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
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
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
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

BYBLEKKA
Meldingsblad for Kystlaget Trondhjem 4/2016
www.kystlaget-trh.no

Flatbrødet til julebordet er klart!
Lørdag 22. og søndag 23. oktober ble
flatbrødet til årets julebord bakt på
Gulskuret. Flatbrødkurset vakte som
vanlig stor interesse i og utenfor
kystlaget. Både garvede bakere og noen
helt nye flatbrødentusiaster ble som
vanlig ledet trygt i havn av Berit Opsal.
Kystlaget holder to flatbrødkurs i året
med Berit som primus motor, og i disse
dager har denne fine baketradisjonen sin
20 års feiring! Neste flatbrødkurs blir 4.
og 5. februar 2017. - Pass dæ for spøa
Bjarte, den e itj så kvass, men hu har god
snert!", Ivar Soknes.

Temakveld tirsdag 15. november:

Testing
av
geitbåtfæring
og
møringsbåt på Marinteknisk Senter

Foto:Bjarte Øye

Julebord lørdag 19. november

v/professor Sverre Steen, NTNU

Våren 2014 ble de hydrodynamiske
egenskapene til en geitbåtfæring og en
møringsbåt
testet
i
slepetanken
i
Marinteknisk
senter.
Målet
var
å
sammenlikne egenskapene til de to
båttypene og finne ut hvorfor geitbåten ble
foretrukket lenge etter at andre og enklere
byggemåter ble tatt i bruk på bl.a
møringsbåten. Sverre Steen er professor i
marin teknikk ved NTNU og var ansvarlig
for gjennomføring av testene.
Sted: Gulskuret kl. 1900
Åpent for alle interesserte.
-Velkommen!

Mat og festivitasgruppa har den glede å
invitere alle kystlagets medlemmer til
årets julebord! Også i år satser vi på
Oddgeirs velrennomerte lutefisk og Berit
sitt flatbrød. Flatbrødet er i hus alt, og
snart
kommer
fisken!
Julebordet
arrangeres lørdag den 19.11 kl. 19.30 på
Gulskuret.
Prisen er kr. 300,- pr kuvert
PS: husk å ta med egen drikke til maten
og kaffen!
-Hjertelig velkommen!
Bindende påmelding innen 12.11 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.

Kurs i smiing

Kystlaget har gleden av å arrangere kurs i
grunnleggende smiteknikker
er i november.
Kurset er åpent for alle. NB: Begrenset
antall plasser. Kurset holdes på følgende
onsdagskvelder: 16.11, 23.11,
11, 30.11 og
7.12. hver kveld kl. 19:30 - 22:00.
22
Kurset tilpasses deltakerene etter hva de
ønsker, og vi tar for oss grunnleggende
smiteknikker.
teknikker. Målet er at deltakerene skal
inspireres til egenutvikling. Vi kommer til
å starte med å oppfyring, rensing og stell
av essa. Deretter vil vi jobbe med
grunnleggende teknikker og se på hvordan
vi kan bruke dem til å skape kreative ting.
Pris kr. 1800,- per deltaker som dekker
materiell
og
koks.
Påmelding
til
til:
lebadquoc@gmail.com tlf. 466 83 918
- Bao Quoc Le

Søndagskafé
øndagskafé med vafler

NB: Hvis noen vil selge vafler for å tjene
penger til sin gruppe eller et prosjekt i
kystlaget, så bare ta kontakt med Lillian
på tlf: 906 07 436 eller
skrivar@kystlaget--trh.no

Boktips I:: Tradisjonsbåtar i
Møre og
Romsdal
I høst kom
andre bok av
Jon
Bojer
Godal
om
tradisjonsbåter
fra Møre og
Romsdal. Med
undertittelen
"Dei
gamle
forsto mykje" er
dette ei utrolig
interessant
bok
som dokumenterer
tradisjon, historie og byggeteknikker for
mange båttyper alt fra snidbetningen,
flatbotningen, lystringen, møringsbåten til
kravellbygd Bremsnes-krysser.
Bremsnes
Boka er
gitt ut på Fagbokforlaget og kan bestilles
på www.haugenbok.no for kr. 499,-

