Velkommen til Aureveka og
en aktiv sommer i Aure
Sommeren ligger foran oss, og for oss i
Aure er det synonymt med mye aktivitet.
Lokalsamfunnet våkner til liv, og de mange fritidsboligene fylles med glade feriegjester.
Aure får et ekstra gir når sommeren kommer, og man kan delta på mange arrangement og
aktiviteter gjennom hele sommeren.
Ikke minst starter tursesongen. I Aure finnes det flotte merkede turløyper i alle vanskelighetsgrader. Stikk UT, 4-Fjell og andre turkonkurranser motiverer mange, men det viktigste er uansett å komme seg ut i den vakre naturen vår. For en kystkommune som Aure,
er også sjøen veldig viktig som rekreasjonsområde. Flere og flere koser seg med båtliv,
enten man bruker kajakk, seilbåt eller båt med hestekrefter bak. Her finnes muligheter for
fiske, badeliv og nydelige steder å dra til.
Under Aureveka, siste uka i juli, skjer det ekstra mye. Hver dag er det arrangement én
eller flere steder i kommunen vår. Gjerne med et tema som kan variere fra år til år. Det
største trekkplasteret er uansett å treffe kjentfolk, spise god mat og rett og lett kose seg
sammen. Mange frivillige stiller opp med stor dugnadsinnsats for å gjennomføre Aureveka.
Stor takk til alle som bidrar til at vi andre kan hygge oss!
Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god sommer, og jeg håper vi treffes under Aureveka!
Ingunn Golmen, ordfører

LØRDAG 20. JULI:
Tid: Sted:
11:00 Kjelklia
til
18:00

Kart: Arrangement:
Stor familiedag hos Aure Bil og Fritid
8 Visning og salg av bobiler og personbiler, nytt
og brukt. Flere gode tilbud på utstyr og tilbehør. Salg av Polaris ATV, UTV m.m.
Vår samarbeidspartner på båt, motor og
marineutstyr kommer.
Representanter fra Polaris ATV og snøscooter
kommer.
Demonstrasjon av forskjellig utstyr fra flere
leverandører.
Flere leverandører på plass med egen stand.
Dette er dagen for et skikkelig kupp.
Aktiviteter for barn og voksne med blant
annet hoppeslott og katapultstrikk.
Salg av grillmat, is, vafler og drikke
Arrangør: Aure Bil og Fritid

10:00 Aure Stadion
til
16:00

7

Bygdacup i fotball
30-års jubileumsturnering i fotball.
Fotballturnering for blandalag. Hvert lag har
sju personer, herav minimum to damer.
Påmelding til Bygdacupen 2019 innen fredag
12. juli til Øivind Bugge, mob. 90091928
eller e-post: oeivindbugge@yahoo.no
Arrangør: Aure IL og Ertvågøya IL

Tid: Sted:
Kart: Arrangement:
Åpning av kunstgalleriet
12:00 Sætervika på
2
«Galleriet ved havet»
til Ertvågsøya
Salgsutstilling med seks markante kunstnere:
17:00
Brit H. Fuglevaag – Billedtepper
Tor-Arne Moen – Malerier
Knut Skaun Sveen – Grafikk/lino
Nina Sundbye – Skulpturer
Frode Markhus – Malerier
Nirmal Singh Dhunsi – Malerier
Åpning av «Hagen ved havet». Orangeriet/
drivhuset vil vise trær og vekster fra fjerne
himmelstrøk. Litt salg av selvdyrka planter.
Gartnerteknikk AS fra Bergen, som har satt
opp glasshusene, vil være til stede.
Etter åpningsdagen blir galleriet og
10:00
orangeriet/glasshusene åpent hver dag
til
under Aureveka fra kl. 10.00–17.00.
17:00
Arrangør: Per Kristian Solbakken og Martin Sætervik
Eriksen

21:00 Aure
til Gjestegård
02:00

7

Utefest med live musikk av Sie Gubba
Sie Gubba står på scenen når Aure Gjestegård
arrangerer sin årlige utefest for å markere
starten på Aureveka.
Billetter er i salg via Ticketmaster.
Portene åpnes kl. 21.00.
Alle rettigheter ute og inne.
Aldersgrense 20 år.

