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

Hans Gøran Eriksson
Schiøtts vei 8
0286 OSLO

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
Frode Frydenlund
926 33 930
halskar@kystlaget-trh.no
Audun Podsada
901 85 533
stuert@kystlaget-trh.no
Marius Petter W ick
406 06 221
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 Nord hammer
957 92 308 kaibas-vara@kystlaget-trh.no

Aktivitetsgrupper m.m.:
Auskaran:
Båtbyggergruppa:
Dokumentasjon/arkiv:
Flytebryggegruppa:
Fløtmannsgruppa:
Færinggruppa:
Hermes Horde:
Mat og festivitas:
Fartøygruppa:
Motorgruppa:
Ferjegruppa:
"Kaptein Dyre":
Vengbåtgruppa:
Handverksgruppa:
Studieveileder:

Carsten Elfenbein
Bao Quoc Le
Per Kristian Rognes
Marius Petter Wick
Clamer Meltzer

918 25 908
auskaran@kystlaget-trh.no
466 83 918 baatbyggergruppa@kystlaget-trh.no
907 41 054
arkiv@kystlaget-trh.no
406 06 221
flytebrygga@kystlaget-trh.no
414 22 616
flotmann@kystlaget-trh.no

Arnstein Hansen
900 19 801
Ivar Soknes
901 20 643
Roger Normann
922 60 858
Marius Petter Wick
406 06 221
Johan Terje Lines
915 67 816
Sten Cato Nordsæther 922 09 334
Åsmund Sæther
979 73 096
Jorunn Kristin Brandsø 454 67 618
Astrid Wale
932 12 178

hermes@kystlaget-trh.no
matogfest@kystlaget-trh.no
fartoygruppa@kystlaget-trh.no
motorgruppa@kystlaget-trh.no
stoksundferja@kystlaget-trh.no
kapteindyre@kystlaget-trh.no
nidaros@kystlaget-trh.no
handverksgruppa@kystlaget-trh.no
studieveileder@kystlaget-trh.no

(Evt. feil/mangler i lista meldes skrivaren.)

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

BYBLEKKA
Meldingsblad for Kystlaget Trondhjem 1/2016
www.kystlaget-trh.no

Stor kursvirksomhet i handverksrommet

Foto: Lillian Danielsen

Det nye handverksrommet har blitt meget godt mottatt og er allerede tatt i bruk. Det blir
satt opp kurs for både veving og spinning av garn. Handverksgruppa har fått donert en
vevstol ved navnet «Ragna», og nå har vi vært så heldige å få kyndig bistand fra Guri
Stuevold i Heimdal Husflidslag. Hun ønsker å å gi oss opplæring i å lage renning til veven,
og å sette denne opp slik at vi kan begynne å bruke veven vår. Vi har også nylig mottatt
10kg med uvasket saueull av spælsau som vi nå skal begynne å karde og spinne garn av.
Vi begynner med kurs i spinning onsdag 20. januar og kurset vil gå over noen uker med
aktivitet på onsdagskveldene. Første kurskveld for veving blir mandag 18. januar.
Kursene er åpne for alle, men det er begrensede plasser. Kontaktperson er Lillian
Danielsen tlf. 906 07 436

Temakveld 4. februar kl. 19:00:

Fiskeribølgen

Torsdag 4. februar blir det temakveld om
«Fiskeribølgen» på Gulskuret. Dette blir en

kveld med maritim elektronikk, ekkolodd,
gamle radiotelefonisendere med mer. Vi
har invitert medlemmer av Norsk
Radiohistorisk Forening (NRHF) til å
delta. Vi vil lage en liten utstilling av
gamle skipsradioer, ekkolodd og annen
maritim elektronikk som folk måtte ha
liggende. Ta gjerne med et apparat eller to
hvis du har. Jan Erik Steen fra Norsk
Radiomuseum i Selbu kommer og har
med seg flere apparater. Det blir foredrag
og noe å bite i. Dørene åpner kl 18:00 slik
at det blir mulig å sette opp radioer og
utstyr i utstillingen.
- Velkommen!

Søndagskafé m/vaffelsalg
Grunnet mye kaldvær og ombygging av
kjøkkenet
nå
på
nyåret
starter
søndagskaféen søndag 6. mars og hver
søndag frem til Kafé Skuret åpner for
sommeren siste helga i april. Det blir
koselig kafé med mulighet for å kjøpe kaffe
og vafler. Det er de ulike gruppene i
kystlaget som står for bevertningen.
NB: Vi tar ikke kort.
- God Søndagstur!

Skreikveld 5. mars
Mat og festivitasgruppa inviterer til vårens
beste eventyr på fosenkaia lørdag 5/3 kl
19:30 med skrei, lever og rogn.Vann har vi
på huset hvis ikke frosten nok engang tar
det, men vil du ha annet å drikke til
maten må du huske å ta med dette sjøl.
Pris kr 250,Alle medlemmer med følge er hjertelig
velkommen!
Påmelding innen 27. februar til:
Anne Mari Frendal, tlf. 909 41 208
e-post: jfrendal@online.no eller
Ivar Soknes, tlf. 901 20 643
e-post: ivarsokn@online.no
eller på lista som henger på møterommet.

Årsmøte 18. februar 2016
Årsmøtet blir torsdag 18. februar 2016 kl.
1800. Det skal velges følgende medlemmer
til styret:
- Halskar for 2 år
- Skurbas for 2 år
- Kaibas for 2 år
I tillegg skal det velges studiekontakt for 2
år, Revisor for 2 år, og ett nytt medlem til
valgkomitéen for 3 år.
Valgkomitéen består av Aksel Jørgensen
(leder), Ivar Soknes og Per Kristian
Rognes. Har du forslag til noen som bør
utfordres eller har du lyst til å stille selv,
så tips valgkomitéen.

