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Vellykket smikurs i november

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 Wick
406 06 221
skurbas@kystlaget-trh.no
kaibas@kystlaget-trh.no
Sten Cato Nordsæther
922 09 334
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
Fløtmannsgruppa
Færinggruppa
Hansteengruppa
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

Vladimir Voracek
483 30 625
Arnstein Hansen
900 19 801
Ivar Soknes
901 20 643
Roger Normann
922 60 858
Oddmund Nygård
934 34 980
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

v.voracek.trd@gmail.com
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

I smia har det i november foreg
regått smikurs hvor hele fire deltagere
ere har smidd seg inn i
varmen. Kursene har bestått
tt av å lære seg grunnleggende sm
smiteknikker over fire
kurskvelder, så deltagerne har fått brynt seg på alt fra smiing av kro
kroker av rundt jern og
ilddrake av firkantet jern. Kurse
rset gav også en innføring i å fyre opp
pe
essa, og kunnskap om
riktige temperaturer for å få til et godt resultat.
Flere kurs i smiing fortsetter utover nyåret, og har blitt en riktig attraktiv syssel. Følg med
på Facebook og websiden til kystlaget når neste kurs er, og meld deg på raskt
raskt, for her blir
det fort fullt.
Foto:Egil Eide

Temakveld torsdag 6. februar:

Træna i Krig - våpensmugling og
motstandskamp, 1940 - 1945
Om kvelden, den 16. desember 1941,
legger kutteren Erkna til kai i Selvær.
Båten er kommet fra
ra Shetland med våpen
for en planlagt alliert invasjon av Norge.
Kun et lite havstykke unna patruljerer den
tyske vaktbåten. Brått er den vesle
øykommunen Træna i begivenhetenes
sentrum.
Forfatteren og lokalhistorikeren Olav Kjell
Sørhaug vil denne kvelden
en fortelle fra sin
siste bok. Han har skrevet flere bøker fra

Træna om tema
som spenner
fra navn og
beskrivelse av
mer enn 560
fiskeplasser og
fiskemed utenfor
Træna, til
historien om
Træna fyr.
Sted: Gulskuret
kl. 1900
Åpent for alle
interesserte.
-Velkommen!

Færinggruppa gjenoppstår

åpent for alle, men det er begrenset antall
plasser.
Påmelding til Berit Opsal, tlf 913 24 335.

Kurs i sying av kjøttrull

Åpne aktivitetskvelder
ktivitetskvelder første
onsdag i måneden
Første onsdag hver måned kl. 1800 er det
åpne aktivitetskvelder på Fosenkaia hvor
hv
det i tillegg serveres kaffe og noe å bite i.
Åpent for alle interesserte! - Velkommen!

Årsmøte 16. februar
Foto:Knut Skaun Sveen

Etter flere år uten aktivitet blir det nå
oppstart av gruppe for færinger og åpne
tradisjonsbåter på Fosenkaia. Vi har i
løpet av de senere årene fått mange nye
færinger ved flytebrygga, så dette er et
voksende miljø. Et interrimstyre har siden
november
utarbeidet
vedtekter
og
aktivitetsplaner for gruppa, og de innkaller
til oppstartsmøte onsdag 18. januar kl.
18:00 på Gulskuret. Alle med interesse for
færinger, segling og tradisjonsbåter er
velkommen.

Skreikveld 4. mars
Mat og festivitasgruppa inviterer igjen til
vår årlige skreikveld som denne gang blir
lørdag 4. mars kl.19:30. Det blir
hjemmelaget flatbrød fra starten av
februar og fortreffelig fisk fra Vesterålen.
Prisen er kr. 250,- pr kuvert og vi satser
på at det blir en liten utlodning i år også.
PS: husk å ta med egen drikke til maten
og kaffen!
-Hjertelig velkommen!

Foto:Lillian Susann Danielsen

Smaken av jul, ja det er godt hjemmelaget
pålegg. Dermed dro noen driftige damer
igang et «mini» matkurs rett før jul. Kurset
ble fulltegnet og 7 heldige damer ble eiere
av noen riktig fine selvlagede lamme- og
ribberuller. Det vil bli videreføring av
denne
nyoppstartede
aktiviteten
i
Kystlaget, derfor er det bare å glede seg til
spennende matkurs før neste jul. Flere
matkurs dukker nok opp utover året, følg
med på hjemmesiden framover!

