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Velkommen til Aure
lørdag 18. juli–søndag 26. juli

Velkommen til
Det så lenge usikkert ut for Aureveka 2020, men etter hvert
som regjeringen lettet litt på coronatiltakene meldte ﬂere
aktører om vilje og lyst til å gjennomføre sine arrangement.
Noe vi i ANF setter stor pris på. Noen måtte likevel melde
pass. Disse arrangørene er omtalt i brosjyren, og vi vil
oppfordre alle som har anledning til å støtte disse på andre
måter. Under kommer noen råd til deg som besøker de ulike
arrangementene i Aureveka.
Hold deg hjemme om du er syk eller
viser noen symptomer
Følg arrangørens anvisninger i forhold til
håndvask og desinﬁsering
Ta ansvar, og oppretthold 1-metersregelen
uansett hvor du er
Ved betaling, bruk gjerne vipps eller tæpping.
Unngå kontanter så fremt dette er mulig

VELKOMMEN

til Aure kommune
Sol, varme og sommer står for tur, og her i Aure ligger
alt til rette for et høyt aktivitetsnivå i de kommende
månedene.
Etter en vinter med svært strenge restriksjoner
åpner samfunnet opp mer og mer. Det er en fryd
å igjen se barn på idrettsbanen, liv i grender og at
fritidsboligene blir besøkt! Selv om sommeren 2020
vil bli annerledes enn vi så for oss i utgangspunktet,
så ligger alt til rette for nok en ﬂott Aure-sommer. De
ﬂeste nordmenn vil sikkert tilbringe sommeren her
hjemme, og jeg håper både fastboende og tilreisende
vil bidra til et yrende liv og høy aktivitet i kommunen
vår. Vi har så mye å by på i Aure, og vi ønsker mer enn gjerne å dele det med
tilreisende. Naturen er vårt fremste trekkplaster, med vakre fjell og fjorder
som byr på en åpen invitasjon til alle som vil benytte seg. Fjordruta strekker
seg gjennom hele kommunen vår, vi har turkonkurranser som bl.a. Stikk UT!
og 4-Fjell og det er uante muligheter for teltliv, båtliv, kajakk, ﬁske og dykking.
Kyststreif byr på 14 fantastiske grunner til å besøke Aure, og hver og en av
de 14 er verdt et besøk! Vi har også Melland Fort, et kulturminne etter 2.
verdenskrig, som absolutt er verd et besøk for både store og små.
Aureveka skal tradisjonen tro gjennomføres også i år. Det blir noen
begrensninger pga. statlige retningslinjer, men mye blir som det pleier å være
også i årets utgave. Du ﬁnner informasjon om hva som skjer de ulike dagene
i denne brosjyren.
Det er mange som legger ned en stor innsats for at andre skal ha aktiviteter
å delta på, og jeg ønsker å overbringe en stor takk til alle bidragsytere.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer, og håper dere får samlet både energi
og minnerike opplevelser i Aure!
Hanne-Berit Brekken
ORDFØRER

Følg arrangørens anvisninger i henhold til kø,
betalingsmetoder, sitteplassering og annet

Kos dere med Aureveka 2020, og god sommer!
r,
sitteplassering
og annet

Leverandør av
renseﬁsk til
oppdrettsnæringen
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Galleriet: Viser 42 malerier av Magne Myhren, salgsutstilling.
Hagen: Enkelte planter og trær for salg.
Sted: Sætervika på Ertvågsøya

Arrangør: Galleriet ved Havet og Hagen ved havet

11–18 Familiedag på Aure bil og fritid
5

I år kan du gjøre kupp på mange av våre produkter.
Flere av våre leverandører kommer å tilbyr veldig gode priser og
kjører demo på sine produkter.
Vi kjører dagskampanje på bobiler, personbiler og ATV fra Polaris.
Det blir som vanlig noe spennende og moro for barna.
Mulighet for å kjøpe grillmat, vaﬂer, is m.m.
Vi på Aure Bil og Fritid ønsker alle velkommen innom.
Sted: Kjelklia