Kjøkkenet pusses opp
I vinter pusser vi opp kjøkkenet i Gulskuret slik at vi får mer benkplass og et
mer funksjonelt kjøkken. I tillegg får vi et
eget toalett til betjening slik at vi oppfyller
Mattilsynets krav.

Aktiviteter vinteren 2016
Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
• Hver første onsdag i måneden kl.18:00
Temakvelder:
• Torsdag 4. mars
kl.19:00
- Fiskeribølgen - v/Jan Erik Steen
• Torsdag 10. mars
kl.19:00
-Trænakveld - v/ Olav Kjell Sørhaug
Rådsmøter:
• Torsdag 28. januar
• Torsdag 21.april

kl.19:00
kl.19:00

Flatbrødbaking:
• Lørdag 6. februar
• Søndag 7. februar

kl.11:00
kl.11:00

Skreikveld:
• Lørdag 5. mars

kl.19:30

Årsmøte:
• Torsdag 18. februar

kl.18:00

Generalforsamling Stoksundferja AS og
Kafé-Skuret AS:
• Onsdag 24. februar
kl.18:00
Vårdugnad:
• Fredag 22. april
• Lørdag 23. april

kl.18:00
kl.11:00

Kystens Dag 2016:
• Lørdag 11. juni

kl.10:00

Flatbrødbaking

Tradisjon tro blir det også i år satt opp
flatbrødkurs på Gulskuret. Tidligere har
det vært god oppslutning rundt kursene
som er meget populære. Kanskje ikke så
rart når det spises så mye god potetkake
og ser hvor mye deilig flatbrød som lages.

Det lages flatbrød til skreikvelden
en 5. mars,
og etter endt kurs fordeles
rdeles resten av
flatbrødet
mellom
de
delt
deltagende.
Kursleder Berit Opsal står for oppskrift og
veiledning.. Hun tar oss trygt med på reise
til en svunnen tid hvor deltakere vil føle at
de ikke har gjort annet hele sitt liv, enn å
svinge kjevlett i vant takt og rulle opp
tynne leiver klare til å bli de sprødeste
flatbrød. - Velkommen til en matnyttig helg!
Påmelding til Berit Opsal, tlf. 913 24 335.

Temakveld 10. mars: Træna

tradisjoner som best videreføres ved
ve
praktisk bruk av kunnskapen.
Er du ikke medlem av Kystlaget
Trondhjem
ondhjem enda? Ta
T turen innom for å,
gjennom gamle tradisjoner,
tradisjoner oppleve noe
helt nytt, og kanskje blir du medlem innen
du går hjem.
- Hjertelig velkommen!

Kystens Dag 2016
I år blir det en storsatsing på Kystens Dag
11. juni der mange aktører
a
vil samarbeide
om å lage liv og røre i hele havna. Sett av
datoen allerede nå. Vi kommer tilbake
med mer informasjon så snart planene
begynner å utkrystallisere seg.

Husk å betale
etale
medlemskontingent
medlemskontingenten!
Torsdag 10. mars kl.19:00 får vi besøk av
Olav Kjell Sørhaug som har skrevet flere
bøker om Træna,, fiskebåter og fyrhistorie.
fyrhistorie
Dette
blir
en
trivelig
kveld
for
helgelendinger og andre som er glad i
øyriket på Helgeland!

Bli med i Mat & Festgruppa
Er du interessert i tradisjonsmat
smat og
o liker å
skape trivsel og fest? Matt & Festgruppa
tar gjerne imot nye medlemmer. Med nytt
kjøkken på plass ligger det godt til rette
for kursvirksomhet og kulinariske gleder
der kystens mattradisjoner står i fokus.

Aktivitetskvelder første
onsdag i måneden
Første onsdag i hver måned arrangeres
det aktivitetskvelder på Fosenkaia hvor
hv
det i tillegg serveres kaffe og noe å bite i.
Her
er
alle
interesserte
hjertelig
velkommen til sosialt samvær, og man kan
også være med på aktivitetene
ktivitetene de
forskjellige gruppene i kystlaget har.
har
Motorgruppa og handverksgruppa for
eksempel, er meget aktive grupper hvor
medlemmer samles hver onsdag nesten
hele året for å utføre reparasjoner,
vedlikehold og å holde i hevd handverkshandverks

I siste utsendelse av Tidsskriftet KYSTEN
var det vedlagt betalingsblankett for
medlemskontingent. Husk å betale i god
tid før årsmøtet. Hvis du av en eller annen
grunn ikke har fått bladet, kontakt Mona
på hovedkontoret: mona@kysten.no
---------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdagstreff

(inngang kr 40,-)
28. januar kl. 19:00 «SDS Hansteen, skipet,
havet og menneskene»
menneskene
Stortinget vedtok
byggingen av seildampskipet Hansteen for 150 år
siden. Skipet fikk i oppdrag å kartlegge hele
Norskekysten. Bli med på en ferd gjennom skipets
historie, som viser hvordan bruken av havet skapte
bedre livsvilkår for menneskene i Norge.v/Karsten
Norge.
Schroeder.
25. februar kl.19:00 "Byen ved vannet"
Miljøfokus og en blå tråd.
tråd Foredrag ved Silje
Salomonsen
som
er
prosjektleder
ved
Miljøenheten og Nadja Sahbegovic, arkitekt ved
Byplankontoret i Trondheim kommune.
31. mars kl.19:00 "Jedinorog"
Om et gammelt forlis og en ny utstilling.
28. april kl. 19:00 "Fra sau til seil"
Foredrag ved Amy Lightfoot fra Hitra som
s
er godt
kjent for sitt arbeid innen kystkultur,
k
som kunstner
og håndverker
verker og som forfatter.

