tomas Fulup, fiskare på båten Ymer, visar

11.00 -12.00

Prova på Boule. För dig som inte har spelat och vill lära dig lite om teknik

12.30 - 17.00

Sommarboule. Branteviks Bouleklubb anordnar bouletournering i

13.00 - 16.00

Södra Skolan. Livet på Brantevik. Blandade bilder från de senaste åtta åren på
Skolan. Café Olivlunden håller öppet samma tid. Välkomna!

18.00 -...

mellan 11-13 hur du ”bödar” (lagar) fiskegarn. Rökning av sill pågår under dagen
och försäljningen öppnar kl 13.00. Här kan du smaka på och köpa nyrökt sill.
”Brantevikare” till försäljning.

och regler. Välkomna till Boulebanan.

tvåmannalag. Startanmälan från 12.30 på Boulebanan. Spelstart 13.00. (Obs.
förkortade matcher.)

Sommarfest. Knytkalas på Bäckudden med underhållning och prisutdelning
från dagens aktiviteter.
Trollkonstnären David Persson - svensk mästare i
trolleri - trollar för vuxna och barn
Prisutdelning
Tag med något att äta, tillbehör samt stol
Vi håller med bord, men inga stolar
Vi bjuder på kaffe och tårta
Vid dåligt väder se anslag på Samhällsföreningens hemsida och
Bäckudden

Välkomna alla i Brantevik
önskar

Bouleklubben, Branteviks Samhällsförening,Fiskareföreningen, Föreningen Jakten,
Galleri Bäckudden Norra Hamnlaget, Sjöfartsmuseet Hoppet, Södra Hamnlaget, Södra
Skolan.

