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HAVFOLKET invi terer  t i l 
v interfest ival  og seminar på Træna!  



TA TRÆNA MED STORM 
14.-17.FEBRUAR 2019
Vi gjør det igjen! For fjerde gang inviterer vi dere til å Ta Træna med 
Storm! Denne vinterfestivalen er en hyllest til det som gjør livet her ute i 
Trænfjorden både vanskelig og veldig sjarmerende. 
 
Festivalen inneholder både fest og faglig påfyll. I seminardelen setter vi 
fokus på samfunnsinnovasjon og stedsutvikling. Programmet er også fylt 
av musikkopplevelser, kulturhappenings, kunst- og smaksopplevelser, 
øyhopping og uventede oppdagelser. 
 
Februar er høysesong for all slags vær og uvær, men det er også da lyset 
kommer tilbake, vinterfisket er travlest og kontrastene rike. Vi ønsker 
velkommen til store som små og ser frem til å få besøk fra både nord, 
sør, øst og vest. Fjellfolk, havfolk, byfolk og bygdefolk! Sett et kryss i 
kalenderen og se frem til en stormfull helg sammen med havfolket. 
 
VELKOMMEN til å Ta Træna med Storm! 

tor. 14.FEBRUAR ÅPNINGSSEREMONI kl 22

fre. 15.FEBRUAR SEMINAR, ARTIST TALK, KONSERT & VINTERARBEQUE

lør. 16. FEBRUAR ØYHOPPING, BADSTUE & BADING, SKREIFEST, KONSERT 

søn.17. FEBRUAR SØNDAGSKOS, ÅPENT KAFÉ, KAFFERENNERI, BADSTUE.

MER INFO: www.tenktraena.no/vinterfest
BILLETTER: www.hoppla.no

Foto: Helena Nordström



TORSDAG 14.02
19.00 Hjellan Bar, Badstue & Mingling
Velkommen til havfolket! Registrering og innsjekk, baren er 
åpen, musikk og kos i Hjellan. Badstuen holder åpen til 21.

21.00 Prisutdeling til lokal forening og info om hvordan 
man kan søke Samfunnsløftet fra Sparebank1 Nord-Norge. 

22.00 Åpningsseremoni
Åpning med Bjarne Jakobsen og Daniel Furre.

FREDAG 15.02 
09.00 Frokostkaffe
Stikk innom lokale gründerbedriften På Træna Kaffebrenneri 
og kjøp deg nykværet kaffe av beste kvalitet. 

10.00 SEMINAR, Grendahuset
Samfunnsinnovasjon & stedsutvikling står på agendaen når vi 
samler fagfolk, ildsjeler og debattanter til et spennende semi-
nar med foredrag, mat og samtaler.

10.00 Velkommen til Seminar  
Konferencierer, Siri Beate Arntzen og Moa Bjørnson 

10.15 Hvordan går egentlig Nord-Norge? 
Foredrag med Audhild Dahlstrøm analytiker ved Konjunktur-
barometeret, Sparebank1 Nord-Norge. 

10.45 Innovasjoner i havlandet Norge
Foredrag om havet og innovative satsinger langs den lange 
kyst v/Siri Beate Arntzen.

11.20 We are all locals: Fremtidens reiseliv og lokalsam-
funn v/Trygve Sunde Kolderup og Merethe Nordheim. Begge 
brenner for levende lokalsamfunnen og gode reiselivsopple-
velser og forteller om forskningsprosjekt og visjoner for frem-
tiden.
 
12.00 LUNSJ:Håndplukk-Kristin og Chefs in Residence
Kristin H.R Nilsen, forfatteren bak boken Håndplukk presen-
terer plukke-kunnskap og sammen med Chefs in Residence 
Petter Rolund Antonsen serverer de en spennende lunsj!

13.00 Innovasjonsprisen: Norges mest innovative steder 
Hva er det som driver samfunnsinnovasjonen i landet?  Sce-
nesamtale med nominerte kommunene Sarpsborg, Sola og 
Træna samt deltakere fra DOGA og Difi som står bak prisen. 

