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NAVNeDAG
Arild og Are: I dag, 7. mars, feirer
Arild og Are navnedag. Arild er nordisk
form av Harald, og Arnold og betyr ørn
+ hersker. Are er norrønt og betyr ørn.
I morgen, 8. mars, er det Beates og
Bettys navnedag. Beate er latinsk og
betyr lykkelig. Betty er engelsk
kjæleform av Elisabet som er hebraisk
og betyr «Gud har svoret» eller «Gud er
fullkommen».

Frank Johansen

Produksjonskoordinator
930 16 062
frank.johansen@op.no

guiding: Kristin Hammer Anvik arrangerer i år Jentene på Kyststien for 10. gang nå kommer en til å sette rekord med 2.500 deltakere. – Og så håper vi å komme i kontakt med 10
jenter som skal fungere som guider under arrangementet, sier hun.

Søker 10 Kyststi-guider
Navn i dag
kristin hammer
anvik

Arrangerer i år Jentene på
Kyststien for 10. gang og
regner med å trekke 2.500
deltakere 6. juni. Nytt av året
blir 10 guider som skal veilede
jentene på turen.

6. juni vandrer 2.500
jenter gjennom et av
Norges aller flotteste
kystlandskaper. Mange har aldri vært her
før og de kan ha bruk
for guiding.
roger w. sørdahl
roger.sordahl@op.no
992 03 709

– Dette er egentlig noe jeg har
tenkt på lenge. Burde vi ikke ha
guider langs ruten når 2.500
jenter vandrer gjennom et
landskap som er så rikt på historie, naturforekomster og kultur? Jo visst burde vi det og nå
ønsker jeg å komme i kontakt
med 10 kvinner som kunne
tenke seg å drive med guiding
når vi arrangerer den 10. utgaven av Jentene på Kyststien 6.
juni. Og sannsynligvis behøver
de ikke å ha med seg regntøy.
Den dagen er det garantert flott
vær i Stavern og Brunlanes.
Det sier Kristin Hammer Anvik som arrangerte sin første
jentetur på Kyststien i 2006.
Den gangen drømte hun om 150
deltakere. Da syntes gründeren
at hun hadde tatt i, men det
kom 247 og allerede året etter
var man oppe i 1.100.
– Og i år regner vi med å slå
rekorden på 2.300 jenter. Det

gjør vi helt sikkert. Allerede nå
har vi 1.150 påmeldte og vi er
ikke kommet lenger enn til begynnelsen av mars. At vi når
2.500 jenter på Kyststien, er jeg
ikke i tvil om.

Kultur og natur
Svært mange av de jentene som
kommer til Stavern og Brunlanes 6. juni, er fra andre deler av
landet og kjenner ikke distriktet spesielt godt. Det vil Kristin
Hammer Anvik altså gjøre noe
med.
– Guiding. Det er tingen. Derfor vil jeg gjerne at interesserte
jenter tar kontakt med meg før
1. mai. Det distriktet turen går
gjennom, er så fullt av interessant historie, kultur og natur at
det er mye å lære samtidig som
en får en 10 kilometer flott tur
gjennom et enestående terreng
fra Stavern til Anvik gård. Tenk
bare på selve starten av løypa,

altså Fredriksvern Verft. Så har
vi Minnehallen, Kysthospitalet
og Røvika i tillegg til naturfenomener og plante- og dyreliv
som deltakerne ofte undrer seg
over. Jeg kan jo ikke være alle
steder på en gang så derfor hadde det vært flott å ha guider
rundt om i løypa som kan fortelle og veilede.
Og de som er interessert, vil
få en viss opplæring. Det tenker
Kristin seg ordnet på et miniseminar på forhånd der flere kapasiteter vil bli spurt om de vil
lære bort noe av det de kan om
området.
– Og en påskjønnelse vil naturligvis guidene få. Det er bare
å ta kontakt med meg, men det
er nok en fordel at en har et
visst kjennskap til området fra
før, sier Kristin Hammer Anvik.

Branding Larvik
En gang i tiden var Branding

Larvik et begrep for alt som
kunne skape blest om og reklamere for larviksdistriktet. Noen
stort bedre branding enn Jentene på Kyststien er det ikke lett å
forestille seg, i hvert fall for
dem som mener det mest attraktive ved Larvik er omgivelsene.
– Stadig vekk får jeg høre at
«dette landskapet er jo helt fantastisk. Hit kunne jeg tenke
meg å flytte», og slikt er jo
moro. Jeg er innflytter selv og
har blitt kjempeforelsket i landskapet langs Kyststien. Her får
en kultur- og naturopplevelser
av en annen verden. Det må en
vel kalle Branding Larvik?
Men altså. Opplevelsene vil
nok bli enda bedre når en rigger
seg til med guider og veiledere
som kan fortelle om hva en
opplever langs ruten. Slike
skulle vel ikke være så vanskelig å finne?

