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Hold deg hjemme om du er syk eller 
viser noen symptomer

Følg arrangørens anvisninger i forhold ti l  
håndvask, desinfi sering og smitt esporing

Ta ansvar, og opprett hold 1-metersregelen   
uansett  hvor du er

Ved betaling, bruk gjerne vipps eller tæpping. 
Unngå kontanter så fremt dett e er mulig

2021

Kos dere med AUREVEKA 2021, og god sommer!

Følg arrangørens anvisninger i henhold ti l kø,  
betalingsmetoder, sitt eplassering og annet

Covid-19 har også i år satt  sitt  preg på AUREVEKA, men aktørene lar 
seg ikke stoppe, og programmet er fullere og mer allsidig enn noen 
gang. Aure næringsforum sett er stor pris på all den jobben aktørene 
legger ned for å få gjennomført sine arrangementer, slik at AUREVEKA 
år ett er år er med på å skape liv og røre i Aure. 
     Alle arrangementer vil bli gjennomført ett er gjeldende smitt everns-
reglement. Dett e betyr at endringer kan forekomme dersom regjerin-
gen endrer sine ti ltak. Vi oppfordrer derfor alle ti l å følge vår Facebook-
side: Aureveka for oppdateringer. Under kommer noen råd ti l deg som 
besøker de ulike arrangementene i AUREVEKA.

Velkommen ti l

Åse Ulfsnes
Prosjektleder for AUREVEKA



Endelig er sommeren her, ei ti d som byr på 
spennende akti viteter og unike opplevelser i 
vår vakre kommune! 

Her kan du fi ske langs vår langstrakte 
kystlinje eller i et av våre mange idylliske 
fi skevann. Du kan dra på spektakulære 
fj ellturer, kanskje du vil gå semifi naleetappen 
fra årets 71 grader nord i Tustnafj ella? Du 

kan oppsøke våre kvalitetsprodusenter av lokal mat, drikke og håndverk. 
Vi har fl ere særegne overnatti  ngsmuligheter, og Aure er et eldorado for 
akti viteter som padling, dykking, bading og rekreasjon!

Vi kan by på kunstopplevelser ved Galleriet ved Havet og vi har både 
steinmuseum og Kråksundet Sjøbruksmuseum. Melland Fort er et godt 
bevart kulturminne ett er 2. verdenskrig, et perfekt sted å dra for påfyll av 
krigshistorie, akti viteter for barna og vakker natur. Tunga Villmarksleir byr 
på ulike akti viteter for barn og unge og Ringholmen Sjøhus er absolutt  verdt 
et besøk! Kyststreif byr på 16 gode grunner ti l å oppdage perler rundt om i 
kommunen. Fjordruta strekker seg gjennom hele kommunen vår, og vi har 
Sti kk UT! og turkonkurransen 4-fj ell. For barna blir det også i år arrangert 
«Glad sommer i Aure» med ulike akti viteter. 

Siste uka i juli arrangeres AUREVEKA, og hver dag har sitt  eget tema og byr 
på nydelig tradisjonsmat – se program dag for dag i denne brosjyren.

Toppidrett sveka arrangeres for 17. gang i Aure kommune, og vi ønsker både 
langrennseliten og publikum hjertelig velkommen ti l årets konkurranser.

Jeg gleder meg ti l en ny sommer i Aure og håper bått urister, hytt eturister 
og øvrig reisende fi nner veien hit. Det er en fryd å se alle bildene som deles 
fra arrangement og vakre perler i kommunen. Dett e inspirerer andre ti l å 
oppleve det samme, og er fl ott  reklame for kommunen vår.

Jeg ønsker alle en rikti g god sommer, og håper dere får samlet både energi 
og minnerike opplevelser i Aure!
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Hanne-Berit Brekken 
ORDFØRER

til sommer i Aure og 
AUREVEKA 2021
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Tur ti l Gullsteinvollen og Skarven
Tur ti l Gullsteinsvollen langs skogsvei. Rast ved 
Gullsteinsvollen. For de som ønsker, fortsett er 
turen ti l Skarven (896 moh.). Oppmøte ved 
parkeringsplass ved Gullstein kirke kl. 11. 
Ta med egen mat og drikke, klær ett er vær og 
gode sko.
Arrangør: KNT og Tustna IL
Sted: Gullstein