13.40 ”Se til Træna” - Doktoravhandling i stedsutvikling 
Anne Meek har analysert kultursatsinger i 3 norske kommuner 
og har noen tips på hva man bør, og ikke bør gjøre.

14.00 Stedsutvikling - Sveriges største ildsjel
Hva skjer i vårt naboland når det gjelder stedsutvikling, sam-
funnsinnovasjon og bolyst? Surfbukten i Østersund er en sann 
historia om en gal idé at skape et surfmiljø i den svenske fjell-
bygden.Simon Jaklund, forteller sin historia om stedsutvikling 
og hvordan brennende engasjement for en plass kan skape 
ringvirkninger i en hel region.
 
15.00 PAUSE

16.00 Forfatterforedrag: HAVLANDET, Træna Kirke
Historia om hava som skapte Norge, v/ Per Anders Todal 
Forfatteren til den kritikerroste boken Havlandet som tar 
seg av historia og fremtid for kysten.

17:00 ARTIST TALK, TRÆNA URBAN LIGHTING og 
SKUMRING i MUSEUMSHAGEN
Artist in Residence-kunstner Ole Brodersen hadde kunst-
neropphold på Træna 2016. Projsektet Trespassing Træna 
ble resultatet og Ole er nå tilbake på Træna for å åpne 
utstillingen her. Også lokale fotografer stiller ut, og vi ko-
ser rundt bålpannene mens mørket legger seg.

18:30 Forestilling: SVEN HENRIKSEN, Træna Kirke
Sven Henriksen er skuespiller, sanger og samfunnsdebatt-
ant. I mai 2018 kom boken ”Men hold kjeft da, Henriksen” 
ut. En måned senere hadde forestillingen med samme 
tittel premiere ved Nordland Teater, en premiere som fikk 
kritikerne til å hente fram de helt store superlativene.  

20:00 VINTERBARBEQUE i Hjellan, Chefs in Residence
Baren er åpen og grillen i gang. Det dekkes på til vintergil-
de med en sjømatbuffé fra lokale farvann. Koselige lang-
bord inne i Hjellan.

ca 22.00 KONSERT: FOLKNERY (UKR)
Folknery er en Ukrainsk ethno-duo som reiser verden rundt 
og bruker lyder fra vibrasjoner i ulike land, byer og steder i 
musikken sin. Det er en mix av urgamle sanger og tradisjo-
nelle instrumenter med urbant elektronisk arrangement. 
 
ca 23-02 Klubb Hjellan 
LØRDAG 16.02  
11:00 - 15.30 ØYHOPPING 
Velg mellom ulike turer: (båtbillett og lunsj inkludert i pri-
sen. NB! påmelding påkrevd.) 
• Sanna - med fortellinger om steinalder
• Sandøy - Træna-Hawaii  
• Selvær - lokal historia, håndplukk og spiselig lokalmat
• Husøy - badstuepub med bademester Anita Sjøset til 

lillbadsuen.
• Coffee Class-På Træna Kaffebrenneri ordner kaffeskole
• Dessuten: Badstue i Naustet, Fotoutstilling på Træna 

Museum, Aloha Café med mere.
• Yoga kl.16-17 påmelding SMS (+47)47387300. 100kr 
 
18:30 ARTIST TALK & MYKEN WHISKY i Naustet 
Artist in Residence Ole Brodersen og Myken Destilleri

20:00 TRÆNA LINE: SALONG på MF HUSØY  
Konsert med Artist in Residence Jill Larsdotter (SE/NO) 
sammen med Stian Einmo (NO). 
 
21:30 TRÆNA LINE: SKREI-FEST på BILDEKK
MF Husøy får ny fasong og på bildekk blir det ekte og 
tradisjonsrik langbord med skrei, lever og rogn.
  
23:00 KONSERT: HOLLOW HEARTS 
Med sin innovative og til tider grensesprengende roots/
americana-musikk har de spilt en rekke konserter over hele 
landet som både har rørt og engasjert publikum.



