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Rodde Trondheim - Oslo med åfjordsfæring

Foto: Marthe Marie Meltzer

Lørdag 20. mai kl. 2100 startet Clamer Meltzer i åfjordsfæringen "Ærora" fra Fosenkaia
på det som skulle bli en rotur på hele 755 nautiske mil (1400 km) før han kunne legge til
kai i Oslo 16. august. Clamer rodde over flere åpne og beryktede havstykker på turen slik
som Stadt, Sletta, Fensfjorden og Boknafjorden. Faktisk fylte han 72 år mens han rodde
over Stadt. Med en liten færing sier det seg selv at ikke alle havstykker kan passeres, så
bl.a Hustadvika og Jæren ble tilbakelagt med alternativ transport. Helt uten dramatikk
ble turen heller ikke da Clamer i 2 - 3 meter høye bølger måtte utløse nødpeilesenderen og
få assistanse fra Redningsskøyta utenfor Portør. - De beste minnene fra turen er alle de
utrolig gjestfrie og hyggelige menneskene jeg møtte, sier Clamer. - Det tok ikke mange
minuttene fra jeg banket på døra for å spørre om lov til å legge båten ved flytebrygga, til
det stod mat og øl på bordet og gjestesenga var redd opp! - Hør Clamer fortelle fra turen
og vise bilder på temakvelden torsdag 21. september på Gulskuret.

Kulturminnedag på Fosenkaia
lørdag 16. september
Førstkommende lørdag fra kl. 11:00
arrangerer vi
Kulturminnedag på
Fosenkaia i samarbeid med Motorkameratene, Husflidslag fra området og
Trøndelag
Rutebilhistorisk
Forening.
Arrangementet
er
en
del
av

Kulturminneuka som arrangeres over hele
landet 9. - 17. september. Av aktvitetene
kan vi nevne:
• Åpen smie.
• Åpent handverksrom med husflid.
• Åpent Grønnskur med motorrom og
restaurering av båter.
• Besøk av veteranbiler og den gamle
melkerutebussen til Fosen Trafikklag.

•
•

Maritim auksjon kl 14:00.
Salg av mange forskjellige skatter i
Kafé Skuret, både klær og annet.

Temakveld 21. september
Fløtmannsdrift i Trondheim før og nå

Maritim auksjon

Under Kulturminnedagen lørdag 16.
september kl. 1400 blir det maritim
auksjon på Fosenkaia med gammelt og
nytt båtutstyr. Her er messingjenstander,
propeller, ratt, lantener, lamper, kompass,
skipsur, og mye annet utstyr for samlere
og båtentusiaster. Auksjonslista og bilder
www.kystlagetligger
ute
på:
trh.no/auksjon

Kafé Skuret 20 år

I år er det 20 år siden Fløtmannsbåten ble
bygd og sjøsatt i forbindelse med
byjubileet i 1997. Båten «Fløtmann I» er
bygd på Fosenkaia og var en gave til byens
befolkning fra E. A. Smith. Historien til
fløtmann strekker seg over 120 år tilbake,
og har sitt opphav i oppføringen av
Brattøra og anlegget rundt jernbanen i
begynnelsen av 1880-årene. Odd Jomar
Hov, som var initiativtaker til å få satt
igang fløtmannsdrifta og Vegard Rye
Carlsen som bygde båten i 1997, kommer
og forteller den spennende historien om
Fløtmannen i Trondheim.
Sted: Gulskuret, Fosenkaia torsdag 21.
september kl. 19:00

Temakveld 23. november
Trondheim - Oslo med åfjordsfæring

Kafé Skuret ble åpnet i forbindelse med
Landsstevnet i 1997 og har siden vært et
serveringssted og en kulturscene på
Fosenkaia. Vi markerer jubiléet med
kakefest lørdag 16. september kl. 16.
Astrid Sandvik vil fortelle om oppstarten
og de første årene kaféen var i drift.
På kvelden kl. 19:00 blir det gratis konsert
med Past Masters som med stor suksess
har gjestet skuret flere ganger tidligere
med sin miks av The Who, Beatles, Kinks,
Byrds og andre gode 60-talls band.
...og etter Past Masters blir det en
heldundrende fest hele natten lang!

