
Det er oktober! Hummerfiske er i gang, og med 
det følger selvfølgelig Hummerhelg! Årets 

hummerhelg går av stabelen 20.–23. oktober, 
og byr i kjent stil på et mangfold av kultur, 

opplevelser og aktivitet.
Årets tema: Samferdsel

HUMMERHELG 2022
20.–23. OKTOBER

RESTAURANT GRØNINGEN
Torsdag – 16:00-00:00 

Fredag – 16:00-00:00 

Lørdag – 13:00-01:00
(kjøkkenet stenger 20:00 

torsdag- lørdag) 

Søndag – 13:00-18:00
(kjøkkenet stenger 16:00)

Meny for Hummerhelgen
 

Hummersuppe
med dagens fisk, hummerkjøtt, rotgrønnsaker

---
Torskefilet «Miso»

med kald papaya og mango-salat, koriander 
og chiliemulsjon

 ---
Braisert Kvitsøylam

med bakte rotgrønnsaker fra Rogaland, 
lammesjy og bruna sølvløk

 ---
Mandelfinancier 

med solbærmousse, bjørnebær 
og salte mandler

 
Ekstraretter:

 
Hel hummer «naturelle»

Serveres med brød, salat og aioli
 ---

Lobsterroll
Briochebrød, chiliaioli, mango, pickles 

og koriander

11:00-15:00, Kulturscenen
Kvitsøy kommune ønsker å invitere til 
«Havets dag» på Kulturscenen. Et møtepunkt 
mellom ungdom på vei ut i videre utdanning, 
utdanningsinstitusjoner og lokalt næringsliv.
Inge Halstensen forteller om fiskeriet før, nå 
og i fremtiden. Ole Christian Meldahl tar oss 
med under overflaten, og viser vinnerbildene 
fra NM og utstyret som sikret kongepokalen. 
Det blir presentasjoner fra en rekke aktører 
på scenen, og stands fra aktørene i salen. 
Det settes av godt med tid til å bli kjent med 
hverandre. Litt å spise på blir det også. 

 

SØNDAG 23. OKTOBER



Escapebox à la Ryfylkemuseet, 
Hummermuseet, 3. etasje 
12:00-15:30
Til alle eventyrere og kodeknekkere! En 
mystisk sekk dukket opp fra ingensteds 
i tredje etasje på Hummermuseet. De 
beste hummerforskerne, historikerne, 
matematikerne og kroppsbyggerne har 
sett, analysert, kastet, veltet, revet, slått i, 
ledd på og grått litt over sekken, men ingen 
har klart å åpne den. 
Hva er inni? Klarer du og ditt team å knekke 
koden og løse mysteriet? 

Båttur på Kvitsøy, KvitsøyEvent
12:00-17:00
KvitsøyEvent gir besøkende mulighet 
til å oppleve Kvitsøy fra sjøen, og tilbyr 
turer forbi Rogfast-anlegget og gamle 
hummerparker. Billetter kjøpes om bord, og 
du betaler med Vipps.

Pop up-verksted og sykkelbane
12:00-16:00, Parkeringsplassen
For deg som har syklet til dagens 
arrangement kan du stikke innom Bike Fixx 
sitt pop-up verksted og få din sykkel klar for 
høsten. De har også med seg noen sykler 
for prøvekjøring. Med nyreparert sykkel kan 
du prøve ut Multisport sin sykkelbane og 
sikre deg «Sykkellappen». 

Tut og kjør
12:00-16:00, Lekekroken
Det er leker tilgjengelig for de minste, som 
passer med helgens tema.

Livet i sjøen, Klekkerigjengen
12:00-15:00, Hummermuseet
Klekkerigjengen stiller trofast opp, og 
utfordrer besøkende til å «ruse» vekten på 
hummerne i akvariene. De ønsker også å vise 
frem sitt splitter nye RAS-anlegg i klekkeriet.

 Vafler, saft og kaffe med KvitsøyLYD 
med venner. 
15:00, Cafédelen Hummermuseet. 

Mellematkonsert med KvitsøyLYD
15:30, Kulturscenen
Musikk ved Torbjørn Grindheim og Red 
River. Gjør deg klar for allsang og god 
stemning. 

Transport
11:00-17:00
Da deler av parkeringsplassen er stengt 
denne dagen, anbefaler vi alternativ form 
for transport. Rørheims bilruter har i den 
anledning satt opp buss. Bussen går fra 
Leiasundet, via ferjekai, om kombisenteret 
for så å stoppe på hummermuseet. 
Avgang hver hele time fra Leiasundet, og 
hver halvtime fra museet. 
Første avgang 11:00. Siste avgang 17:30. 

TORSDAG 20. OKTOBER FREDAG 21. OKTOBER

Gamle rutebåter
19:30, Kulturscenen
Velkommen til Kulturscenen denne kvelden. 
Thorvald Nøstvold fra Kvitsøy Historielag 
kåserer og viser bilder fra årets tema: 
Samferdsel! 

Det blir kaffe og enkel servering. 

Sanke spiselige ville vekster 
på land og i fjæra året rundt
18:00, Kulturscenen
Kvitsøy ligger i landets mildeste klimasone. 
Det betyr at vi kan sanke mange spiselige 
ville vekster hele året, også i vinterhalvåret. 
Kristine Enger vil fortelle om noen av de 
beste ville vekstene vi kan sanke i naturen 
og forklare hvordan vi kan bruke disse i 
mat og drikke. Det qblir servert ”vill saft” og 
en liten smaksrett med strandkvannsirup.

Kristine Enger er sertifisert nyttevekstkyndig 
av Norges sopp- og nyttevekstforbund og 
tidligere ordfører i Randaberg. 

Hun har instagramkontoen @sankeliv, 
der hun gir tips om sanking av spiselige 
ville vekster året rundt. 

Mariokart-turnering
19:30-22:00, Kulturscenen
Vi inviterer til spillekveld med Mariokart-
turnering på Kulturscenen. Vi stiller med 
konsoll, spill og enkel servering. Du stiller 
med konkurranseinstinkt og et ønske om 
en kjekk kveld. Tillatt for alle aldre. 
For påmelding, vennligst send en e-post til 
bjarne.pedersen@kvitsoy.kommune.no 

LØRDAG 22. OKTOBER

Velkommen til en dag 
med fokus på samferdsel!
12:00, Kulturscenen
Kjell Halfdan Olsen kommer og forteller om 
samferdsel i historisk perspektiv. Videre 
kommer Martin Nordbø for å fortelle om 
Nordbø Maskin og deres prosjekter. De stiller 
i tillegg ut en gravemaskin og en lastebil. Det 
blir åpning av Kvitsøy kunstlag sin utstilling 
med lokale kunstnere, ved Magnus Arnesen.
Trafikkstasjonen kommer og forteller om sitt 
arbeid på Kvitsøy. De skilter i anledningen 
med åpen dag kl. 12:00-15:00. 

Tradisjonen tro kårer vi årets hummerbilde. 
Ønsker du å delta, merk ønsket bidrag på 
Instagram med #Kvitsøyhummer2022. 
Tron Hviding kommer og forteller om livet 
på sjøen, og ferja før og nå. Til sist kommer 
Øyvind Ellingsen fra Statens vegvesen for 
å fortelle om Rogfast og om hvordan man 
bygger en tunell. 

Sikre deg vår egen Kvitsøy-refleks, og beskytt 
deg og dine i høstmørket fremover. 