Arrangør: Aure bil og fritid

13–17 Utstilling
3

Tekstilutstilling med Brit H. Fuglevaag i fjøset i Bergheimen.
Se utsatt skilt for sted/parkering.
Sted: Giset ved rundkjøringa
Arrangør: Brit H. Fuglevaag

LØRDAG 18. JULI

LØRDAG 18. JULI

10–17 Galleriet ved havet og Hagen ved havet

14–20 Kallhammarrampen
6

Matservering og salg av hjemmebrygget øl fra Ramp Brygg.
Mulighet for å legge til med båt.
Åpent hver dag under Aureveka, unntatt mandag og tirsdag.
Sted: Torset på Skarsøya

Arrangør: Kallhammarrampen

19–22 Havets festbord og pubaften
22–02 Aure gjestegård inviterer til havets festbord. Spennende og variert
4

utvalg av retter fra havet serveres som tapas på ditt bord fra kl.
19.00. Bordbestilling på telefon 716 46 238 før 12.07. Vi avslutter kvelden med pubaften fra kl. 22.00. Billetter til pubaften kan
forhåndskjøpes via telefon 716 46 238, eller på Aure Gjestegård fra den 12.07. Mer informasjon på vår Facebookside eller
hjemmeside www.auregjestegaard.no
Sted: Aure Gjestegård
Arrangør: Aure Gjestegård

Dette kan du også enkelt gjøre selv:

SØNDAG 19. JULI

Mobilbanken
gir deg full oversikt over
inn- og utbetalinger

10–17 Galleriet ved havet og Hagen ved havet
2

Galleriet: Viser 42 malerier av Magne Myhren, salgsutstilling.
Hagen: Enkelte planter og trær for salg.
Sted: Sætervika på Ertvågsøya

Arrangør: Galleriet ved Havet og Hagen ved havet

13–17 Utstilling
3

Tekstilutstilling med Brit H. Fuglevaag i fjøset i Bergheimen.
Se utsatt skilt for sted/parkering.
Sted: Giset ved rundkjøringa
Arrangør: Brit H. Fuglevaag

14–20 Kallhammarrampen
6

Matservering og salg av hjemmebrygget øl fra Ramp Brygg.
Mulighet for å legge til med båt.
Sted: Torset på Skarsøya

Arrangør: Kallhammarrampen

Sperre kortet. Åpne igjen
hvis du finner det

Bestille nytt kort hvis det er
ødelagt eller mistet

Opprett klage på beløp
som er trukket ved feil
eller svindel

Passion for Salmon.

MANDAG 20. JULI

Vi er en av verdens største og mest
effektive produsenter av oppdrettslaks

10–17 Galleriet ved havet og Hagen ved havet
2

Galleriet: Viser 42 malerier av Magne Myhren, salgsutstilling.
Hagen: Enkelte planter og trær for salg.
Sted: Sætervika på Ertvågsøya

Arrangør: Galleriet ved Havet og Hagen ved havet

13–16 Åpen kyrkje
7

Kykja er åpen mandag 20. juli–fredag 24. juli. Servering av vaﬀel
og kaﬀe. Musikk med Alexey Kurbanov tysdag og torsdag fra kl.
14.00.
Sted: Stemshaug kyrkje

Arrangør: Stemshaug sokneråd

Billedvev av Brit H. Fuglevaag på Giset
Tekstilkunstneren Brit H. Fuglevaag viser frem sine billedvev på Giset
18. og 19. juli under Aureveka.
Brit Haldis Fuglevaag er født i Kirkenes, oppvokst i Trondheim og
utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo samt
Kunstakademiet Warszawa. Mange av hennes motiver er hentet fra
Nordmøre og Varangerfjorden i Finnmark.
Brit Fuglevaag har familierøtter fra Aure og har delvis bodd og
arbeidet på Ertvågsøya siden 1970.
Hun er kjent for sitt kraftfulle, røﬀe uttrykk, sine lysende farger og sitt
mangfoldige utvalg av materiale.