SIMON JAKTLUND, Östersund (SE)

Surfbukten i Østersund er en sann historia om 
en gal idé at skape et surfmiljø i den svenske 
fjellbygden. I 2016 ble Simon Jaktlund kåret til 
Sveriges Placebrander of the Year, for arbeidet 
han gjort med å skape ny blest i Östersund. 
Sveriges beste stedsutviklere har nå tatt turen 
til Træna for å forteller sin historia om steds-
utvikling og hvordan brennende engasjement 
for en plass kan skape ringvirkninger i en hel 
region. 

FREDAG ca kl 14.00, Grendahuset

TRYGVE SUNDE KOLDERUP, medgründer, Hvitserk 
of Norway og initiativtaker til Nasjonale turiststier

We are all locals - Fremtidens reiseliv og lokalsamfunn 
Hvordan ser fremtidens lokalsamfunn og reiseliv ut? I 
2018 tok Forskningsrådet initiativ til prosjekter som samlet 
reiselivssaktører, forskere og samfunnsvitere for å utvikle 
fremtidens reiseliv. Trygve er medgründer til reiselivsfirmaet  
Hvitserk of Norway og har mange års erfaring av reiselivsut-
vikling på de mest unike stedene i Norge. Han brenner for 
at reiselivsnæringen utvikles i tråd med lokalsamfunnenes 
behov og ønsker. Trygve er også initiativtaker til prosjek-
tet Nasjonale turiststier som fått mye oppmerksomhet. På 
seminaret forteller Trygve sammen med Merete Nordheim 
om sine visjoner for fremtiden og tar utgangspunkt i noen 
aktuelle caser. 
FREDAG ca kl 11.20, Grendahuset
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MERETE NORDHEIM, Visit Bodø

We are all locals - Fremtidens reiseliv og lokalsamfunn 
Merete Nordheim er økonom og jobber som prosjektleder 
med opplevelsesnæring på Visit Bodø. Hun har flere års 
erfaring av reiselivsbransjen fra hennes tid på Basecamp 
Explorer på Svalbard. Hun brenner for levende lokalsam-
funn og gode reiselivsopplevelser og deltar siden starten 
av 2018 i Forskningsrådets prosjekt om fremtidens reiseliv. 
På seminaret forteller Merete sammen med Trygve Sunde 
Kolderup om om sine visjoner for fremtiden og tar ut-
gangspunkt i noen aktuelle caser. 
  
FREDAG ca kl 11.20, Grendahuset



SIRI ARNTZEN, samfunnsøkonom, Arup, London

Innovasjoner i havlandet Norge
Siri Arntzen er en av Nord-Norges fremste ambassadører, 
selv om hun nå bor i London. Hun kommer fra Sørvågen i 
Lofoten og har tidligere jobbet som konsulent i Salt, vært 
skribent på High North News og rådgiver ved UIT, Norges 
Arktiske Universitet. Nå arbeider hun med stedsutvikling 
internasjonalt i det store konsulentfirmaet Arup, hvor hun 
sitter i teamet City Economics i London. Foredraget til Siri 
vil ta oss med på en rekke innovative satsinger langs den 
lange kyst i Norge, og med noen utblikker internasjonalt. 
Et stykke fremtidsinspirasjon fra hennes horisont! 
Siri vil også vare moderator sammen med Moa Björnson 
under dagen. 

FREDAG ca kl 10.45, Grendahuset

PER ANDERS TODAL, forfatter og journalist 

Per Anders Todal er journalist i Dag og Tid og nå aktuell 
med boken Havlandet, som beskrives som ”ei reise til det 
usynlege Noreg.” I Havlandet blir naturvitenskap, historie, 
mytologi og ramsalte reportasjer vevd sammen til en stor og 
rik fortelling om Norge og havet. 