Gammellåven
Hils på gårdens lam, geiter, høner eller kalver.
Handle lokalproduserte varer i gårdsutsalget. 
Besøk låven og smak på traktorvafl er, kaff e og 
ulike varmrett er.
Arrangør: Gammelåven
Sted: Brekkvegen 2020, Årvågsfj ordenFR
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Bygdacup i fotball
30-års jubileumsturnering i fotball. Fotballturn-
ering for blandalag. Hvert lag har sju personer, 
herav minimum to damer. 
Påmelding ti l Øivind Bugge, mob. 90091928 eller 
e-post: oeivindbugge@yahoo.no innen onsdag 
7. juli. På grunn av koronapandemien, er det 
foreløpig usikkert om det blir arrangert cup i år. 
Det vil bli lagt ut informasjon på Facebook og 
www.aureil.no når det endelig er beslutt et.
Arrangør: Aure IL og Ertvågøya IL
Sted: Aure Stadion

Åpent atelié med teksti lutsti lling av 
Brit H. Fuglevaag i fj øset i Bergheim
Arrangør: Brit H. Fuglevaag
Sted: Giset ved rundkjøringa

Gammellåven
– se informasjon på side 4

Programmet for lørdag fortsett er på neste side
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Galleriet ved havet & Hagen ved havet
Vi åpner Aureveka 24. juli kl. 13.00 med tre 
kunstnere, tre separatutsti llinger.  
Galleriet: 1. etg. på 80 kvadratmeter. Vises utsti ll-
ingen «Irinas verden». En utsti lling med fantas-
ti ske dukker av dukkemaker Irina Moen opprin-
nelig fra Sankt Petersburg. (Salgsutsti lling).
Nytt  for året: Galleri i 2. etg. på 160 kvadratme-
ter. Utsti llingen «FLO» av billedkunstner Peter 
Sutt on. Oljemalerier.
Vi gleder oss ti l å servere deg en verden med 
spektakulære oljemalerier i lys og farge.
Kunstneren vil være ti l stede under åpningen. 
(Salgsutsti lling).
Nytt  for året: Vårt nye hus Galleri ved-boden.
Her viser vi utsti llingen «Mellom barken og ve-
den» av billedkunstner/kunsthåndverker 
Beate Vigeland Arnesen. (Salgsutsti lling).
Kunstneren vil være ti l stede ved åpningen. 
Nytt  for året: Hagen er utvidet med 1,5 mål, 
og der har vi plassert skulpturer i bronse av 
skulptør Nina Sundbye. Flere skal monteres i 
løpet av sommeren.
De er plassert på søyler av kleberstein som 
kommer fra Nidaros Restaureringsarbeide.
Vi holder åpent orangerie med planter fra 
eksoti ske himmelstrøk, pluss lysthus og hage. 
Salg av egenproduserte planter/overskuds-
planter fra orangeri og hage. 
I hagen som omringer eiendommen kan du hvile 
med bekkeklukk og fuglesang. 
I galleriene kan god kunst nytes, og ikke for å 
glemme vår deilige gallerikake med nytrukken 
kaff e ti l.
Arrangør: Galleriet ved havet og Hagen ved havet
Sted: Sætervika på Ertvågsøya

Program for lørdag fortsett er på neste side
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Kallhammarrampen 
Matservering. Mulighet for å legge ti l med båt.
Arrangør: Kallhammarrampen
Sted: Torset på Skarsøya

Utefest med livemusikk av Kristi an Raanas og 
revybandet
Kristi an Raanes og vår alles lokale revyband står 
på scenen når Aureveka sparkes igang på Aure 
Gjestegård. Vi åpner kl. 21. 
Billett er kr 250. Billett salg vil bli annonsert via 
Facebook. Alle retti  gheter ute og inne. Alders-
grense 20 år. Forbehold om endringer i gjeldene 
smitt evernsreglement.
Arrangør: Aure Gjestegård
Sted: Aure Gjestegård
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TUSTNAFOLDFJORD

Vinner av fotokonkurransen 2020 ble Guro Leirdal med bildet ”Rast ved Lomliknubben”

KJØP DELTAKERBEVIS HOS:

Ove Aunli

Vis hensyn til dyreliv   –   Husk båndtvang   –   Ta med søppel hjem   –   Parker slik at du ikke er i veien for noen

– fra � ord til � ell – 
Opplev Aures storslåtte natur, og bli med i trekning av � otte premier!

