
PROGRAM FOR SANDSØYDAGAN 2014 
 
Lørdag 28. juni   
 
Sandsøy skole - Åpning av Sandsøydagene 2014 ved or dfører Marianne Bremnes, kl. 18.30 Billett 
kr. 100.- 
Ei vandring i Trygve Hoffs viseunivers ,med Sandsøy sangkor som guide. Medvandrere; Ola Johannes 
Aadland -  
dirigent og piano, Mikal Lundemo - Fiolin, Ole J. Rørvik - trekkspill 
  
Folkvang - Pubkveld -  Musikk med Per Mikals One Man Band, kl. 22.00, cc kr 100   
 
 
Søndag 29. juni   
 
Einaråsen stadion - "Hallevika rundt", kl. 11.00, p åmelding kr.20. 
Turmarsj for hele familien, salg av brus og pølser, og ikke minst - "vaffelpressa" går. 
 
Einaråsen Stadion - Gårdsolympiade, kl.13.00, grati s deltakelse. 
Lekende aktiviteter med utgangspunkt i livet på en bondegård,  
 
Mandag 30. juni   
 
Sandsøy skole  - Åpning av kunstkafeen, kl. 11.00, gratis. 
Et mangfold av salgsutstillinger. Temautsrilling. 
Kart til rebusløp og gå for all del ikke glipp av Quizen! 
Fotoutstillingen Vågsfjordtavler  
 
Sandsøy skole  - "Anbefalt litteratur", kl.12.00, gratis. 
Tor Holmstad fra Harstad bibliotek anbefaler litteratur, og guider deg også inn i e-bøkenes verden. 
 
Barnas telt -  ( like ved skolen) , kl.12.00, gratis. 
Bli med inn i eventyrenes forunderlige verden sammen med Anita Rubach. Med ansiktsmaling kan du selv 
bli ett av dyrene i eventyrskogen! 
 
Einaråsen stadion  - Svennes fotballskole, kl.17.00,  Kr. 50.- for hele uka . Gratis saft!  
Benytt anledningen til å spille fotball på Sandsøyas flotteste naturgressbane. 
 
Folkvang historiepub "Håløygminner", kl.19.00, Kr. 50.-   
Ei medrivende vandring i lokal og nordnorsk historie fortalt av inspiratoren og stemmesjongløren  
Alf Bjarkøy.  
 
Tirsdag 1. juli 
 
Sandsøy skole -  Kunstkafeen åpner med salgsutstillinger og mye mer,  kl.11.00. 
Sandsøy skole - Edvin Eriksen fra Grytøy kåserer  om den nye boka si.    
   
Benytt anledningen til å skaffe deg etsignert eksemplar av ei fornøyelig bok, kl.12.00. 
 
Barnas telt ved skolen - Tradisjonelle barneleker, kl. 12.00 
 
Sandsøy skole - Gunn Karin Sakariassen presenterer sin nye bok "Diabetesboka", kl.13.00 
Spis riktig og bli frisk. 
             



Einaråsen stadion - Svennes fotballskole, kl.17.00 
 
Folkvang - "Mulighetenes øyrike", kl.17.00 
Hør politikere og næringslivsaktører drøfte hvilke muligheter som åpner seg ved realiseringen av  
Bjarkøyforbindelsen. 
 
Onsdag 2.juni   
  
Sandsøy skole -  Kunstkafeen åpner kl.11.00 
 
Barnas telt - Sykkeltur med start fra barnas telt k l. 11.00        
   
Kanskje klarer vi å sykle helt til gapahuken i Kråkenesvika hvor vi griller pølser og ... 
 
Sandsøy skole - Walter Eilertsen presenterer seg so m modellbygger, kl.11.30 
Bl.a. med verdens fineste dukkehus og en flott modell av hurtigruten "Trollfjord". 
 
Nordsand havn - Fiskekonkurranse for hele familien,  kl.12.30, påmelding kr.50.- pr. fisker. 
Du kan fiske med jukse eller stang. Påmelding ved oppmøte i havna. 
Du/dere må være på land til kl.14.30 for veiing av fangst. 
. 
Nordsand havn - Maritim kveld med mye sprell, kl.18 .00,  CC kr.10 
Palleløp " Gå på vannet", Hjerte/lungeredning, Tørrfiskbankekonkurranse,Sandsøysundet i 100 
(med Einar Veimoens rib). 
Sjømat fra grill og gryte.  
Obs. pølsefri sone - Brus, øl, vin, kaffe. 
 
Torsdag 3. juli   
 
Sandsøy skole -  Kunstkafeen åpner, Kl.11.00  
   
Barnas telt ved skolen- Gårdsbesøk - ponnyridning m .m, Kl.11.00 
 
Sandsøy skole - Blomster show med "Dama fra Hjerter dame", kl. 11.00. 
og kanskje viser lokale mannekenger noe av sommerkolleksjonen til Hjerterdamene.  
 
Einaråsen stadion  - Svennes fotballskole, Kl.17.00 
 
Fredag 4 .juli   
 
Sandsøy skole -  Kunstkafeen åpner, Kl.11.00 
Åresalg  med flotte premier 
 
Barnas telt ved skolen - Action painting! Vi sier i kke mer!, kl.11.00 
 
Einaråsen stadion  - Svennes fotballskole, kl.17.00 
 
Folkvang - Havets festbord, Kl.20.00, Påmelding på kunstkafeen - Billett kr.250. 
Sandsøyas dyktigste kjøkkenakrobater boltrer seg på kjøkkenet med de beste  
råvarene som vårt arktiske hav kan oppdrive. 
Kåring av Årets Sandsøyværing. 
 
 
 
 



Lørdag 5.juli   
 
Sandsøy skole -  Kunstkafeen åpner. Kl.11.00 
Quiz-finale, Kl.12.00 
Kåring av vinner i rebusløpet. 
Kåring av vinner av Vågsfjordtavler. 
 
Barnas telt ved skolen - Avslutning med utstillinge r og annet ,kl.11.00 
 
Einaråsen stadion  - Svennes fotballskole, kl.15.00 
 
Konsert i Sandsøy kirke, kl.18.30, billett kr.100.-  
Musikere som Ole Johannes Aadland på piano og kirkeorgel, Mikal Lundemo på fiolin,  
Reidar Skaaland på orgel og piano, samt Espen Egeland på trombone.  
 
Folkvang - Pubkveld med levende musikk og god stemn ing,  Kl.21.00 
 
Søndag 6. juli 
Sommerro - Friluftsgudstjeneste ved Anette Eneberg - kirkekaffe, Kl.12.00 
Einaråsen stadion - Finale fotballskolen, kl.13.30 
 


