Returadresse: Kystlaget Trondhjem, Fosenkaia Skur 40D, 7010 TRONDHEIM
Adresseendring meldes til: Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, NO-0157 Oslo
e-post: forbundet@kysten.no tlf : 22 42 42 82

Til: Medlemmer av Kystlaget Trondhjem

«Navn»
«Adr2»
«Adr4_______»
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
Sigmund Henningsen
907 73 341
halskar@kystlaget-trh.no
Audun Podsada
901 85 533
stuert@kystlaget-trh.no
Torstein Olsen
950 54 687
skurbas@kystlaget-trh.no
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
Hansteengruppa
Båtlaget Hermes
Mat og festivitas
Fartøygruppa
Motorgruppa
Ferjegruppa
"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
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
Roger Normann
922 60 858
fartoygruppa@kystlaget-trh.no
Svein Nordhammer
957 92 308
motorgruppa@kystlaget-trh.no
Johan Terje Lines
915 67 816
stoksundferja@kystlaget-trh.no
Åsmund Sæther
979 73 096
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

BYBLEKKA
Meldingsblad for Kystlaget Trondhjem 2/2018
www.kystlaget-trh.no

Bli med å arrangere Kystens Dag 9. juni

Kystens Dag (Lørdag 9. juni kl. 11 – 16) har etter hvert blitt en tradisjon der kystlaget
sammen med bl.a Sjøfartsmuseet, Arkivsenteret Dora og flere andre aktører holder åpen
dag på sine respektive steder. På Fosenkaia vil det være familieaktiviteter med båtdam for
barn, åpne skur med utstilling av handverk og båter, gammelmotorer, åpent skip og åpen
smie. Dette er virkelig en kjempefin anledning til å vise fram bredden av kystkulturen og
aktivitetene til kystlaget. Her er det bruk for frivillige som har lyst til å gjøre en innsats for
kystlaget. Ta kontakt med lillian.danielsen@hotmail.com hvis du vil være med.

Kafé Skuret har åpnet

Bli med i folketoget 17. mai

Kafé Skuret har åpnet for sesongen og vil
holde åpent tirsdag – søndag fra kl 12. Her
er det god mat og drikke å få kjøpt, og i
helgene vil det være muligheter for gode
konsertopplevelser. For meny og program i
sommer, se:
www.facebook.com/kafeskuret

Har du lyst til å være med i folketoget 17.
mai? Kystlaget stiller med egen færing som
vi triller gjennom byen på ei tralle, og da
trenger vi glade folk. Det er utrolig hyggelig
å gå i toget, vinke til kjente og ukjente, og
drive god PR for kystlaget. Kontakt Ivar
Soknes: ivarsokn@online.no

Trøndelagsstevnet 2018
Trøndelagsstevnet
2018 går av stabelen
helga 13.-15. juli i
Kjerknesvågen. Sett av
helga allerede nå og
gled dere til et trivelig
arrangement.
Program og info om stevnet kommer på
www.facebook.com/innherred.kystlag/

Medlemmer er betalende (eller livsvarige)
medlemmer
av
Båtlaget
Nidaros.
Medlemmer kan gjerne ta med to venner
eller familiemedlemmer på tur, men ikke
større grupper på medlemsseiling.
Første onsdagsseilas med vengbåten blir 2.
mai som er i uke 18, partallsuke og dermed
åpen for publikum. Følg med på
www.nidaros.batlag.no

Handverksgruppa melder

Forbundet KYSTENs
landsstevne 2018, 19.-22. juli,
Haugesund

Kystlaget Kormt på Karmøy arrangerer
landsstevnet sammen med kystlagene
Leirong, Utsira, Sveio og Romsa, samt
Havnedagene i Haugesund.
Undertittelen på sommerens stevne er "Fra
færing til supply". Vi håper mange fra
Kystlaget Trondhjem deltar på dette stevnet
for å lære og bli inspirert. Les mer på:
www.kystenslandsstevne2018.no

Blåsmia
Smedene i Blåskuret har opprettet
blaasmia.blogg.no vi kommer til å bruke
bloggen som en oppslagstavle. Her kommer
informasjon om onsdagssmiing, kurs og
diverse aktiviteter i Blåskuret. Det er også
mulig å sende epost til: blaasmia@kystlagettrh.no
- Bao

Båtlaget Nidaros
Båtlaget Nidaros vedtok på årsmøtet 2018
endringer for sesongens onsdagsseilinger
for blant annet å legge bedre til rette for
medlemsseiling.
Styret
har
planlagt
sesongen slik at seilingene fordeles mellom
åpen
seiling
i
partallsuker
og
medlemsseiling i oddetallsuker.

