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Kystlaget Trondhjem 30 år

1989 - 2019

Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem:
Høvedsmann (leder)
Halskar (kasserer)
Stuert
Skurbas (skuransvarlig)
Kaibas (kaiansvarlig)
Skrivar (sekretær)
Kaibas-vara

Egil Eide
416 91 512 hovedsmann@kystlaget-trh.no
--kontakt stuert -halskar@kystlaget-trh.no
Audun Podsada
901 85 533
stuert@kystlaget-trh.no
-- kontakt høvedsmann -Sten Cato Nordsæther
922 09 334
kaibas@kystlaget-trh.no
Lillian Susann Danielsen 906 07 436
skrivar@kystlaget-trh.no
Svein Nordhammer
957 92 308 kaibas-vara@kystlaget-trh.no

Aktivitetsgrupper m.m.:
Auskaran
Båtbyggergruppa
Dokumentasjon/arkiv
Flytebryggegruppa
Småbåtgruppa
Smedgruppa
Hansteengruppa
Båtlaget Hermes
Mat og festivitas
Fartøygruppa
Motorgruppa
Ferjegruppa
Båtlaget Nidaros
Handverksgruppa
Levende kanalhavn
Studieveileder

Carsten Elfenbein
918 25 908
auskaran@kystlaget-trh.no
Bao Quoc Le
466 83 918 baatbyggergruppa@kystlaget-trh.no
Per Kristian Rognes
907 41 054
arkiv@kystlaget-trh.no
Marius Petter Wick
406 06 221
flytebrygga@kystlaget-trh.no
Aksel Jørgensen
908 27 906
smaabaatgruppa@kystlaget-trh.no
Erik Roede
951 97 278
smia@kystlaget-trh.no
Vladimir Voracek
483 30 625
v.voracek.trd@gmail.com
Arnstein Hansen
900 19 801
hermes@kystlaget-trh.no
Jorunn Kristin Brandsø 454 67 618
matogfest@kystlaget-trh.no
Dag Linhjell
902 24 183
fartoygruppa@kystlaget-trh.no
Svein Nordhammer
957 92 308
motorgruppa@kystlaget-trh.no
Johan Terje Lines
915 67 816
stoksundferja@kystlaget-trh.no
Kjetil Sildnes
411 47 160
nidaros@kystlaget-trh.no
Anne Gismervik
917 40 433 handverksgruppa@kystlaget-trh.no
Trygve Gjermstad
995 41 805 levendekanalhavn@kystlaget-trh.no
Ingrid Berg
909 14 494
studieveileder@kystlaget-trh.no

Motta Byblekka på e-post
Vi forsøker å få sendt Byblekka til flest mulig på e-post slik at vi sparer porto og arbeid med
frankering og utsendelse.
Ønsker du å motta Byblekka på e-post, så send beskjed til skrivar@kystlaget-trh.no

I år er det 30 år siden 32 kystkulturentusiaster møttes på den gamle ”Velferden” i
Trondheim og bestemte at nå var Kystlaget Trondhjem grunnlagt. Siden den gang har
kystlaget vokst jevnt og trutt til å bli et kystlag med 430 medlemmer. Jubileet blir markert
med et seminar i forbindelse med skreikvelden 9. mars. Program og invitasjon kommer. Les
mer om historien til kystlaget på www.kystlaget-trh.no/om-oss/historie/

Temakveld 7. februar

Øst for den store bre

Norge hadde en stor fangstaktivitet på
Nordøstgrønland i perioden 1850 – 1959
der det ble bygd flere fangsthytter. Mest
kjent er vel Helge Ingstads aktivitet som
sysselmann i perioden 1931-1933 da Norge
faktisk annekterte store deler av området
som norsk territorium. Otto Martens deltok
sommeren 2002 i restaurerings-arbeid av
flere stasjoner i regi av Nordøstlandsk
Kompagni NANOK Kompani.
Gulskuret, kl. 1900
Åpent for alle interesserte. Velkommen!

Skreikveld 9. mars
Mat & Festivitasgruppa i Kystlaget inviterer
til skreikveld på Gulskuret lørdag 9. mars
kl.19:00. Det vil også bli et 30-års
jubileumsseminar kl.16:00 på P-hotels
Brattøra. Program og invitasjon kommer.
Bindende påmelding kan enten skje på
lista som vil komme opp på møterommet
eller til Jorunn Brandsø tlf. 454 67 618
e-post: jorunnkristin54@gmail.com

Forbundet KYSTENs landsstevne
18. - 21. juli 2019

Sett av tid til landsstevnet i sommer
Planleggingen av landsstevnet 18.-21. juli
går framover, og stadig flere ting begynner
å falle på plass.
Vi trenger frivillige til alt fra rigging,
vakthold, salg av fiskekaker og andre
effekter, havnearbeid som forhaling og
buksering av båter, og trivselsverter pluss
mange andre store og små oppgaver. Møt
opp på informasjonsmøte onsdag 27.
februar kl. 19:00 på Gulskuret. Alle som
blir med vil bli invitert til en kick-off fest i
slutten av mars samt en fest etter at
landsstevnet er ferdig. Ta kontakt med
frivilligsjef Torstein Holm hvis du vil være
med: frivillig@fosenkaia2019.no