Arrangør: Aure Gjestegård AS

Leverandør av
rensefisk til
oppdrettsnæringen

SØNDAG 21. JULI:
Tid: Sted:
Kart: Arrangement:
11:00 Aure Stadion
Bygdacup i fotball fortsetter
7
til
Fotballturnering for blandalag.
Arrangør: Aure IL og Ertvågøya IL
17:00

MANDAG 22. JULI
Tid:
12:00
til
17:00

Sted:
Kart: Arrangement:
Området ved
Foldfjordsdagen
3
Bergtun i
Tema: Håndverk, hobby, bygg og fritid.
Foldfjorden
Ute vil det bli vist blant annet tjærebrenning,
boring av vannrør i tre, støping og farging av
takstein, samt hesteridning. Man kan også bli
kjent med esler. I teltet blir det gjettekonkurranse, demonstrasjon av forskjellige båndvevsteknikker, farging av garn og skinnfellsøm.
Salgsboder med blant annet Lanullva.
Gjensidige vil orientere og informere om
forsikringer. Som i fjor vil barna kunne lage
perlesmykker.
Idrettsinteresserte kan både se på og delta i
EM (Ertvågsøymesterskapet) i skotthyll.
Inne i Bergtun blir det fotoutstilling.
Ingen behøver å gå sultne hjem da det blir
matsalg både ute og inne.
Mer informasjon kommer i egen
annonsering.
Arrangør: Foldfjorden Grendahuslag

Velkommen til Lesund
på visning og kaffe!

TIRSDAG 23. JULI
Tid: Sted:
11:00 Vihals
til
17:00

Stolt forhandler av Grandezza,
Finnmaster, Husky, Buster, Pioner,
Steady, Grand og Smartliner ☺ Vi
tilbyr innbytte & finansiering

Kart: Arrangement:
Vihalsdagen
10 Salg av vafler, grillmat og bacalao.
Salgsboder.
Underholdning.
Loddsalg med reisegavekort som hovedpremie.
Kunstutstilling ved Inga Dalsegg. (Utstillingen
er åpen fra 13. juli–28. juli).
Gode tilbud fra den lokale handelsstanden.
Arrangør: UL Nordlys

ONSDAG 24. JULI

Vi gir tilbake!

Tid: Sted:
13:00 Bakksetra
til
17:00

Gjensidige Nordmøre og Romsdal er lokalt kundeeid
og vi gir tilbake av vårt overskudd.
Kunder hos oss får kundeutbytte, og sammen støtter
vi lokal kultur og idrett gjennom Dugnadsløftet.
Ring oss på 915 03 100 eller kom innom vårt kontor
i Kristiansund og Molde.

13:00
til
15:00

Kart: Arrangement:
Bakkseterdag
11 Har vore arrangert i Aureveka sidan 1991 på
Bakksetra ved Årvågsfjorden. Ta av ved Sjølia
og kjør ca. 5 km mot Storklakken på bomveg. Der ligg den godt bevarte setervollen
med små seterbuer, og andre tømmerbygningar i tradisjonell stil. Kulturlandskapet er tatt
godt vare på og Bakkseterdagen viser historie
og kultur frå gamle dagar da setra var i bruk.
Tradisjonell seterkost, nærkontakt med
dyr, lokal underhaldning, kulturhistorie og
triveleg stemning på setervollen. Sal av den
populære heimelaga rømmegrauten, grillmat, vaflar, svele, kaffe og andre godsaker.
Det blir koka brunost i svartgryte ute og
steikt vaflar og koka kaffe over bålet. Kulturhistoriske illustrasjonar og musikkinnslag.
Seterelva renn rolig forbi setra med muligheit for bading og fiske.
Det vil vere cirka 10 hestar på vollen og det
blir mulig å ta ein ridetur. Matsal fra kl.
13.00–17.00. Velkommen til Bakkseterdag.
Hugs KONTANTAR! - ingen kortterminal eller vipps grunna manglande internettdekning.
Arrangør: Årvågsfjord samfunnshus, Daltun

21:00 Årvågsfjord
til
01:00

gjensidige.no/nr
facebook.com/gjensidigenr

13

Pubaften på Gammellåven

TORSDAG 25. JULI

BILSKADE?

Tid: Sted:
Kart: Arrangement:
13:00 Butikken i
Nordlandets dag
12 Tradisjonen tru vil det bli sal av saltfiskball,
til Kjørsvikbugen
blandaball, sildsuppe, kaffe, vafler og svele.
17:00
Elias-båten kjem på besøk. Båten vil bli å
finne i Ledalsvatnet. Velkomen til ein triveleg
dag for små og store.
Arrangør: Nordlandet grendalag

20:00 Vihals
til
01:00

10

Utepub på Vihals
Med underholdning av Elin Torset.
Salg av øl og vin. (Ved dårlig vær flyttes arrangementet innendørs.)

