TRESKOVERKSTADEN

KVAR ER MJØSVÅGEN?

Hosanger
treskofabrikk
på Osterøy vart
oppretta i 1924. På
den tida var tresko
eit vanleg fottøy,
og produksjonen
held seg heilt fram til
midten av 1950-talet.
Då tok andre skotypar over marknaden, og
grunnlaget for treskoproduksjonen fall bort. I
dag kan ein sjå fabrikken, med maskiner og
anna utstyr, slik han var den gongen han gjekk
for fullt. Nyproduserte tresko er til sals.
Kontakt: www.muho.no/osteroy-museum

Mjøsvågen ligg i Hosanger som er ei bygd på Osterøy
og ligg 4 mil nord for Bergen. Adkomst frå Bergen er
via Osterøybrua eller ferje frå Breistein - Valestrand.
Det er og mogleg å koma
sjøvegen, då Hosanger
ligg i Osterfjorden.

OM MJØSVÅGEN
I Mjøsvågen i Hosanger står minna på rekke og
rad rundt heile den lune vågen. Det var kring
1865 at dei tok til med å arbeida kister for sal til
Bergen. Da var det blant anna kisteverkstader,
smier, treskofabrikk, metallstøyperi og møbelfabrikk i bygda. På dampskipskaia er det restar etter
eit meieri. Mjøsvågen er eit eventyr av tiltakslyst
og skaparglede gjennom generasjonar.
Mjøsvågen er eit verna naust og verkstadmiljø
der me no tilbyr nytt liv i bygningane og områda
rundt. I den ideelle medlemsorganisasjonen
Vener av Mjøsvågen, vert det arbeidd med å ta
vare på husa, samt samla inn lokal historikk knytt
til tidligare aktivitetar i Mjøsvågen. Organisasjonen
mottok i 2005 Arild Haaland sin vernepris for arbeidet som er gjort for å ta vare på bygningane.

SOMMAREN 2017

Ve l k o m e n t i l

Mjosvågen

SPONSORAR

Tlf: 56 19 20 00
www.norlender.no

Hosanger

Strikkeplagg frå Norlender finn de i Galleributikken.
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www.folkeakademiet.no
Design: Siren Tysse Bysheim

Opplev kunst, kultur og natur
i eit aktivt bygdemiljø

GALLERI MJØSVÅGEN

Osterøy Kunstlag står som arrangør av utstillingane og andre aktivitetar i gallerilokala.
Meir informasjon finn du på
www.gallerimjosvagen.no

MJØSVÅGEN KAFE

PROGRAM SUMAREN 2017
DAG, DATO, TID

AKTIVITETER

Sesongopning:
Sundag 25. juni kl. 14.00

Utstillarar i Galleri Mjøsvågen:
Anne-Berit Lerøy – grafikk

Ope kvar sundag frå
kl.
14.00 til 18.00
frå og med sundag 25.06. til og
me sundag 13.08.

Siren Blaauw - skulptur og maleri

Elles ope ved forespørsel
Ring: 907 777 56 eller
411 03 368.

Augon Johnsen – trykk

I Galleributikken:
Sarah Reed – Porselenskeramikk

Beda Maria Johanson – glass
Cathrine Bysheim – smykker
Norlender Knitwear – Strikk
Marta Nerhus – Metallkunst
2 sundagar i perioden vil det verta Malarverkstad for barn på
kisteloftet. Følg med på Facebook og www.gallerimjosvagen.no der vil
datoar for Malarverkstad m.m. verta annonsert.

I Mjøsvågen kafe har me i år endra konsept. Else og Kari i
Mjøsvågen Mat,har lagt ned aktiviteten sin, og er erstatta av
eit nytt konsept. Ope som før, kvar sundag frå Kl 14 til 18, der
det vil bli servert enkel heimelaga varm mat, kaffi og kaffimat.
Velkomen til eit godt måltid i vakre og trivelege omgjevnader
akkompagnert av bylgjeskvulp frå fjorden

Bilder: Smakebiter frå årets sesong

OPE I MJØSVÅGEN ALLE SUNDAGAR FRÅ 25.JUNI - 13.AUGUST KL.14-18

Sjå www.gallerimjosvagen.no for full oversikt.