Konkurransens tidsrom:

13. mai–17. oktober 2021
Pris: Voksen kr 150,– og barn t.o.m. 15 år kr 50,–

Avslutning på skihytta i Tverrbotn 
lørdag 30. oktober kl. 13:00

Ekstra premiering i år: 
Trekning av pengepremie kr 10.000,– blant de som har 
gått alle 10 ordinære topper i minst 3 av 5 år siste år

Søk på: 4-fjell AURE

Vean bil as

Layout: HD-Studio AS, Aure - mob. 92661953

4fjell_Plakat_2021.indd   14fjell_Plakat_2021.indd   1 06.05.2021   06:3606.05.2021   06:36



Bygdacup i fotball fortsett er
Arrangør: Aure IL og Ertvågøya IL
Sted: Aure Stadion

Galleriet ved havet & Hagen ved havet
– se informasjon side 6

Åpent atelié med teksti lutsti lling av 
Brit H. Fuglevaag i fj øset i Bergheim
Arrangør Brit H. Fuglevaag
Sted: Giset ved rundkjøringa

Gammellåven
– se informasjon side 4

Kallhammarrampen
– se informasjon side 7S
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www.rentpentaure.no

Nyt følelsen av å komme hjem til et 
nyvasket hus!

Galleriet ved havet & Hagen ved havet
– se informasjon side 6

Historisk vandring på Solskjelsøya
Aure Historielag inviterer ti l historisk vandring 
på Solskjelsøya. Varighet cirka 3 ti mer. 
Oppmøte ved Nordheim.
Arrangør: Aure Historielag
Sted: Solskjelsøya

Stemshaug kyrkje er open
Kyrkja er open. Servering av vaff el og kaff e.
Arrangør: Stemshaug Sokneråd
Sted: Stemshaug Kyrkje

Gammellåven
– se informasjon side 4M

A
N

D
A

G
 2

6.
 J

U
LI Kl. 10–17

5

Kl. 12
4

Kl. 13–16
11

Kl. 13–18
15

10



Galleriet ved havet & Hagen ved havet
– se informasjon side 6

Vihalsdag
Velkommen ti l tradisjonell Vihalsdag. Salg av 
grillmat og bacalao, kaff e og vafl er. Salgsboder. 
Korklott eri. Underholdning og musikk.  
Arrangør: UL Nordlys og handelsstanden på Vihals
Sted: Vihals

Stemshaug kyrkje er open
Kyrkja er open. Servering av vaff el og kaff e. 
Musikk ved Alexey Kurbanov fra kl. 14.00.
Arrangør: Stemshaug Sokneråd
Sted: Stemshaug Kyrkje

Gammellåven
– se informasjon side 4

Pubkveld
Pubkveld i teltet på Vihals. Øl, vin og snacks.
Arrangør: UL Nordlys og handelsstanden på Vihals
Sted: Vihals
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Ringholmen Sjøhus 
– en perle på Nordmørskysten

Ønsker du oppleve litt  av alt, er Ringholmen stedet for deg.
Med sjøen på alle kanter, kan du oppleve verdens fi neste solnedganger, leie båt, 
fi ske, spise god mat på Ringholmens egen restaurant samt overnatt e i Ringhol-
mens rorbuer.
    Fem minutt ers bått ur unna, ligger Tustna. Her er turmulighetene mange, med 
merkede turløyper kan du velge både høye fj ell og fi ne skogsturer. 
Ringholmen Sjøhus var fra gammelt av et fi skemott ak, som i senere ti d har blitt  
oppusset og gjort om ti l det vi i dag kjenner som Restauranten. Med sine tre fulle 
etasjer, har vi god plass ti l kurs, konferanser og konserter. 
    På resten av holmen, fi nner du fremdeles spor ett er klippfi sk- og tørrfi sk- 
produksjon.

Ønsker du å ta turen utover på konsert? 
I sommer har vi tre supre konserti lbud ti l deg. 
• Lørdag 19. juni: Midtsommer konsert med Bjørn Berge
• Lørdag 3. juli: Unni Wilhelmsen
• Lørdag 31. juli: Silya Trio 

Ønsker du skyss utover ti l Ringholmen, kan 
du ta kontakt på 48156131, så henter vi deg 
på Tustna og Ringholmen småbåthavn. Det 
er også mulig og komme sjøveien med hur-
ti gbåten (Kystekspressen) fra Trondheim og 
Kristi ansund. 
    Vi har egen gjestemarina i lagunen bak 
holmen om du ønsker å komme sjøveien 
med egen båt.
    For besti lling av bord, overnatti  ng og 
konsertbillett er tlf. 48156131.
For besti lling av overnatti  ng frem i ti d, kurs 
og konferanse: post@ringholmen.no

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



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 � nner vi fornøyde brukere innen bl.a. � skeri, oppdrett, seismikk, 
ver�  og forsvaret.