Kurs i flatbrødbaking
Første helga i februar blir det igjen
flatbrødbaking på Gulskuret 4. og 5.
februar fra 11:00-16:00 begge dager. Dette
er et meget populært kurs hvor det blir
laget potetkaker for å stoppe sulten på
kursdagen, og i tillegg til at alle deltagere
får flatbrød med hjem, lager vi også
flatbrødet til årets skreikveld. Kurset er

Håndsmidde drivjern og
kniver fra smia i Blåskuret
Bestill dine egne drivjern fra smia i
Blåskuret. Vladimir og Bao smir drivjern
etter kundens ønsker. Pris kr 600,
600,- inkl
mva. For et sett med 4 ulike drivjern er
prisen kr. 2200,- inkl mva.
Les mer på: www.rensmie.no/

Motorrommet ferdig utvidet

Foto:Sten Cato Nordsæther

Bindende påmelding innen 25.02 til:
Anne Mari Frendal, tlf. 909 41 208, epost:
jfrendal@online.no eller Ivar Soknes, tlf.
901 20 643, epost: ivarsokn@online.no
eller på lista som henger på møterommet.

Det nærmer seg årsmøtet for kystlaget
kystlaget, og
innkallingen er sendt ut sammen med
dette nummeret av Byblekka.
Det vil også bli holdt generalforsamling i
henholdsvis Stoksundferja AS og Kafé
Skuret AS samme dag.

Ombygningen av rommet startet i høst og
har utover vinteren hatt en jevn
progresjon. Nordmoen ble demontert, solgt
som delemotor og fundamentet meislet
vekk. Det har kommet opp et forheng med
god hjelp fra handverksgruppa, dermed er
det nå mulig å opprettholde en god og
stabil arbeidstemperatur i det innerste
rommet til motorgruppa. Dette må sies å
ha stimulert til økt aktivitet, og det er
dermed kommet igang restaurering av
flere motorer, alt fra en 50 år gammel
50hk Wichmann AB til en over 100 år
gammel 5hk Gideon. Gruppa har åpent for
alle både medlemmer og ikke-medlemmer
hver onsdag fra kl.1800 og utover.

Bao smir også flotte kniver for salg. Slire
følger med, og de som ønsker å få brent
inn navn kan få det. Bao og lærlingen vil
være i være i smia på onsdager mellom
kl. 19:30 og 22:00 for de som ønsker å
se på eller bestille. Tlf.. 466 83 918

Søndagskafé
øndagskafé med vafler
Vi starter året me
med Søndagskafé hver
søndag kl.12:00-15:00
15:00 i Gulskuret. Legg
gjerne søndagsturen
ren innom oss, vi har god
atmosfære med kaffe
affe og varme vafler attåt!
Vi tar Vipps
ipps og kontant.
Velkommen :-)
NB: Hvis noen vil
il s
selge vafler for å tjene
penger til sin grup
ruppe eller et prosjekt i
kystlaget, så bare
e tta kontakt med Lillian
på tlf: 906 07 436 eller
skrivar@kystlaget--trh.no

Aktiviteter vinteren 2017
Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
• Onsdag 1. februar
kl.18:00
• Onsdag 1. mars
kl.18:00
• Onsdag 5. april
kl.18:00
Temakvelder:
• Torsdag 9. februar
kl.19:00
- Træna i krig. v/Olav Kjell Sørhaug
• Torsdag 23. mars
kl.19:00
Rådsmøter:
• Tirsdag 31. janua
januar
• Torsdag 16. mars

kl.19:00
kl.19:00

Årsmøte:
• Tirsdag 16. februar

kl.18:00

Kurs i flatbrødbaking:
• 4. - 5. februar

kl.11:00 - 16:00

Skreikveld:
• Lørdag 4. mars
kl.19:30
--------------------------------------------------------------------------

Torsdagstreff

(inngang kr 40,-)

26. januar kl.19:00: "Hurtigruteskip gjennom
125 år,, fra postskip til masseturisme.
masseturisme." Foredrag
med hurtigruteentusiast Roald M. Engeness.
23. februar kl.19
kl.19:00: "Kollsegling med
vikingskip og litt til" Foredrag med forfattar og
tradisjonsformidlar
radisjonsformidlar Jon Bojer Go
Godal.
30. mars kl.19:00: "
"Norske sjøfolk i krig og
terror" Foredrag m
med forfattar Arild E.
Syvertsen.

