Litt av vårt salgstilbud:

Til tilreisende:

Som tilreisende har du flere muligheter. I tillegg
til E6, er det fergeanløp til Senja fra Andenes og
Brendsholmen.
Kom gjerne med båt, vi har gode kaiforhold.

•

Husflidsprodukter husflid

•

Stort utvalg i trevarer

•

Akvareller og malerier

•

Strikkevarer og broderi

•

Økologiske urter, te og krydder

•

Deilige bakervarer, lefser, syltetøy, gomme og
honning. Drops og annet godt.

•

Økologisk hud og kroppspleie

•

Smykker, klær og vesker

•

Tøfler og annet i
tovet ull

•

Steinprodukter

•

Fiskemat og
kjøttmat

Gudstjeneste i parken - et fast
innslag.

Martnakomiteen har bankterminal i området
Sponset av:

Påmelding til Gibostadmartna 2014
Vi søker lag og foreninger i området til grendeutvalget,
privatpersoner og firma med aktuelle varer som ønsker
å leie standplass.
Vi ønsker at både utstillere og boder prøver å
gjenskape miljøet vi hadde på en markedsplass i de
gode gamle dager. Aktiviteter, produkter og matsalg i
tradisjonell stil er også ønsket.
Ved påmelding vil du/dere bli tilsendt en
faktura som dekker standleie, fellesutgifter, strøm og
vakthold.
PS: Salg av varm mat er forbeholdt lag og
foreninger i grendeutvalgsområdet. Søkere for matsalg
må oppgi hva som skal selges.

Opplysninger om påmelding etc. fås hos:

Velkommen til martna!

Besøk oss på Gibostadmartna, og opplev
en tradisjonsrik helg, fylt med håndverksprodukter, hyggelige mennesker, mye god
mat og underholdning.

Johan Arne Andersen - tlf: 901 36 049
Håvard Rørseth - tlf: 900 36 421
eller på E-post: martna@gibostad.no

Velkommen
9. og 10. august 2014
lørdag kl 11.00 - 17.00 og søndag 12.00 - 16.00

www.gibostadmartna.no

Vår Martna-idè
Vi ønsket å skape et markedsmiljø hvor
tradisjonell håndverkskunst og lokale mattradisjoner blir ivaretatt.

Vårt mål er å sette fokus på verdiene i det
historiske miljøet nede på ”gamle Gibostad” som
i dag har fått et flott restaurert bygg som vi kaller
”smia”.

Dette er mye takket være vår flotte kulturverngruppe, som i 2008 mottok prisen ”Årets lag og
forening”
Gibostad, ei bygd som ønsker å ivareta de gode
tradisjoner, samtidig som vi skal gi bostad for
nyutvikling og nye ideer.