Som en av kommunens hjørnesteinsbedri� er, 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.

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

Vi står klare til å utføre nye oppdrag, og ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
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HER FINNER DU
ARRANGEMENTENE

I AUREVEKA:

1: Kråksundet Sjøbruksmuseum
2: Ringholmen
3: Gullsteinsvollen/Skarven
4: Solskjeløya
5: Sætervika
6: Giset
7: Lurvika
8: Aure kyrkje
9: Aure sentrum
10: Torset
11: Stemshaug 
12: Vihals
13: Bakksetra
14: Kjørsvikbugen
15:  Årvågsfj ord
16: Fjordsider 
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Galleriet ved havet & Hagen ved havet
– se informasjon side 6

Stemshaug kyrkje er open
Kyrkja er open. Servering av vaff el og kaff e. 
Arrangør: Stemshaug Sokneråd
Sted: Stemshaug Kyrkje

Bakkseterdag
Bakkseterdag har vore arrangert i Aureveka sidan 
1991 på Bakksetra ved Årvågsfj orden. Ta av ved 
Sjølia og kjør ca. 5 km mot Storklakken på bomveg. 
Her er en godt bevarte setervoll med små seterbuer, 
og andre tømmerbygningar i tradisjonell sti l. Kultur-
landskapet er tatt  godt vare på, og Bakkseterdagen 
viser historie og kultur frå gamle dagar. Nærkon-
takt med dyr, lokal underhaldning, kulturhistorie 
og triveleg stemning. Det vil vere hestar på vollen 
og det blir mulig å ta ein ridetur. Sal av tradisjonell 
heimelaga rømmegraut, grillmat, vafl ar, svele, kaff e 
og andre godsaker. Det blir koka brunost i svartgryte 
ute, og steikt vafl ar og koka kaff e over bålet. 
Kulturhistoriske illustrasjonar og musikkinnslag. 
Seterelva renn rolig forbi med muligheit for bading 
og fi ske. Hugs KONTANTAR! – ingen kortt erminal 
eller vipps grunna manglande internett dekning.
Arrangør: Årvågsfj ord samfunnshus, Daltun
Sted: Bakksetra

Gammellåven – se informasjon side 4

Kallhammarrampen – se informasjon side 7

Pubkveld på Gammelåven
Arrangør: Gammelåven
Sted: Brekkvegen 2020, Årvågsfj orden
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Galleriet ved havet og Hagen ved havet.
Vi åpner 5.juni  kl.13.00 med en storslagen installasjon « Sjøskapningen » av kunstneren 

Ane Wik Eines
I vår nye avdeling i 2.etg på 160 kvm (salgsutstilling).

Kunstneren vil være til stede på åpningsdagen. Utstillingen vil stå t.o.m. 18. juli.

Irina Moen
Samme dag åpner vi utstillingen «Irinas verden» En teatralsk utstilling av en dyktig dukke-maker. 

Hun kommer opprinnelig fra Sankt Petersburg, og bor nå i Norge. 
 Kunstneren vil være til stede på åpningsdagen. Salgsutstilling i galleriets 1.etg.

Utstillingen vil stå t.o.m. 29.august.

Program Aureveka
Åpning lørdag 24.juli kl.13.00

Utstillingen «FLO» av billedkunstneren

Peter Sutton.
Vi gleder oss til å servere deg en verden med spektakulære oljemalerier i lys og farger

I andre etg. (den tidligere høylåven). Salgsutstilling.
Kunstneren vil være til stede under åpningen.

Vårt nye visningshus har fått navnet «Galleri ved-boden»
Der viser vi utstillingen «Mellom barken og veden»

av billedkunstner/kunsthåndverker

Beate Vigeland Arnesen
Kunstneren vil være til stede under åpningen. Salgsutstilling.

I Aureveka har vi åpent hver dag f.o.m 24. juli - t.o.m 1.august - 10.00 -17.00
Åpningstider : Hver lørdag og søndag fra kl.10.00 - 17.00 - f.o.m 5.juni - t.o.m 29. august.         