Clamer Meltzer forteller og viser bilder fra
roturen fra Trondheim til Oslo med
åfjordsfæringen "Ærora" sommeren 2017.
Sted: Gulskuret, Fosenkaia torsdag 23.
november kl. 19:00

Høstdugnad 30. september
Lørdag 30. september kl. 11:00 er det
dugnad for å rydde inn bord og benker og
sette inn småbåter i Gulskuret. Møt opp
og ta et tak!

Medlemsmøte 4. oktober
ber
- Kystens Landsstevne 2019
Medlemmer av Kystlaget Trondhjem
inviteres til medlemsmøte onsdag 4.
oktober kl. 19:00
00 på Gulskuret. Tema blir
forberedelse og planlegging av Kystens
Landsstevne 2019. Landsstevnet blir en
flott mulighet til å vise fram miljøet i
kanalhavna og på Fosenkaia både til
tilreisende og til byens befolkning, og en
fin anledning for kystlagets medlemmer til
å gjøre en innsats, stor eller liten.
Stevnekomiteen er i gang med planplan
leggingen og vil presentere arbeidet og
planene videre framover. Møt opp og gi
dine innspill.
- Velkommen!

Havets festbord 7. oktober

handverk gir et viktig bidrag
bid
til vår felles
kulturarv. For mer info og påmelding, se:
www.kystlaget-trh.no/kurs
rh.no/kurs

Søndagskafé
Søndagskaféen
starter
høstsesongen
søndag 1. oktober kl.
kl 12 - 15. Vi har åpent
hver søndag i hele høst. Som vanlig
henger påmeldingslista
eldingslista på møterommet,
og alle oppfordres
es til å skrive seg på for å
steke vafler.

Aktiviteter høsten 2017
Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
• Onsdag 1. november
kl.18:00
• Onsdag 6. desember
kl.18:00
Temakvelder på Gulskuret:
Gulsk
• Torsdag 21.. september
kl.19:00
Fløtmannsdrift i Trondheim før og nå.
• Torsdag 23. november
kl.19:00
Trondheim - Oslo med åfjordsfæring
Høstdugnad på Fosenkaia:
• Lørdag 30.. september

Mat & Festgruppa inviterer til havets
festbord lørdag 7.. oktober kl 19:30 der det
blir et festbord som bugner av havets
ha
delikatesser som krabbesuppe, røkt
laks,sild i flere varianter, og alt du kan
tenke deg av havets delikatesser.
delikatesser
- Prisen er kr. 250,-/pers,
/pers, og vi lover mye
valuta for pengene. Påmelding innen 1.
oktober til:
Ivar Soknes, tlf. 901 20 643
e-post: ivarsokn@online.no
eller på lista som henger på møterommet.

Kurs i kystlaget
Det vil bli avholdt flere kurs i løpet av
høsten og vinteren på Fosenkaia. Vi skal
ha sy-kurs,
kurs, toving av ull, flatbrødbaking,
luting av fisk og smi-kurs
kurs blant annet.
Kursene våre er meget populære og blir
raskt fulltegnet. Kurs er noe av det
viktigste og triveligste vi gjør sammen, vi
blir alltid en fin og sammensveiset gjeng
gjennom samarbeidet og trivselen som
skapes. Fokuset på gamle tradisjoner og

Medlemskveld:
• Onsdag 4. oktober
Kystens Landsstevne 2019.
Havets festbord:
Lørdag 7. oktober

kl.11:00
kl.19:00

kl.19:30

Rådsmøter:
• Torsdag 9. november
kl.19:00
----------------------------------------------------------------------------

Kulturnatt fredag 15. september
Åpent hus på Sjøfartsmuseet med gratis inngang
mellom kl. 18-22. Maritim vandring kl.
kl 1830.

Torsdagstreff

(inngang kr 40,-)
40,
28. september kl. 19:00
:00: "Krigsseilerne under
første verdenskrig - sjøfolk i jobbetid og
ubåtkrig" Foredrag med Elisabeth Solvang Koren,
konservator ved Norsk Maritimt museum.
26. oktober kl. 19:00:
:00: "Tang og tare for
matelskere " Foredrag med Frøya Tare.
T
30. november kl 19:00 "Storsmuglere fra Frøya"
Foredrag ved forfatter Birger Sivertsen.
Sivertsen

