
11:00-15:00

Kombinér søndagsmiddag med et besøk på 
Hummermuseet. Her er det åpent i klekkeriet, 
og det serveres kaffe.
 

Det er oktober, hummerfisket 
er i gang, og med det følger 

selvfølgelig hummerhelg! Årets 
hummerhelg går av stabelen 

21-24. oktober! Hummerhelgen 
byr i kjent stil på et mangfold av 
kultur, opplevelser og aktivitet.

RESTAURANT GRØNINGEN

Fredag: 15:00-01:00 
(kjøkkenet stenger 21:00)

Lørdag: 11:00-01:00 
(kjøkkenet stenger 21:00)

Søndag: 11:00-17:00

Meny for Hummerhelgen

Hummer «Duo» 

Gratinert halv hummer 
med salat med vekster fra Rogaland 

og «Hummer Cappuccino»

---

Kvitsøylam med potetpuré, beter, romanesco 
og helgrillet blomkål 

Lammesjy med brunet smør

---

Tilslørte bondepiker på vår måte

SØNDAG 24. OKTOBER

Melinggården og Odel&Eie har åpent hus på 
lørdag. Ønsker du å bosette deg på Kvitsøy?
14:00-16:00 ÅPNING AV FISKEMOTTAKET.



Åpning av fiskemottaket

11:00, Kulturscenen

Endelig står fiskemottaket klart, og det er 
duket for offisiell åpning ved ordfører Stian 
Giil Bjørsvik og tidligere ordførere Ole Olsen. 
Sjøhuset som ligger på Grøningen ble bygget 
av Richard Ydstebø rundt 1925, og ble 
brukt som fiskemottak og salteri. Nå huser 
bygget både Restaurant Grøningen og vår 
splitter nye kulturscene. Kjell Halfdan Olsen 
presenterer historien til fiskemottakene, Ann 
Helen Hystad formidler drift av sjømatmottak 
på Kvitsøy anno 2021 og Oddbjørg Sætre 
forteller om utviklingsprosessen av Torleiv sitt 
fiskemottak. Matboden kommer og forteller 
om oppstart av Restaurant Grøningen.

Leif Ydstebø tar oss igjennom resultatene av 
prøvefiskeprosjektet fra 2019-2021. Det blir 
åpning av Kvitsøy kunstlag sin utstilling med 
lokale kunstnere ved Magnus Arnesen.
 
Brødrene af Sand er en av de siste 
ryfylkejektene som fortsatt flyter. Jekta ble 
bygget på Dokkskar i Yrkjesfjorden på midten 
av 1800-tallet, og Ryfylkemuseet overtok 
jekta i 1997. Det vil bli foredrag om arbeidet 
med skuta fra kulturscenen og mulighet for 
omvisning ombord mellom 12:00 og 14:00. 
Jekta legger til kai ved Grøningen hvis været 
tillater det.

Videre blir det kåring av årets hummerbilde. 
For å delta, merk ønsket bidrag på Instagram 
med #Kvitsøyhummer2021.

Utstillingen med kunstprosjektet “Havet gir og 
havet tar – tatt av havet” viser tre ulike forslag 
til å gjøre kunstprosjektet ute i vårt felles rom 
på Kvitsøy.

 

 

Eventyrstund med Kvitebjørnen, 
Ryfylkemuseet

12:30-14:30, 3 etg. Hummermuseet 

Ryfylkemuseet inviterer til eventyrstund 
med Kvitebjørnen, et eventyr av Rasmus 
Løland. Lillebroren til Kvitebjørnen kommer til 
hummerhelgen, og med seg har han en liten 
tegneutfordring til barna og en liten quiz. 

Lunsj i cafédelen på hummermuseet med 
Restaurant Grøningen

12:30-14:00, Hummermuseet

Restaurant Grøningen serverer tre forskjellige 
småretter i cafédelen på Hummermuseet. 69,- 
per rett, betaling via Vipps. 

Livet i sjøen, Klekkerigjengen

12:30-14:00, utstillingen Hummermuseet

«Rusing» av hummer
Det yrer av liv på museet om dagen og 
i akvariene vil de være tre hummere for 
anledningen. 
Men hvor store er de? Alle kan bli med på å 
«ruse» vekten på hver hummer.

Vurdering/sortering av krabbe
Hvordan skille et festmåltid fra en vasskagg?
Det blir en «lukket konkurranse» der Kristian, 
Tommy, Jarle og Einar sorterer ut de samme 
10 krabbene. De deler av sin kunnskap og 
erfaring. Krabbene kokes for å kunne utrope 
en vinner. 

Vafler, saft og kaffe med Bedehusstyret

15:00, cafédelen Hummermuseet. 

Mellematkonsert med KvitsøyLYD

15:30, Kulturscenen

I velkjent stil er det klart for Mellematkonsert. 
Det blir åpningsinnslag med våre kjente og 
kjære Brigt, Anders og Lasse. Videre blir det 
musikk av Odd, Tommy, Kristian og Narve, før 
konserten avsluttes med Lola og Nina. Det 
blir servering av vafler fra klokken 15:00, og 
konserten braker løs klokken 15:30. 

Båttur til hummerparken

11:00-17:00

Kvitsøy Event tilbyr båtturer med båten Scallop 
mellom Hummermuseet og hummerparken. 
Billetter kjøpes om bord, og båten ligger til kai 
på Grøningen. Pris per person: 150,-. 

TORSDAG 21. OKTOBER

FREDAG 22. OKTOBER

LØRDAG 23. OKTOBER

«Et veikryss, ti hus og en kirke. 
Velkommen til Stavanger i USA.» 

19:30, Kulturscenen

Arr.: Historielaget

I dette foredraget tar fotograf Lars Idar 
Waage deg med på en reise til et annerledes 
Stavanger. Historielaget serverer kaffe med 
noe attåt. 

Humorgalla med Bjerga, 
Mugge & Bugge og Zahl

Dørene åpner 18:30 (starter klokken 19:30)
Kulturscenen

Pris: 299,- + billettavgift. 
Kjøpes på www.hoopla.no 

Når lo du sist så tårene trillet? Rune Bjerga 
og Mugge & Bugge kommer til kulturscenen, 
og deres oppdrag er nettopp å få til det. Erik 
Zahl guider oss igjennom kvelden som både 
konferansier og musiker. 
Restaurant Grøningen er åpen både før, under og 
etter showet, så her er det duket for en helaften! 