NB: På åpningsdagene åpner vi kl. 13.00
Hagen har samme åpningstider som galleriet,. Salg av enkelte planter og trær.

gallerietvedhavet.no   hagenvedhavet.com

adr: Sandshamnveien 173. 6694 Foldfjorden
mobil: 99452528 - e-post: pk@gallerietvedhavet.no

VELKOMMEN til SÆTERVIKA

Program sommeren 2021



Galleriet ved havet & Hagen ved havet
– se informasjon side 6

Nordlandets dag
Utearrangement ved buti kken i Kjørsvikbugen 
med salgsboder. Matservering fra kl. 12.00. 
Dagen blir arrangert på tradisjonelt vis med salg 
av saltf iskball, blandaball, sildsup, kaff e, vafl er 
og svele. Velkommen!
Sted: Buti kken i Kjørsvikbugen
Arrangør: Nordlandet grendalag

Åpent sider-utsalg
Nye varianter.
Arrangør: Fjordsider
Sted: Aursundvegen 593

Stemshaug kyrkje er open
Kyrkja er open. Servering av vaff el og kaff e. 
Musikk ved Alexey Kurbanov fra kl. 14.00.
Arrangør: Stemshaug Sokneråd
Sted: Stemshaug Kyrkje

Gammellåven 
– se informasjon side 4

Kallhammarrampen
– se informasjon side 7
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Vi har Mekonomen bilverksted, og utfører reparasjon 
og EU-kontroll på alle bilmerker opp til 7.500 kg

Aure Bil og Fritid AS, Mekonomen
Brekkvegen 6, 6690 Aure • Tlf. 48 48 83 48

post@aurebilogfritid.no • www.aurebilogfritid.no

Åpningstider: 
man–fre 07–18
lørdag    10–15

Båtmotorer fra Suzuki 
og flere båtmerker leve-
res fra oss.
Vi har mye marineut-
styr i butikken.

Vi forhandler tilhengere 
fra norskproduserte 
BK Hengeren.
Kom innom så finner vi 
den modellen du ønsker.

Husqvarna skog- og 
hageprodukter finner 
du hos oss!



Sentrumsdag
Salgsboder og utsti llere med mat, håndarbeid 
etc. Salg i buti kkene. Aure bil og friti d kommer på 
torget med utsti lling av sine produkter. Møt histo-
rielaget. Boblefotball på sentralbaneanlegget.
Arr: Næringslivet i sentrum
Kl. 13.00: Skatt ejakt for barn i grunnskolen, 
mindre barn i følge med voksen. 1–2 ti mer i lett  
terreng. Premiering og mat ti l alle. 
Mer informasjon kommer på Frivillighets-
sentralen sine sider. Påmelding.
Arr: Aure frivillighetssentral, Glad sommer
Kl. 15.00: Utdeling av årets Aurgjelding
Arr: Sparebank1 SMN
Sted: Aure Sentrum

Galleriet ved havet & Hagen ved havet
– se informasjon side 6

Åpent sider-utsalg
Nye varianter.
Arrangør: Fjordsider
Sted: Aursundvegen 593

Stemshaug kyrkje er open
Kyrkja er open. Servering av vaff el og kaff e. 
Arrangør: Stemshaug Sokneråd
Sted: Stemshaug Kyrkje

Gammellåven 
– se informasjon side 4

Kallhammarrampen
– se informasjon side 7

Program for fredag fortsett er på neste side
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Tapas-aft en
Aure gjestegård inviterer ti l tapas-aft en, spen-
nende og varierte tapasrett er serveres fra buff é. 
Bordbesti lling innen fredag 23. juli tlf. 716 46 238.
Arrangør: Aure Gjestegård
Sted: Aure Gjestegård

Pubkveld
Pubkveld i teltet på Vihals. Øl, vin og snacks. 
Trubadur!
Arrangør: UL Nordlys og handelsstanden på Vihals
Sted: Vihals
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Sildefrokost og boblefotball
Grati s tradisjonell sildefrokost med diverse typer 
hjemmelaget sild serveres i teltet på Auretorget. 
Boblefotball for utleie på sentralbaneanlegget.
Arrangør: Næringslivet i sentrum
Sted: Aure Sentrum