Arrangør: UL Nordlys

FREDAG 26. JULI
Tid:

Sted:

10:00 Aure sentrum
til Auretorget
18:00 Aure
kjøpesenter
11:00
13:00
14:00
15:30

Kart:

7

Arrangement:

Sentrumsdag
Salgsboder og utstillere med mat og håndarbeid etc. Salg i butikkene. Tradisjonsmat på
Kaf ’e koppen.
Hesteridning ved Carol Imo Lengweiler.
Tong-IR Taekwondo med oppvisning. Kom å
se utøvere i Europatoppen fra Aure.
Underholdning fra scena. Utdeling av Årets
Aurgjelding.
Andeløp i Aurelva med premiering arrangert
av Bjøring grendalag.

Arrangør: Næringslivet i sentrum

Vi hjelper deg!

• EU-kontroll
• Service
• Riis Bilglass avd. Aure
• Bilskade/ Lakkering
• Sertifisering landbruk/ Industri
VEAN BIL & LANDBRUKSVERKSTED
Tlf. 71 64 63 45
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LØRDAG 27. JULI
Tid:

Sted:

09:00 Aure sentrum
til Aure
10:30 kjøpesenter
11:00 Gridsvågøya
til
17:00

Kart:

7

Arrangement:

Sildefrokost
Tradisjonell sildefrokost med diverse typer sild.

Arrangør: Kaf ’e koppen på Aure kjøpesenter

6

Åpen dag hos Gridsvåg Båt og Motor
Demonstrasjon og prøvekjøring av båter og
vannscootere.
Gode tilbud. Servering.

Arrangør: Gridsvåg Båt og Motor

13:00 Giset v/
til rundkjøring
17:00
12:00 Støttepunkt,
til Melland
17:00

4

Teppeutstilling med Brit H. Fuglevaag i
fjøset i Bergheimen
Arrangør: Brit Fuglevaag

9

Støttepunkt
Familiedag på Støttepunkt.
Salg av bacalao, grillpølser, kaffe, kaker og
vafler. Omvisning. Åpen museumsbunker.
Dagen starter kl. 12:00 med en 100-års
minnemarkering ved minnesteinen
etter de fire som omkom i 1919.
Alle som ønsker det er velkommen til minnemarkeringa.

Arrangør: Melland Forts Venner

21:00 Lurvika
til
02:00

5

Bryggekveld i Lurvika
Fest og bryggedans for de danseglade.
Musikk av Tahiti Kompaniet.
Salg av bacalao og grillmat.

Arrangør: Stig Chruickshank

SØNDAG 28. JULI
Tid:

Sted:

13:00 Giset v/
til rundkjøring
17:00
13:00 Kråksundet
til Sjøbruks17:00 museum

Kart:

4

Arrangement:

Teppeutstilling med Brit H. Fuglevaag i
fjøset i Bergheimen
Arrangør: Brit H. Fuglevaag

1

Klippfiskens dag
Mat og musikk.

Arrangør: Kråksundet Sjøbruksmuseum

Galleriet ved havet

Utstillingen har fått navnet «No skin det sol» basert på dikteren og
bygdeforfatteren Hans Hyllbakk. Bestefar til Martin var en stor tilhenger
av dikteren og bygdeforfatteren. Han (bestefar) drev også laksefiske
med flere kilenøter, og var kjent for sin einerrøkte laks. På åpningsdagen vil det bli en liten smak av einerrøkt laks på hjemmebakt flatbrød.
Husets spesialitet «gallerikake» med kaffe, kan du også prøvesmake.
Etter åpningsdagen blir galleriet og orangeriet/glasshusene
åpent hver dag under Aureveka fra kl. 10.00–17.00.
Deretter hver lørdag og søndag fra kl. 10.00–17.00 t.o.m. 31. august.

Nytt i Aureveka
Siste tilskudd til Aurevekafamilien blir når «Galleriet ved havet» åpner
sine dører for første gang under Aureveka i år. Lørdag 20. juli kl.12.00
åpner Martin Sætervik Eriksen og Per Kristian Solbakken eiendommen
«Sætervika», som ligger på Ertvågsøya, på vei mot Høvikfjellet og
Sandshamna. Der kan du oppleve kunst i det tidligere fjøset, og eksotiske vekster i orangeriet/drivhuset.
Martin Sætervik Eriksen arvet eiendommen fra sin bestefar Martin
Sætervik. Først var det et yndet feriested, men som pensjonist har
han blitt fastboende på eiendommen. Der dyrker han sin interesse for
planter og trær. Hans spesialitet er å dyrke opp frø til vekster som du
vanligvis finner under fjerne himmelstrøk.
I dag har han en betydelig samling spesielle vekster i sitt orangeri/
drivhus. Han gleder seg til å vise sin plantesamling. Det vil også bli litt
salg av planter og trær, sier han.
Martin har seilt i utenriksfart i 20 år, og jobbet på NTNU i 25 år før sin
pensjonstilværelse.
Per Kristian Solbakken, som også er pensjonist og bor på plassen, har
alltid vært interessert i kunst i alle varianter. Han har jobbet på Trøndelag Teater i 35 år som scenograf og kostymedesigner, og har hatt sine
egne utstillinger flere ganger med bilder og skulpturer.
Per Kristian skal nå åpne galleri i det nyrestaurerte fjøset.
Han har bedt seks markante kunstnere til en kollektivutstilling (salgsutstilling); Nina Sundbye
(skulpturer), Tor-Arne Moen
(malerier), Knut Skaun
Sveen (grafikk), Frode
Markhus (malerier), Nirmal
Singh Dhunsi (malerier) og
ikke minst Brit H. Fuglevaag
med sine vevde kunstverk.

