TIL
Representanter fra offentlige og frivillige aktører innen
kulturminnevernet
Representanter fra privat næringsliv med oppgaver innenfor
praktisk kulturminnevern
Andre interesserte.

Invitasjon til fagdager.
Etablering av «Kompetansesenter for håndverksfag innen
fartøy- og bygningsvern».
Hei gode venner, samarbeidspartnere og mulige nye bekjentskap.
Riksantikvaren støtter et verdiskapingsprosjektet «Kompetansesenter for håndverksfag innen fartøyog bygningsvern» som Engøyholmen Kystkulturseneter (EKS) nå er i ferd med å realisere.
Riksantikvaren skal arrangere sitt årlige høstmøte, denne gangen i Stavanger den 29. og 30.
oktober. Engøyholmen skal i den anledningen gi en guidet presentasjon av virksomheten som
Engøyholmen driver på Natvigs Minde som del av årets program.
Vi vil bruke denne anledningen til et nytt faglig og sosialt treff, der vi viderefører noe av
erfaringene fra Tall Ships Races på torget sommeren 2018.
Nettverksbygging og kompetansedeling blir de to sentrale elementene disse dagene.
Foreløpig program for noen eksklusive håndverksdager finner du under.
Videre planlegging gjør at vi må har påmelding innen 18.10.2019 Endringer i program kan
forekomme, Endelig program sendes deltakerne i god tid, men etter påmeldingsfristen
Påmelding til post@engoyholmen.no som også er adressen for eventuelle spørsmål
Vennligst oppgi deltakers navn, institusjon, og hvilke dager du ønsker å delta.
Info finnes også på Engøyholmen Kystkultursenters fb side, samt på vår hjemmeside
www.engoyholmen.no
29.10. 1800 – leggetid.
30.10. 0800-1700
31.10. 0800-1530

Kveldsøkt med middag
Dagsprogram med lunsj/middag
Dagsprogram med lunsj

Vennlig hilsen
Engøyholmen Kystkultursenter
Ketil Thu

Engøyholmen Kystkultursenter, Engøyholmen 1, Engøy, 4077 HUNDVÅG
5154 8466 / 915 56 623

post@engoyholmen.no

www.engoyholmen.no

PROGRAM FOR FAGDAGENE PÅ NATVIGS MINDE 29.-31.10.2019

29.10.19 Brødrene af Sand ankommer Natvigs Minde med mannskap, tømmer og
håndverkere fra Ryfylkemuseet
1800
Deltakere og andre inviterte som skal bidra i bygging og bruk av nye og
kvelden gamle verksteder samles for planlegging og gjennomgang av programmet
Middag og sosialt samvær
30.10.19
0800
PRAKTISK ARBEID OG FORBEREDELSER TIL
BESØKET ETTER LUNSJ. Følgende workshops bemannes
og igangsettes:

??
1300

•

Montering av ferdig tilskåret grindbygg på Natvigs Minde,
del av kalkbrenningsprosjekt i samarbeid med UIS/Stavanger
kommune/domkirkens restaureringsprosjekt.
Smiing og tilskjæring av tømmer til nytt grindbygg som skal
romme fremtidig bøkkerverksted/utstilling på Engøyholmen

•

Arbeid med nytt verksted for steinarbeid i Grindbygget

•

Smeden(e) arbeider med festemidler/utstyr til det vi trenger i
forbindelse med bygging av verkstedene. Ved hovedkaien NØKK

•

Arbeid med nytt verksted for finere restaureringsarbeid
Sjøhuset 2.etasje

•

Stolpene på det gamle naustet på Natvigs Minde må byttes
eller utbedres. Bytter vi hele stolpen eller går vi for fyllstykker og
lask? Kjell Solheim (ansvarlig for restaurering og nybygg på
Natvigs Minde) Refleksjoner og praktisk gjennomføring.

•

Prøvestart. Historien om 2 Gleniffer motorer fra Australia.
Besøk om bord i brannsprøyten NØKK. Fartøyvernmidler +
gode støtte-spillere + solid arbeid i administrasjon og
håndverksutøvelse gir resultater.

•

Generell tilrettelegging for besøk fra RA med
konferansedeltakere fra kulturminnevernet i landets kommuner og
fylkeskommuner

Lunsjbordet dekkes og tømmes før RA kommer
Foredrag for gjester og andre involverte, presentasjon av Engøyholmens
virksomhet og verdiskapingsprogrammet slik det gjøres hos oss.
1400
Arbeidet fortsetter på de ulike postene/verkstedene, mingling og prat med
Riksantikvarens/våre gjester og deltakere på fagdagene.
01.10.2019
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1530 ?

Gjestene reiser
Vi fortsetter der vi avsluttet og samles til felles middag på Natvigs Minde

31.10.19 Fagdag
0800
Frokost med gjennomgang av program
0900
Tema 1
Besøk på Engøyholmen.
Bygging av ny smie og restaurering av hummerkoke.
Bruk av naturstein, tegl og kalkmørtel.
Tidligere og pågående restaureringsarbeider presenteres.
Tema 2
«Kompetansesenter for håndverksfag innen fartøy- og bygningsvern»
Hva gjør vi videre, innspill og refleksjoner rundt rekruttering og drift,
markedsføring og publikumskontakt. Økonomi
1200
Lunch
1300
Arbeidet fortsetter i verksteder og med grindverkene
1530
Oppsummering.
Takk for nå,- and we`ll meet again !
01.11.19
0800
De som ønsker og har anledning fortsetter med påbegynt arbeid.
Vi holder frokost og lunsj

Vi ordner skyss fra Børevigen ved Norsk oljemuseum, 15 min før oppstart og retur etter endt dag,
evt andre tider ved spesielle behov.

01.10.2019
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