Åpent sider-utsalg
Nye varianter.
Arrangør: Fjordsider
Sted: Aursundvegen 593

Galleriet ved havet & Hagen ved havet
– se informasjon side 6

Gammellåven – se informasjon side 4

Kallhammarrampen – se informasjon side 7 

Konsert med Silya Trio på Ringholmen
For billett er, send SMS og send vipps ti l 48156131 
kr 550. Begrenset antall billett er! Om konserten må 
utsett es pga. korona, vil dere beholde billett en, eller 
få pengene ti lbake. 
For overnatti  ng, mat og skyss, ta kontakt på 
tlf. 48156131 eller mail: post@ringholmen.no
Arrangør: Ringholmen sjøhus
Sted: Ringholmen

Bryggekveld i Lurvika
Fest og bryggedans for de dansegale. Salg av grill-
tallerken. Alle retti  gheter i baren. Musikk vil bli 
annonsert senere. (Forbehold om endringer i smitt evernsreglement) 
Arrangør: Lurvika handelsted
Sted: Lurvika
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Torset Bondegård

Torset bondegård ligger på Skarsøya i Aure kommune. Tilknytt et gården er også 
Rampbrygg – mikrobryggeri og Kallhammarrampen – matverksted, bær- og frukt-
hage og serveringsted.
    Åshild Torset tok over hjemgården sammen med sin mann Kolbjørn Hau-
gen høsten 2012. På gården driver de i hovedsak med melkeproduksjon samt 
ti lleggsnæring med økologisk frukt- og bærproduksjon. Torset bondegård er 4H-
gård og har melkekyr og høner, og stabbur for utleie. 
    I dag har Torset bondegård to økologiske hageanlegg på gården. En ved selve 
gården og en i Kallhammaren. Her fi nnes både epler, pærer, plommer, moreller, 
bringebær, honningbær, ripsbær, solbær, sti kkelsbær etc. I gårdsbuti kken selges 
frukt og bær og foredlete produkter som juice og saft . 
    Ønsket om å satse videre på ti lleggsnæring har ett er gårdsovertakelsen ført ti l 
bygging av Kallhammarrampen. Kallhammarrampen er et matverksted for lokal 
mat med gårdsbuti kk og en liten restaurant. 
    Deler av bygget er ti lpasset og utstyrt for nedskjæring av viltslakt for privat-
kunder, men kan vekselsvis benytt es ti l produksjon av annen lokal mat, f.eks. 
kaldpressing av frukt og bær fra egen hage og for andre som har slike råvarer. 
Ønsket er å utvikle Kallhammaren ti l en møteplass og et opplevelsessted for 
lokalbefolkning og ti lreisende. Restauranten har et godt utstyrt kjøkken som kan 
benytt es ti l kurs- og møtevirksomhet og selskapslokale. 
    Sommeren 2020 ble Kallhammar-
rampen utvidet med nytt  kaianlegg med 
muligheter for å legge ti l med båt for 
spisegjester.
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Lyst ti l at ditt  bilde skal pryde 
neste års framside? 

Ta bilder under årets Aureveka,
og send inn ti l: 

aureveka@gmail.com

Her vinner man ingen penger,
men heder og kreditering

Foto-
konkurranse

Lykke til!

REGLER:
• Bilde må være tatt  i Aure
• Gjerne med moti v fra Aureveka
• Vi må kunne bruke bilde ti l promotering
• Styret i Aure Næringsforum er jury, og 
 avgjørelsen blir tatt  i 2022



Galleriet ved havet & Hagen ved havet
– se informasjon side 6

Gudsteneste i Aure kyrkje 
Feiring av konfi rmerte i 1970.
Arrangør: Kyrkjelyden i Aure
Sted: Aure kyrkje

Klippfi skens dag 
Det vil bli vist bilder fra brygger og naust med sval. 
Det står mange av sjøhusa langs kysten. 
Møre og Romsdal fylkeskommune har vektlagt 
de ti l å ha nasjonal verdi i vår kommune, fordi vi 
har fl est. Det er noe en som innbygger kan kjenne 
stolthet over.  
Kl. 15: Foredrag om svalgangsbrygge og svalgangs-
naust.
Musikk av Hjemmelaget. Salg av bacalao. 
Arrangør: Kråksundet sjøbruksmuseum
Sted: Kråksundet sjøbruksmuseum

Gammellåven 
– se informasjon side 4

Kallhammarrampen
– se informasjon side 7
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Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer i programmet.
Følg med på plakater og våre nettsider: www.aureforum.no

Utgiver: Aure Næringsforum, c/o Aure Gjestegård, Aursundvegen 180, 6690 Aure – tlf. 970 32 361
Design: HD-Studio AS, Aure, mob. 926 61 953 – Trykk: Trykkpartner AS