«Bukketten» blir å se på
årets utstilling.

Tekstilkunstneren har siden 1970-årene vært en av de mest sentrale
personene i norsk kunstliv. Hun har med sitt kunstneriske virke, sitt
engasjement i ulike styrer og organisasjoner og sin undervisning hatt
stor påvirkning på tekstilkunstens utvikling og posisjon i Norge.
Fuglevaag ﬁkk Oslo bys kunstnerpris i 1986, og «Medalj D’or Merité et
Devouement Francais» for sin kunstneriske innsats i Frankrike i 2000.
Utstillingen blir å ﬁnne i fjøset på Bergheimen, like ved rundkjøringen på Giset. Det vil bli skiltet langs veien.
Hun har åpent atelier for besøkende
på Bergheimen ved Mjosundbrua
lørdag 18. juli og søndag 19. juli.
Brit Haldis Fuglevaag i Civezza, Italia.
(foto:M.F.W.V.)

TIRSDAG 21. JULI

10–17 Galleriet ved havet og Hagen ved havet
2

Galleriet: Viser 42 malerier av Magne Myhren, salgsutstilling.
Hagen: Enkelte planter og trær for salg.
Sted: Sætervika på Ertvågsøya

Arrangør: Galleriet ved Havet og Hagen ved havet

12–16 Vihalsdag
8

Underholdning, salgsboder og hoppeslott. «Svanen» ligger ved
kai.
Utepub på Vihalsen: 11.07, 17.07, 23.07 og 25.07 kl. 21.00-01.00
18 års aldersgrense. Velkommen!
Sted: Vihals

Arrangør: UL Nordlys og handelsstanden på Vihals

Folfjorden grendahuslag og Foldfjordsdagen
Vi beklager at vi ikke ser oss i stand til å avvikle Foldfjordsdagen i år, slik vi hadde planlagt. Skal vi
overholde regjeringens regler om registrering av besøkende, sosial distansering og ekstra renhold, vil
det bli mer enn vi har kapasitet til som arrangør. Vi kommer sterkt tilbake i 2021, og ser fram til å møte
våre venner igjen da.
Foldfjorden Grendahuslag, som arrangerer Foldfjordsdagen, ble stiftet som andelslag for å drive
grendahuset Bergtun, som sto ferdig i 1987. For å kunne melde oss inn i Frivillighetsregisteret,
ble andelslaget omdannet til forening i 2017. I vedtektene til grendahuslaget står det: Foldfjorden
Grendahuslag er en ideell forening med vekslende medlemstall, åpen for alle som ønsker å melde seg
inn og med begrenset ansvar. Medlemmene har ikke ansvar for foreningens forpliktelser.
Videre står det at formålet med foreningen er å drive og administrere et grendahus i Straumsvik
krets. Det står også at foreningen kan engasjere seg i andre positive tiltak og forhold som angår
dagliglivet til innbyggerne i Foldfjorden, noe vi også gjør.
Grendahuslaget disponerer et stort og godt utstyrt forsamlingshus i Bergtun, med et betydelig
uteareal som egner seg til å samle folk på når været tillater det. Sammen med Ertvågsøya Idrettslag
(EIL), som har sin idrettsplass i umiddelbar nærhet av Bergtun, kan vi invitere til store arrangement om
det skulle være ønskelig. Geograﬁsk er Bergtun lokalisert så midt i Aure kommune som det er mulig å
få til. Fylkesveg 680 går rett forbi, uten å ligge så nært at lyden forstyrrer eller at det er farlig for barn.
Dessverre har fylkeskommunen nektet å sette opp skilt som viser til grendahuset, til tross for at slik
skilting er på plass andre steder i kommunen.
Under vinterhalvåret brukes storsalen i Bergtun av EIL til trening, et tiltak som er populært blant
innbyggerne i bygda.
Vi eier også et telt med dimensjonene 6x12 meter, som blir benyttet under Foldfjordsdagen. Dette
kan brukes under andre arrangement om det er behov for det.
Som en forstår, er vi godt rustet til både selv å invitere til betydelige tilstelninger, og til å leie ut hus,
telt og areal til andre som har behov for et sted å motta et større antall mennesker. De som ønsker å
leie, kan kontakte Ove Ormbostad, mobil 90015968, e-post: oveorm@online.no

