
TindenSeminaret

Tindenseminaret ble etablert av Stiftelsen 
Handelstedet Tinden i 2007. Hensikten med 
seminaret er å skape et faglig og sosialt forum som 
skal bygge opp under vernevedtaket av 1994. 

Det omfattende restaureringsarbeidet som startet i 
2005 planlegges ferdigstillt i 2012. Ivaretakelse av 
stedet i framtiden er trolig en ennå større 
utfordring. 

Stiftelsens visjon er at Tinden i framtiden skal 
fremstå som et aktivt kulturminne som engasjerer 
folk i alminnelighet og fremstår som en ressurs for 
hele reiselivet i Vesterålen. SEMINARET HOLDES PÅ FINVÅG 

6 .FEBRUAR 2010

WWW.FINVAG.NO

†   HANDELSTEDET TINDEN   ¢

KULTURARVEN OG REISELIV

Foredragsholdere

Lars Ueland Kobro (Telemarkforskning, UIT) er 
statsviter med en allsidig yrkesbakgrunn fra både 
frivillig sektor, offentlig sektor og privat 
virksomhet. Fellesnevneren for arbeidet har vært 
utvikling, nettverk, innovasjon og ledelse. Lars 
har arbeidserfaring og nettverk innenfor både 
sosialpolitikk, næringsliv og kulturfeltet.

Hilde Hansen (RKK, Bøks) er lærer med et 
omfattende kulturengasjement og leder av 
utallige regionale kulturprosjekter, forfatter og 
medstifter av Nord-Norsk fortellerforum.

Ann Karina Jakobsen - er bl.a. halvparten av 
vertskapet på Ringstad Sjøhus i Bø - i tillegg 
ansatt som prosjektleder BØKS reiseliv.

Ragnhild Eriksen Heen - Eksportutvalget for 
Fisk (Tromsø).

Reidar Bertelsen - professor (UIT)
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og 
lærerutdanning
Institutt for arkeologi og sosialantropologi

Jonni Solsvik (Andøys ordfører 1999-) er leder 
av Vesterålen regionråd.

TINDENSEMINARET 2010

Stiftelsen Handelstedet Tinden i 
samarbeid med «den verdifulle 

kystkulturen» i Øksnes inviterer 
til åpent fagseminar 

lørdag 6. februar 2010

http://www.tinden.oksnes.no
http://www.tinden.oksnes.no


Påmelding

Seminaret retter seg spesielt mot lokale/
regionale reiselivsaktører, 
kulturnæringsaktører, kulturbyråkrater 
og ledende politikere. Begrenset antall 
plasser. 

Bindende påmelding sendes 
rkkv@oksnes.kommune.no

Evt. spørsmål rettes til Brynjar M. Pettersen 
(76185000) eller Asle Sørdahl (90945727)  
Seminaravgift kr 500.- inkl. lunsj/ kaffe.          
Båt fra Skjellfjrd. lø.6.2.10 kl. 0930, retur kl 1800

Program Tindenseminaret     
i samarbeid med «den verdifulle kystkulturen» i Øksnes

Dagsprogram 

lørdag 6.2.2010

Dagsprogram 

lørdag 6.2.2010

Dagsprogram 

lørdag 6.2.2010

10.00 Velkommen!

Åpning av 
seminaret

Asle 
Sørdahl

leder av 
stiftelsen 
handel-
stedet 
tinden

10.15 Kultur og 
næring - Vi 
rydder i 
begrepene

Lars 
Ueland 
Kobro

11.00 Historie i 
landskapet

Reidar 
bertelsen

11.45 «Kystfiskeri-
ruta» Kan den 
gamle 
lokalbåtruta 
ha  betydning 
for reiselivet 
i Vesterålen?

Hilde  
Hansen

12.30 «Felles 
Marked» 

Fiskeeksport/ 
reiseliv?

Ragnhild 
E. Heen 
Eksp.utv. 
for fisk

Dagsprogram 

lørdag 6.2.2010

Dagsprogram 

lørdag 6.2.2010

Dagsprogram 

lørdag 6.2.2010

13.00 Lunsj

14.00 scenarier 
2040

reiselivet i 
Vesterålen

lars 
Ueland 
Kobro

15.00 destinasjons-
utvikling 
Felleskonsept  
for yttersida 
av Vesterålen

Ann 
Karina 
Jakobsen, 
Bøks

15.45 Kulturverdier 
som fornybar 
ressurs for 
reiselivet

lars 
Ueland 
Kobro

16.30 Paneldebatt

Tema: Kritiske 
suksessfaktor
er for 
reiselivet i 
Vesterålen

Lars Ueland 
Kobro

Ann 
Karina 

Hilde 
Hansen

Reidar 
Bertelsen

Jonni 
Solsvik

1715 Oppsummering

Utfordringer 
og muligheter

Lars 
Ueland 
Kobro

Asle 

Tindenseminaret 2010 
arrangeres på Finvåg i 

Øksnes Vestbygd
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