”Boka fortel historia om dei første seljegerane som padla 
opp langs kysten for over 11 000 år sidan, om havstraumane 
som gjev Noreg milde vintrar og eineståande fiskerikdom, 
og om klimaendringane og havforsuringa som no endrar 
livet i sjøen på fundamentalt vis.”

Havlandet har fått fine anmeldelser og Roy Jabobsen kaller 
boken ”et imponerende verk”.

FREDAG  kl 16.00, Træna Kirke

AUDHILD DAHLSTRØM, Sparebank1 Nord-Norge

Hvordan går egentlig Nord-Norge?
Med Samfunnsløftet ønsker SpareBanken 1 Nord-Norge å 
rette fokus på initiativ og prosjekt som kan løfte og bygge 
det nordnorske samfunnet. Konjunkturbarometeret bygger 
oppdatert kunnskap om samfunnet vårt og hvordan vi 
puster med verden. 
Audhild Dahlstrøm, analytiker ved Konjunkturbarometeret 
og Sparebank1 Nord-Norge forteller oss om hvordan det 
egentlig går i landsdelen vår og gir oss innsikter om om-
verden.

FREDAG ca kl 10.15, Grendahuset



PETTER ROLUND ANTONSEN, Chef in Residence 

Petter er kokk på restauranten Smalhans i Oslo. Men denne 
uke er han på Træna som Chef in Residence for å laborere 
med lokale råvarer og servere spennende smaksopplevelser 
til vinterfestivalens deltakere. 

- Jeg hadde lyst til å komme til Træna fordi det virket som 
et veldig kult arrangement. Det å kunne komme så tett inn 
på råvarene, kombinert med helt vanvittig rå natur og å få 
lære mye nytt motiverer meg. 

Hva tror du at du kommer til å servere?
- Det er vanskelig å si nå, men det blir å kombinere lokal 
sjømat med sjøgress! Kanskje Nordisk taco eller en form for 
tropisk ceeviche. Vi får se!
  
FREDAG, LUNSJ & MIDDAG 

KRISTIN H.R. NIELSEN, Håndplukker, forfatter

Kristins filosofi bygger på å ta bedre vare på naturen - og 
spise den!  Hun er en av dem som dratt i gang trenden 
med å sanke spiselige vekster i naturen og har de siste 
årene plukket for flere kjente Oslo-restauranter (blant an-
net Michelin-restauranten Maaemo og Smalhans). I 2017 
vær hun på Træna for å finne spiselige vekster og skrive 
på boken Håndplukk, som ble lansert 2018 og som toppet 
julegaveboklistene!

Kristin presenterer plukke-kunnskap og inspirerer oss til å 
oppdage naturen omkring oss, og maten i den. Sammen 
med Chefs in Residence-Petter serverer de lunsj med 
håndplukkete ingredienser på fredagen. På lørdag blir det 
plukketur og bokbad med Kristin på Selvær.

FREDAG LUNSJ kl 12.00 & LØRDAG ØYHOPP kl 11

SOLA, TRÆNA, SARPSBORG Kommune

Innovasjonsprisen: Norges mest innovative kommuner 
Hva er det som driver samfunnsinnovasjonen i landet og 
hvordan tilrettelegger man for utvikling i stort og smått? 

Innovasjonsprisen 2018 ble tildelt Træna Kommune, men 
med i finalen var også Sarpsborg og Sola. Scenesamtale 
med Frode Bolin, Sarpsborg, Sigrund Haaland, Sola og 
Moa Björnson, Træna samt Fredrik Monsen fra Difi som 
arrangerer prisen, og Matti Lucia Arentz fra DOGA.
Samtalen ledes av Siri Arntzen.