Boktips II: Kvinneroller og
matkulturen Astri Riddervold og
Bodil Nordjoret

I høst kjører vi igang vaffelpressa igjen på
Gulskuret - til glede for medlemmer og
publikum! Hver søndag
øndag frem mot jul
holder vi åpent i Gulskuret og den varme
Salongen vår mellom kl.12:00
.12:00 og kl.15:00.
Vi tar Vipps og kontant.
Velkommen :-)
:

Forfatterne
ønsker
å
formidle
det
historiske
perspektivet
kvinnenes
kunnskap og
kvinnerolla har
hatt
gjennom
generasjoner,
og er opptatt av
at tradisjon og
kultur
til
en
hver
tid
er
levende elementer av sin samtid. Forfatter

av flere viktige bøker Astrid Riddervold
(91) skildrer levende og sterkt hvordan
kvinneperspektivet har utviklet seg i
henne etter et langt liv i oppvekst under
krigen, og hun tar oss med på en reise i
oppskrifter på sild, klippfisk,
ppfisk, boknafisk og
lutefisk.
Boka kan bestilles på www.haugenbok.no
for kr. 437,-

Håndsmidde drivjern 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/

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.
Motorgruppa og Handverksgruppa
andverksgruppa er
meget aktive grupper hvor medlemmer
samles hver onsdag
g nesten hele året for å
utføre reparasjoner, vedlikehold og å holde
i hevd handverkstradisjoner
sjoner gjennom
praktisk bruk av kunnskapen. Åpent for
alle interesserte!
- Velkommen!

Årsmøte 2017
Det nærmer seg smått årsmøtett 2017 som
er berammet til torsdag 16. februar.
febru
Det
vil bli sendt ut innkalling
g i god tid før
årsmøtet. Følgende står på valg til styret i
Kystlaget Trondhjem:
- Høvedsmann for 2 år
- Skrivar for 2 år
- Stuert for 2 år
- Kaibas-vara for 2 år
I tillegg skal det ett nytt medlem til
valgkomitéen (for 3 år)
Valgkomitéen består av: Ivar Soknes
(leder), Per Kristian Rognes og Jorunn
Brandsø.
Har du forslag til noen som bør utfordres
eller har du lyst til å stille selv, så tips
valgkomitéen.
Det vil også bli holdt generalforsamling i
henholdsvis Stoksundferja AS og Kafé
Skuret AS uka etter, og her står 3
styremedlemmer på valg i begge styrene.
Valgkomitéen
en tar gjerne imot tips også til
disse styrevervene.

Aktiviteter høsten 2016
Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
• Onsdag 2. november
kl.18:00
• Onsdag 7. desember
kl.18:00
Temakveld:
• Tirsdag
rsdag 15. november
kl.19:00
- Test av tradisjonsbåt v/Sverre Steen
Rådsmøte:
• Torsdag 10. november

kl.19:00

Julebord med lutefisk:
lutefisk
• Lørdag 19. november

kl.19:30

Kurs i smiing:
Onsdagene
ene 16.11, 23.11, 30.11 og 7.12.
kl. 19:30 til 22:00
---------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdagstreff

(inngang kr 40,-)

27. oktober kl. 19:00 "Kollsegling med
vikingskip og litt til" Foredrag med Jon Bojer
Godal, tradisjonsformidler.
tradisjonsformidler
24. november kl. 19:00 "Identitet på de sju
hav" Handelsflaggets historie 1720 - 1844.
Foredrag
oredrag med Jakob Maliks, historiker og
førsteamanuensis i samfunnsfag
samfu
ved NTNU.