HER FINNER DU
ARRANGEMENTENE
I AUREVEKA:
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Galleriet: Viser 42 malerier av Magne Myhren, salgsutstilling.
Hagen: Enkelte planter og trær for salg.
Sted: Sætervika på Ertvågsøya

Arrangør: Galleriet ved Havet og Hagen ved havet

13–17 Bakkseterdag
9

Bakkseterdagen 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. Det vil vere ca. 10 hestar på vollen og det blir mulig
å ta ein ridetur. 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.
Velkommen til Bakkseterdag.
Hugs KONTANTAR! - ingen kortterminal eller vipps pga. manglande
internettdekning.
Sted: Bakksetra

Arrangør: Årvågsfjord samfunnshus, Daltun

19–00 Pubaften på Gammellåven
11

Sted: Årvågsfjord

Arrangør: Gammellåven

TORSDAG 23. JULI

ONSDAG 22. JULI

10–17 Galleriet ved havet og Hagen ved havet

10–17 Galleriet ved havet og Hagen ved havet
2

Galleriet: Viser 42 malerier av Magne Myhren, salgsutstilling.
Hagen: Enkelte planter og trær for salg.
Sted: Sætervika på Ertvågsøya

Arrangør: Galleriet ved Havet og Hagen ved havet

12–17 Nordlandets dag
10

Utearrangement ved butikken i Kjørsvikbugen. Matservering fra
kl. 12.00. Dagen blir arrangert på tradisjonelt vis med salg av
saltfiskball, blandaball, sildsup, kaﬀe, vaﬂer og svele! Salgsboder.
Velkommen!
Sted: Butikken i Kjørsvikbugen
Arrangør: Nordlandet grendalag

21–01 Utepub på Vihals
8

18 års aldersgrense.
Sted: Vihals

Arrangør: UL Nordlys

Årets Bygdacup er avlyst
Årets bygdacup blir pga. coronasituasjonen dessverre avlyst. Kontakt mellom
spillerne og antall deltakere på arrangementet gjør årets utgave utfordrende å
gjennomføre. Bygdacupen er ikke akkurat kjent for å gå rolig for seg når de ulike
lagene braker sammen for vinne den gjeve pokalen. Det er tidligere arrangert 29
bygdacuper ,og i år skulle det være jubileum.
Bygdacupen er ment å være et arrangement der ikke bare idrettsprestasjoner
står i høysetet. Mye god fotball blir observert, samt mye ikke fullt så god fotball.
Det er artig å se både atleter og spillere med LITT mindre forutsetninger for både
spurt og tekniske lekkerbiskener møtes
på banen. Dermed er det duket for både
jevne og ikke fullt så jevne oppgjør, med
mye humor og idrettsglede.
«Neste år blir det et kjempecomeback,
med 30-årsjubileum! Velkommen tilbake
i 2021!» melder bygdacupgeneral Øivind
Bugge.