Scenesamtale, FREDAG ca kl 13.00

Foto: Anders Husa



OLE BRODERSEN, Fotograf/Kunstner

Ole Brodersen vokste opp i Lyngør og familien hans har 
bodd der i tolv generasjoner. Hans far er seilmaker og 
bestefaren var sjømann. Selv rodde han til skolen og seilte 
fra fylte seks år. For noen år siden seilte Brodersen rundt 
Atlanterhavet i en 120 år gammel losskøyte. Brodersens 
arbeid utforsker samspillet mellom elementene og men-
nesket. I fotografiserien Trespassing, som han har arbeidet 
med siden 2011, plasseres ulike menneskeskapte objekter 
i uberørt landskap. Naturkreftene omplasserer fritt disse 
objektene under eksponering. Målet har vært å fange dis-
se bevegelsene i et område avgrenset av kameraet, der 
markørene kan utspille seg uten menneskelig kontroll i 
romtiden til opptaket 

UTSTILLING, FREDAG kl 17.00
ARTIST TALK, LØRDAG kl 18.30

BONUS: I forbindelse med «Ta Træna Med Storm» på Træna har  Stor-
men i Bodø gleden av å stille ut festivalkunstneren også der. Besøk utstil-
lingen i Stormen fra den 13.02.19 og en måned frem! 

ANNE MEEK, Doktor i Stedsutvikling

“Se til Træna” kunne vi lese i Morgenbladet i høst. Det var 
Anne Meek sin doktorsavhandling om hvordan kommuner 
satser på kultur på forskjellige måter. Hun har jobbet med 
feltarbeid og deltatt på trænafestivalen og levd med Larvik, 
Træna og Vega/Ylvingen som forskere en lenger tid. Nå har 
vi invitert henne for å dele litt av kunnskapen sin.

-”Et lite sted kan lykkes like godt som et stort sted med sin 
kultursatsing. Det kan se ut som om små prosjekter basert 
på gode ideer kan ha vel så stor betydning som det å satse 
på dyre bygninger. /.../ Forutsatt at utviklingskraften i et 
samfunn kommer nedenfra, er det prosjekter som klarer å 
skape eierskap og dynamikk, som vil lykkes med å bidra til 
stedsutvikling.”
  
FREDAG kl 13:40

SVEN HENRIKSEN, musikker, debattant, dramatiker

Sven Henriksen fra Mo i Rana er skuespiller, sanger, 
dramatiker og samfunnsdebattant. I mai 2018 kom boken 
”Men hold kjeft da, Henriksen” ut. En måned senere hadde 
forestillingen med samme tittel premiere ved Nordland 
Teater, en premiere som fikk kritikerne til å hente fram de 
helt store superlativene. 

I Vinterfestivalen har vi gleden av å invitere Henriksen til 
Træna for å framføre forestillingen sin. 

Forestilling, FREDAG kl 18.30

Foto: Vladimir Ilic

Foto: Privat



MIDDAG, KONSERT, KLUBB, HJELLAN, FREDAG

HOLLOW HEARTS, Tromsø

Hollow Hearts er et rykende ferskt band innen roots/americana fra Tromsø. Siden høsten 2016 har bandet jobbet «under 
radaren» med å skrive musikk, og de har nylig debutert både i radio og på undergrunnsscenen i Tromsø. Bandet består 
av musikere som har markert seg i musikkmiljøet i Tromsø gjennom mange andre prosjekter (bl.a. The Northern Lies, 
Bob Dylan på Nordnorsk), og er en godt etablert og dyktig gjeng både som instrumentalister og vokalister. For å beskri-
ve musikken bare et knippe publikummere har fått høre med én setning:  «musikken er inspirert av Crosby, Stills & Nash 
og The Band ispedd det fineste fra både pop-, rock-, og visesjangeren.»

KONSERT LØRDAG ca kl 23.00, Hjellan

JILL LARSDOTTER & STIAN EINMO (SE/NO)

Fergen får ny fasong da vi inviterer til konsert og mingling 
i  salongen på øvre dekk med Jill Larsdotter og Stian Ein-
mo. De velrennomerte Helgelandsbaserte vokalistene har 
inngått et nytt og spennende samarbeide fra våren 2019.    
«Larsdotter & Einmo»
 
De har premiere på sitt duo konsept på «Ta Træna med 
Storm» og holder flere konserter rundt om på Helgeland 
utover våren. Repertoaret er en blanding av deres forskjel-
lige bakgrunner som artister og består av alt ifra viser til 
eksotiske rytmer og duetter.  