Nye i stevnekomiteen
Flere av dere har
allerede møtt Torstein
Holm som har sagt seg
villig til å organisere de
frivillige under landsstevnet. Torstein. er en
trondhjemsgutt på 66
år,
er
utdannet
ingeniør innen VVS og
har arbeidet med det i
mange år, deriblant 8
år innen dampteknikk

hvor han bl.a. prosjekterte og leverte
utstyret til varmeanlegget i SDS «Hansteen»
(dampsiden).
- Da jeg hørte at kystlaget skulle arrangere
landsstevnet, så meldte jeg min interesse
og fikk jobben med å samle frivillige til
arrangementet.
Edel Irene Aune er et
kystlagsmedlem som vil
jobbe med sponsorsida
og
promotering
av
Forbundet
KYSTENs
landsstevne 2019. Hun
har
vært
aktiv
i
Trondheims kulturliv i
en årrekke, og jobbet et
par
ti-år
med
musikkfestivaler. Hun
trives i miljøer som
skaper aktivitet i Trondheim, så da passer
hun nok godt inn hos oss. Velkommen!

Kjøp T-skjorta til landsstevnet

Bestill T-skjorte på Vippsnr. 544154
(under «kjøp og betal»). Vi sender i posten
ca 1 ganger per uke hvis du ikke vil hente
selv.
Ta en selfie av deg selv med T-skjorta og
legg ut på Facebooksida «Fosenkaia2019»
og bli med på trekning av 2 billetter til
stevnemiddagen 20. juli.

Billetter til stevnemiddagen
Stevnemiddagen under landsstevnet blir på
Clarion Hotel Brattøra lørdag 20. juli kl.
19:00. Det blir buffet i Atmosphere
(restauranten i 1.etg) inkl. én enhet av
husets vin/øl. Det er mulig å bestille
billetter til stevnemiddagen allerede nå:
https://fosenkaia2019.hoopla.no/sales
/stevnepamelding/

Sjøfartsmuseet 100 år i 2019

samme
dato
på
hjemmesida:
www.kystlaget-trh.no/om-oss/arsmote/
Det
blir
også
Generalforsamling
i
Stoksundferja AS like etter årsmøtet.

Aktiviteter vinter/vår 2019
Årsmøte: (P-Hotels)
 Torsdag 14. februar
kl. 18:00
Generalforsamling Stoksundferja AS:
 Torsdag 14. februar
kl. 20:30
Museum, slik vi opplever dem i dag, er en
forholdsvis moderne institusjon. Felles for
dem alle er likevel at de samler, bevarer,
forsker på og formidler kunnskap. Så også
Trondhjems Sjøfartsmuseum som i år feirer
hundre år. Trondheim sin historie som
sjøfartsby har i museal sammenheng blitt
fortalt siden Trondhjems Sjøfartsmuseum
ble opprettet i 1919 og åpnet for publikum
i juni 1920.
Til sammen består hele samlingen av ca.
2500 registrerte gjenstander, i tillegg til at
museet forvalter og drifter seildampskipet
«Hansteen».
Disse
gjenstander
og
akkumulert kunnskap utgjør til sammen
grunnlaget for at Sjøfartsmuseet fortsatt
finnes og fremstår som aktuelt for
besøkende. I flere hundre år har
førstereisgutter fra Trøndelag mønstret på
skip både i inn- og utland, og mang en
sjømann har fortalt sin historie til oss som
jobber ved museet i dag. I tillegg opplever vi
en større pågang fra familier og etterlatte
som ønsker å donere gjenstander, foto og
brev til museet; alt for å gi oss muligheten
til å stadig formidle nye sider av historien
som er en del av vår maritime, kollektive
hukommelse.
Hundreårsjubileet vil bli markert på ulike
vis gjennom året, både ved fokus på
gjenstander
og
ved
formidling
og
publikasjoner, og ikke minst åpning av en
helt ny utstilling mot slutten av året.
- Lene S. Strøm, Trondhjems Sjøfartsmuseum.

Årsmøte 14. februar kl 18
Årsmøtet blir avholdt på P-Hotels Brattøra
torsdag 14. februar kl 18:00. Forslag til
saker må være styret i hende innen 31.
januar. Sakspapirene til årsmøtet legges ut

Rådsmøter:
 Torsdag 24. januar
 Torsdag 21. mars
 Torsdag 23. mai

kl.19:00
kl.19:00
kl.19:00

Medlemskveld - info om landsstevnet:
 Onsdag 27. februar
kl. 19:00
Temakvelder:
 Torsdag 7. februar
 Torsdag 4. april

kl.19:00
kl.19:00

Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
 Onsdag 6. februar
kl.18:00
 Onsdag 6. mars
kl.18:00
 Onsdag 3. april
kl.18:00
Skreikveld og 30-års jubileumsfest:
 Lørdag 9. mars (seminar)
kl.16:00
 Lørdag 9. mars
kl.19:00
Vårdugnad:
 Onsdag 10. april
 Tirsdag 23. april
Kystens Dag 2019
 Lørdag 15. juni

kl. 17:00
kl.17:00
kl.11:00 – 16:00

Søndagskafé
Hver søndag kl. 12:00 – 15:00 er det åpen
søndagskafé med vaffelsalg i Gulskuret.
Åpent for alle, Velkommen!

Torsdagstreff

(inngang kr 50,-)
31. januar kl. 1900 "Norsk koloni- og slavehistorie" - om seilskutenasjonen Norge, og dens
rolle i Dansk-norsk Vestindia, da skip og redere
langs hele kysten deltok i det afrikanske holocaust,
og tjente formuer på slavearbeid og sukker.
Foredrag ved forfatter Fartein Horgar.