Du skal vel ha det nye Kystlagsskjerfet vårt,
i gult eller svart med håndmalt spenne i
skinn, en miniutgave av kystlagslogoen
vår?
Dette skjerfet vil være
det som forteller folk fra
andre kystlag hvem du
er, og dermed være et
viktig kjennetegn, ikke
minst når vi neste år
skal være vertskap for
selveste Landsstevnet.
Vi fikk testet skjerfet på Forbundet
KYSTENS landsdekkende seminar for få
uker siden, og fikk mange positive
tilbakemeldinger og kommentarer om at
noe lignende skulle de sannelig lage de
også!
Så nøl ikke: Bestill Kystlagsskjerfet du
også. Det koster bare 200 kr.
Bestillingen kan du rette direkte til
handverksgruppa@kystlaget-trh.no, vi har alt
mange på lager og produserer flere ved
behov. Kanskje du trenger både et svart og
et gult?
-Anne Gismervik

Har du lyst til å lage din egen kniv?
Handverksgruppa samarbeider nå med
Trønderkniv og vil sette i gang et knivkurs
neste høst/ vinter hvis interessen er stor
nok. Meld fra til:

handverksgruppa@kystlaget-trh.no, om du
er interessert slik at vi kan vite om vi skal
går videre med planene. Kurset vil
innbefatte utforming av skaft, innsetting av
knivblad og sying av slire, alt etter eget
design, kreativitet og lyst, men under
kyndig veiledning av erfarne fagfolk.
- Anne Gismervik

Olavsfestdagene trenger frivillige
Olavsfestdagene har hvert år rundt 450
frivillige
som
sørger
for
prikkfri
gjennomføring
av
en
festival
med
verdensartister og store konserter og andre
arrangementer. Svært mange ser på dette
som et av sommerens høydepunkter, og
mange frivillige kommer igjen år etter år.
Årets festival går av stabelen i perioden 28.
juli til 4. august.
Alle frivillige får fripass til festivalen og
mulighet til å komme inn gratis på
arrangementene så langt det er plass. De
har også andre tilbud, og de spanderer
selvsagt en flott avslutningsfest på hele
gjengen.
For
medlemmer
i
Kystlaget
kan
Olavsfestdagene være en veldig god erfaring
med tanke på landsstevnet som vi skal
arrangere i juli 2019. Landsstevnet blir
ikke så omfattende som Olavsfestdagene,
men vi vil ha behov for å håndtere de
samme
arbeidsområdene:
Strøm,
transport, rigging, avfalls-håndtering, mat
og forpleining, martnan med salgsboder,
være vertskap for gjester osv. Se
http://www.olavsfestdagene.no/
for
årets program. Mer om oppgaver for
frivillige og hvordan du søker:
http://www.olavsfestdagene.no/
kontakt/frivillig/
- Elisabeth Farstad

Aktiviteter vår/sommer 2018
Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
 Onsdag 2. mai
kl. 18:00
 Onsdag 6. juni
kl. 18:00
Nasjonal strandryddedag:
 Lørdag 5. mai

kl. 09:00

Rådsmøte:
 Torsdag 31. mai

kl. 19:00

Medlemstur på fjorden:
 Onsdag 20. juni

kl. 17:00

Kystens Dag 2018:
Lørdag 9. juni

kl. 11:00 – 16:00

Båttur på fjorden:
 Onsdag 20. juni

kl.17:00

Tur til Orkangerdagene 2018:
 Orkanger
23.-24. juni
Trøndelagsstevnet 2018:
 Kjerknesvågen

13.-15. juli

Husk å registrere Kystlaget når
dere spiller

Åfjordsfæring til salgs

Åfjordfæring fra ca 1900. L 6,20m
(hundromsfæring). Kjøpt ca 1967/68 på
Lade. Hadde da mast og gammelt råseil.
Ca 1988 ble båten restaurert ved Fosen
Folkehøgskole i Stadsbygd. Senere ble det
kjøpt ny mast med gaffelrigg og seil fra
Danmark.
Flyttet til Homborsund i Grimstad i 1990
og har siden 2014 ligget i garasje.
Den lengter tilbake til Trøndelag!
Ved interesse: Tlf 454 69 754
Mvh Eva og Paul Holing