Besøk vår hjemmeside: www.gallerietvedhavet.no og blomsterbloggen:
www.hagenvedhavet.com eller på Facebook: Galleriet ved havet.
Gartnerteknikk AS fra Bergen kommer på åpningen for å promotere
sine glasshus/orangerier/drivhus som er satt opp
på eiendommen. www.gartnerteknikk.no
Vi gleder oss − velkommen!
Martin Sætervik Eriksen − Per Kristian Solbakken

ALT FRA GRUNN TIL MØNE
MALING, BEIS OG TJÆREPRODUKTER

DØRER OG VINDUER

BYGGVARER

HAGEUTSTYR OG MATERIELL

MATERIALER

....OG MYE, MYE MER!

BYGGVAREHUSET TENNHAUGEN AS
Tennhaugen industriområde - 6699 Kjørsvikbugen
Tlf.: 71 64 53 20 - e-post: post@bvht.no
www.tennhaugen.btkjeden.no

Gammellåven i Årvågsfjorden
Gårdsutsalg, selskapslokale, kafé og pub

Innerst i Årvågsfjorden, på vei opp
mot Brekka, ligger Gammellåven.
Som navnet tilsier er dette den
gamle fjøsbygningen på gården, til
ekteparet Kari og Arve Johan Goa,
som er gjort om til blant annet
gårdsutsalg og kafé.
Ved siden av å drive ordinært
gårdsbruk med melkeproduksjon og sauehold, har altså gammellåven fått sin renessanse og blitt et flott sted for ulike aktiviteter.
Fra gårdsutsalget selges lokalprodusert mat og håndverksprodukter fra
Årvåg gård. Som medlem i Kyststreif, som forøvrig er en paraplyorganisasjon for småskalaprodusenter i Aure, selger de også en del
produkter fra andre lokale produsenter. Gammellåven er også medlem
av Hanen.
Kjøtt- og skinnprodukter blir videreforedlet fra gårdens egne gammelnorske spelsauer. Etter en tur innom
Nortura Malvik kommer kjøtt og skinn tilbake til gården for videreforedling og salg.
Skinnproduktene er det fruen på gården
som står for. Her får du kjøpt skinnfeller
i forskjellige størrelser, sitteunderlag,
babyposer, gyngestoltepper, barnetøfler,
barnevotter osv. Om ønskelig kan man
få trykt på navn og dato på produktene,
noe som gjør de til ettertraktede gaver til
barnedåp, bryllup, bursdager og lignende.
Gammellåven har også selskapslokale
med fullt utstyrt kjøkken, hvor de kan
dekke i overkant av 100 gjester. Her kan
det arrangeres bursdager, barnedåp, konfirmasjon, bryllup og lignende i
en lun og litt annerledes atmosfære.
I en uformell atmosfære arrangeres det også pubkvelder, gjerne med
musikk og underholdning fra lokale krefter.
Vertskapet på Gammellåven ønsker nye og gamle gjester hjertelig
velkommen innom!

PROGRAM AURE
FREDAG 23.08
• Kl. 08:00–11:00: Breddearr. «Opptur
Brekka» – 3 km motbakke mosjon
• Kl. 10:00–11:45: Rulleski – distanse
skøyting fellesstart 25 km
• Damer starer kl. 10:00
• Herre starter kl. 10:30
• Kl. 15:00–18:45: Rulleski – sprint
skøyting 1,5 km

TV-SENDINGER FRA AURE
FREDAG 23.08
NRK1: kl. 19:55–21:00 (Sprinten)
NRK1: kl. 22:15–22:30 (Aure-Brekka)

Se øvrig program her:

www.toppidrettsveka.no
Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer i programmet.
Følg med på plakater og våre nettsider: www.aureforum.no
Utgiver: Aure Næringsforum, Gammelbrannstasjon, Bankvegen 11, 6690 Aure – Tlf. 950 57 480
Design: HD-Studio AS – Trykk: Trykkpartner AS