I 2019 slipper også Jill en ny plate, og på Træna er hun 
som Artist in Residence for å spille for å finpusse på den.

KONSERT, LØRDAG kl 20.00, Ferga
Foto: PRYD Studio



SKREI-MIDDAG, MF HUSØY

FOLKNERY, Kiev (UKR)

Folknery er en Ukrainsk ethno-duo som reiser verden 
rundt og bruker lyder fra vibrasjoner i ulike land, byer 
og steder i musikken sin. Det er en mix av urgamle 
sanger og tradisjonelle instrumenter med urbant 
elektronisk arrangement. 

Bandet består av Yaryna Kvitka (vokal) og Volodymyr 
Muliar (trommer, keys, taisho-koto, fele, arrangement 
og lydproduksjon). De kommer til Træna som Artists 
in Residence og blir derfor igjen på øyen etter 
festivalen. Da skal de blant annet holde workshops 
med barn og unge.

KONSERT, FREDAG ca kl 22.00, Hjellan

Foto: PRYD Studio



Alle øyhopperturer skjer Lørdag og inkluderer båtbillett, 
lunsj og guidet tur. Båt avgår kl 11.00. Påmeldig i eget 
skjema!(NB! Kaffe workshop inngår ikke i helgepass)

SANNA - STEINALDERTUR
Kjerkhelleren, hustufter og råe fjell i vinterskrud. Bli med 
på en guidet steinalderstur til silhuettfjellene på Sanna. 
Hør fortellingene om hvordan det i 9000 år har bodd 
mennesker i hulene. Den spreke tar turen opp til Gompen, 
gjennom tunnelen som går på skrå gjennom fjellet. Hils på 
ørnene og se utover Trænas 400 holmer og skjær. Lunsj 
blir servert i et av de gamle husene langs veien.  
Guide: Marit Bertheussen, Træna Museum. (kl 11-15.15)

SANDØYA -TRÆNA-HAWAII  
I 1898 emigrerte Trænværingen Theodor Holmen til 
Amerika og endte opp på Hawaii. Derifra sendte han et 
kamera til lillesøsteren Alma Sandøy, som lærte seg både 
å ta og fremkalle bilder. I dag har vi en fotoskatt med over 
1000 av Alma sine bilder og 100  av Theodor sine brev.  
Bli med på en tur til Sandøya, til Almas gamle hjemsted 
og hør mer om både historia og nåtid av lokale guider. 

SELVÆR - ÆRFUGLER, HÅNDPLUKK & BOKLUNSJ
Finn sjelefreden i ærfugelens rike. Selvær er et lite fiske-
vær nord i Træna, polarsirkelen passeres på turen dit.På 
øya blir det guidet tur rundt ærfuglhusene og fortellinger 
fra lokale entusiaster som tar vare på æfuglene. Dessuten 
får vi ny kunnskap om spiselige vekster. Kristin H.R. Niel-
sen som vært på Træna i 2016 og står bak boken ”Hånd-
plukk” tar deg med på tur rundt øyen med nyttige tips på 
hva som kan høstes og sankes. Lunsj med lokale råvarer 
serveres i Fiskernes Kapell og her vil Kristin også forelle 
mer fra boken sin. Guide: Ann Lois Hansen

BADEPUB I LILL-BADSTUEN
Prøv ut Trænas villeste lille badstue, bygget i 2015. Bad-
stuen ligger bokstavelig ved kanten av Atlanteren og du 
vil kunne hoppe rett i havet. Bademester og bryggmester 
Anita Fillingsnes Sjøset loser deg gjennom denne opp-
levelse. Turen starter med vandring over mark og myr. 
Kle deg i turklær egnet for Nord-Norge i februar, og ikke 
glem badelue og håndkle! Påmelding via SMS til Anita: 
(+47)90015703. NB. Ved dårlig vær endres turen. 

