
Velkommen til Vinterfestivalen 2009 

           11-15.mars 

 

 

 

 

 

 

Vinterfestivalen 2009 består av et 20talls forskjellige arrangementer for store 

og små, både innendørs og ute i det fri. Vi håper på godt vintervær og masse 

folk på de ulike ulike aktivitetene☺☺☺☺ 

 

 

 



Program for vinterfestivalen 2009.  

 

Onsdag 11.mars: 

Kl 17.30: Offisiell åpning av festivalen på Kjøllefjord Torg ved vår rådmann Margoth Fallsen. 

Underholdning 

Kl 18.00: Skikarusell i værret. Salg av kaffe og vafler på kinohallen ved Skigruppa. 

Kl 20.00: ”Spark-Inn Kino” på torget. Kle deg varmt og bil med på utendørs kino! Vi viser et utvalg av 

Nord-Norske kortfilmer. Ungdomsrådet har salg av popcorn og varm drikke. 

Kl 22.00: Bowlingturnering på storskjerm i puben 

 

Torsdag 12.mars: 

Kl 11.00: Pensjonisttreff med kaffe, kaker og underholdning på biblioteket 

Kl 11.30: Barnehagen underholder på Sykestua. Kaffe og kaker 

Kl 18.00: Barneteater på kinoen inngang kr 50,- 

Kl 18.00: Kurs i toving på Kjøllefjord Skole. Deltakeravgift kr 300,- pr person inkluderer kursmateriale 

og du får med deg det du lager. 

Kl 21.00: VinterQUIZ i puben. Deltakeravgift kr 20,- pr person.   Premiering 

 

Fredag 13.mars: 

Kl 13.00: Kurs i torsketungeskjæring på Aker Seafood. Påmelding innen torsdag kl 13.00 på telefon 

47014585 

Kl 17.00: Familiebad i bassenget 

Kl 18.00: Juniorkveld på Klubben fra 5.klasse 

Kl 20.00: Kveldsskirenn til Avdalen. Oppstart fra Idrettshallen, ved løypens endepunkt venter bålkos i 

lavvo med enkel servering. Deltakeravgift kr 100,- påmelding innen fredag kl 12.00 på telefon 

91119045 

 

 

 



 

Lørdag 14.mars: 

Handelsstanden har superlørdag, korpset har stasjonskonserter. 

Kl 10.00-14.00: Scootertreff på Vikavannet. Premiering av beste ”hjelmsveis”. Arrangementet 

etterfølges av; 

Kl 14.00-16.00: Isfiskekonkurranse på Storvannet. Påmelding og kafèsalg ved hytta til Kjøllefjord 

Jeger&Fiskeforening. Deltakeravgift kr 50,- premiering. Ved behov for skyss til hytta, møt opp ved 

Rasmusbakken fra kl 13.00 

Kl 14.00-16.00: Billedutstilling av den lokale maleklubben ”Fargeklatten” på Galleri Christensen. 

Kafèsalg 

Kl 20.00: Møljekalas i restauranten på Hotel Nordkyn. I samarbeid med LOSA-elevene på kokkelinja 

steller vi i stand en festaften med torsk i hovedrollen. Bordbestilling på telefon 78498151 

 

Søndag 15.mars: 

Kl 10.30: Nordkyn Turlag arrangerer tur fra Aslakhaugen til Kifjord.        Se eget oppslag. 

Kl 12.00: Foldalkafè i Bestyrerboligen 

Kl 17.00: Generasjonstreff på samfunnshuset. Vi avslutter festivalen med kafè, underholdning og 

trekning av festivalkort.     

Alle utendørs aktiviteter er naturligvis med værforbehold! 

Festivalkort 

Vi deler ut festivalkort på alle arrangementene onsdag og torsdag. Hensikten er å få flest 

mulig med på flest mulige aktiviteter. Kortene vil stemples av en ansvarlig på hvert 

arrangement, og alle med mer enn 5 stempel vil være med i trekningen av ett gavekort på 

turutstyr til en verdi av 1500 kroner. Trekningen vil foregå på Generasjonstreffet søndag kl 

17.00, så det er viktig at du møter opp der, leverer inn kortet og er med i trekningen☺   

 

Vinterfestivalen 2009 er et privat initiativ, og komiteen består av         Knut Tore Lauritsen, Lill Astrid 

Røvik, Leif Pedersen, Maria Sørbø, Linda Persen og Berit Sørbø. Vi har fått god hjelp av frivillige lag og 

foreninger, og vi har fått økonomisk støtte fra lokalt næringsliv ved Nordkyn Kraftlag, Statkraft, Aker 

Seafood og sist men ikke minst; Lebesby Kommune som også har stilt maskiner til rådighet for 

tilrettelegging til arrangementer.   

 



 

 

 

 

 

 