FREDAG 24. JULI

10–17 Galleriet ved havet og Hagen ved havet
2

Galleriet: Viser 42 malerier av Magne Myhren, salgsutstilling.
Hagen: Enkelte planter og trær for salg.
Sted: Sætervika på Ertvågsøya

Arrangør: Galleriet ved Havet og Hagen ved havet

11–17 Åpen café
4

Utstilling av plakater og fotoutstilling.
Sted: Gammelkommunehuset

Arrangør: Aure kunst- og handverkslag

Galleriet ved havet og Hagen ved havet

11–17 Sentrumsdag
4

Møt Gammellåven og Sin Smia fra Kyststreif i teltet. Salg av
produkter og informasjon om Kyststreif. Salg i butikkene.
11.30: Traktor- og bilkortesje. Bondelaget kjører kortesje fra Kjelklia via sentrum med gamle og nye traktorer og Honky Tonk Cruisers med et utvalg tøﬀe biler. 13.00: Alexey spiller og underholder
fra scenen. 14.30: Utdeling av årets Aurgjelding. Velkommen!

Åpner lørdag 4. juli - kl.12.00 - 17.00
Galleriet viser

42 malerier av Magne Myhren
www.magnemyhren.no
Salgsutstilling

Sted: Aure sentrum, Auretorget, Aure kjøpesenter

Hagen

Arrangør: Handelsstanden i sentrum

Enkelte planter og trær er for salg.
Orangeriet holdes stengt p.g.a corona (plassmangel), men lysthuset er åpent.
Vi holder åpent under hele Aureveka, f.o.m. 18. juli - t.o.m. 26. juli kl.10.00 - 17.00
Ellers åpent hver lørdag og søndag kl.10.00 - 17.00 - f.o.m. 4. juli - t.o.m. 30. august

Velkommen
Bruk papirlommetørkle
Bruk albukroken
www.gallerietvedhavet.no
Galleriet er også på facebook og instagram.

Vask hendene
Hånddesinfeksjon
www.hagenvedhavet.com
Vi er medlem av - www.kyststreif.no

LØRDAG 25. JULI

SØNDAG 26. JULI

10–17 Galleriet ved havet og Hagen ved havet
2

Galleriet: Viser 42 malerier av Magne Myhren, salgsutstilling.
Hagen: Enkelte planter og trær for salg.
Sted: Sætervika på Ertvågsøya

Arrangør: Galleriet ved Havet og Hagen ved havet

21–01 Utepub på Vihals
8

18 års aldersgrense.
Sted: Vihals

Arrangør: UL Nordlys

MB Hydraulikk er en ledende utvikler og produsent av lettvekts dekksutstyr.
Vi benytter i hovedsak aluminium og rustfritt stål i våre produkter. Våre dyktige
ansatte har etterhver utviklet stor kompetanse innen produksjon og konstruksjon i
disse materialene.
Blant våre kunder finner vi fornøyde brukere innen bl.a. fiskeri, oppdrett, seismikk,
verft og forsvaret.

10–17 Galleriet ved havet og Hagen ved havet
2

Galleriet: Viser 42 malerier av Magne Myhren, salgsutstilling.
Hagen: Enkelte planter og trær for salg.
Sted: Sætervika på Ertvågsøya

Som en av kommunens hjørnesteinsbedrifter, tar vi ansvar for å lære opp nye
arbeidere. Vår lærlingeordning er omfattende og populært blant kommunens
ungdommer.
Vi står klare til å utføre nye oppdrag, og ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Arrangør: Galleriet ved Havet og Hagen ved havet

13–17 Klippﬁskens dag
1

Klippﬁskensdag med musikk, klippﬁskretter og fortellinger.
Kl.15.00: Samtale mellom Alf Strømsholm og Thore Jarl Lindaas
– erfaringer og historier fra ﬁskemottak.
Sted: Kråksundet sjøbruksmuseum
Arrangør: Kråksundet sjøbruksmuseum

MB Hydraulikk AS - 6693 Mjosundet
Telefon 71 64 77 00 - post@mbh.no - www.mbh.no

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer i programmet.
Følg med på plakater og våre nettsider: www.aureforum.no
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