COFFEE CLASS - PÅ TRÆNA KAFFEBRENNERI
Lær deg alt om kaffe! Lokale kaffebrenneren Aleksey in-
viterer til kaffeskole. Her får du innblikk i hvordan spesial-
kaffe produseres og hva det er for forskjell på økologisk 
og ordinær kaffe. Brenning, smaking og masse kaffe-
kjærlighet blir det på denne samling. Start kl 10, 12 og 
14. (Varje samling tar ca 45-60min) Påmelding til Aleksey 
+4746842408 eller via fb: @patraenakaffe. Brenneriet vil 
også holde åpent for kjøp av kaffe.

Kirkhelleren, Sanna- Foto Helgeland Reiseliv

Sandøya- Foto Maja Atterstig

Selvær- Foto Alex Asensi

Lill-badstua Foto Leif Steinholt

På Træna Kaffebrenneri Foto: Aleksey Virich

 ØYHOPPING & 
 AKTIVITETER, LØRDAG 



SAUNA SESSION I BADSTUE-NAUSTET 
Badstue-Naustet er Træna eldste naust som ble ombygget til 
sauna i 2016. Badstuen fyres opp Torsdag kveld, Lørdag 12-19 
og søndag 12-15, eller ved forespørsel!

CAFÉ ALOHA 
Eksta festivalåpentTORSDAG-FREDAG-LØRDAG-SØNDAG 
Se tider fb: @alohatraena
 
PÅ TRÆNA KAFFEBRENNERI 
FREDAG 9-17, LØRDAG 10-17, SØNDAG 10-16 
Kaffeskole Lørdag -påmelding 
 
YOGA Lørdag kl.16-17 påmelding SMS (+47)47387300. 100kr

TRÆNA MUSEUM & MUSEUMSBUTIKK Fri Entré 
Fredag kl 15-19 
Lørdag kl 12 - 17
Søndag kl 12-14 
Tangprodukter fra Northern Company i museumsbutikken,  
Træna- Hawaii utstilling, Fiskekroken og Petter Dass kapellet. 
Dessuten bøker fra medvirkende forfattere og masse annet!  
 
TRÆNA KIRKE 
Arrangement Fredag: Havlandet kl 16 Sven Henriksen kl 18.30 
Åpen kirke Lørdag kl 12-17 og Søndag 12-14

MATBUTIKKEN JOKER:
torsdag  10-16.30 
fredag   10-16.30, 18.30-19.30 
lørdag   10-14, 18.30-19.30 
søndag  14-15

 SØNDAG
Ta en gåtur til Skulpturlandskap Nordland, til Petter Dass 
Kapellet eller kik inn på Træna Museum. Ta en kaffe på På 
Træna Kaffebrenneri, en lunsj på Aloha eller bare slapp av i 
badstua før båten går.  
 
CAFÉ ALOHA kl 12-15 
PÅ TRÆNA KAFFEBRENNERI kl 10-16 
BADSTUE - åpent for den som vil fyre opp
TRÆNA MUSEUM 12-14
TRÆNA KIRKE 12-14

FERGA AVGÅR 14.50, HURTIGBÅT 14.50 og 18.25 

BADSTUE-NAUSTET - foto Kathrine Sørgård

CAFÉ ALOHA

 PRAKTISK INFO
OVERNATTING 
Træna Overnatting: www.trenaovernatting.no
Træna Rorbuferie: tlf 97983276 
Træna Gjestegård: tlf 75095228
Budsjettovernatting i innendørs-telt kan også ordnes! 
Ta kontakt med jim@trena.net, tlf: 90662495
 

REISETIPS
www.177nordland.no 
www.tenktraena.no/reis
www.entur.org 
Trenger du hjelp med smarte reiseforslag - ta kontakt!

DRESS CODE -Badetøy og Varme klær anbefales!
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BILLETTER
Lenk til billettkjøp på www.tenktraena.no/vinterfest
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