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

507470
Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem
Høvedsmann (leder):
Audun Podsada, Marie Michelets veg 9b, 7046 Trondheim
901 85 533
audun.podsada@elektroskandia.no
Halskar (kasserer):
Frode Frydenlund, Breidablikv 112, 7020 Trondheim
926 33 930
Frode.Frydenlund@sintef.no
Stuert:
Jan-Tore Sletvold, Øvre Kvålsvei 13, 7039 Trondheim
post@farmers-produkter.no
916 23 919
Skurbas (skuransvarlig): Marius Petter Wick, Tillerringen 46, 7092 Tiller
marius.petter@gmail.com
406 06 221
Kaibas (kaiansvarlig):
Per Kristian Rognes, Schøllers gate 12, 7043 Trondheim
prognes@frisurf.no
907 41 054
Skrivar (sekretær):
Egil Eide, Martin Kregnes vei 51, 7091 Tiller
egil@navartech.no
416 91 512
Sten Cato Nordsæther, Eklestrøen 4, 7036 Trondheim
stencato@yahoo.no
922 09 334
Kaibas - vara:

Aktivitetsgrupper m.m.:
Auskaran:
Carsten Elfenbein
918 25 908
elfenbei@online.no
Båtbyggergruppa: Aksel Jørgensen
908 27 906
akseljor@hotmail.com
Dokumentasjon/arkiv: Per Kristian Rognes 907 41 054
prognes@frisurf.no
Flytebryggegruppa: Jan Wickstrøm
954 98 200
jan.wickstrom@ntnu.no
Fløtmannsgruppa: Clamer Meltzer
414 22 616
clamerm@broadpark.no
Færinggruppa:
Odd Ketil Berdahl
970 23 601
ketilob@broadpark.no
Hermes Horde:
Arnstein Hansen
900 19 801
arnstein@oloyan.com
Mat- og festivitasgruppa: Ivar Soknes
901 20 643
ivarsokn@online.no
Kulturgruppa:
Tonje Smidsrød
971 37 261
maestrotms@hotmail.com
Skøytegruppa:
Styret v/Audun Podsada
marius.petter@gmail.com
Motorgruppa:
Marius Petter Wick
406 06 221
Ferjegruppa:
Johan Terje Lines
915 67 816
j-terl@online.no
"Kaptein Dyre":
Sten Cato Nordsæther 922 09 334
stencato@yahoo.no
Vengbåtgruppa:
Ingrid Berg
909 14 494
inganbe@yahoo.com
Handverksgruppa: Sølvi H. Brandsø
470 56 933 solvi.helen.brandso@gmail.com
Studieveileder:
Astrid Wale
932 12 178
a-wale@online.no
(Ev. feil/mangler i lista meldes skrivaren.)
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www.kystlaget-trh.no
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Tid for båtoppsett. Stemningsbilder fra Fosenkaia lørdag 12.10.2013. Foto: Knut Skaun Sveen

Kystlaget Trondhjem er 25 år i 2014

Kystlaget Trondhjem fyller 25 år i januar 2014. Fra Kystlaget historie kan vi lese at
kystlaget ble stiftet i januar -89, «...da 32 kystkulturentusiaster i Trondheim møttes på
den gamle ”Velferden” i Trondheim og bestemte at nå var Kystlaget Trondhjem grunnlagt.
Deretter spiste de Trondhjemsuppe med rosiner i, røykasild og flatbrød, og fortsatte å
fortelle hverandre gode historier med maritimt tilsnitt».
25-års jubiléet vil bli behørig markert på skreikvelden 8. mars 2014. Vi kommer tilbake
med mer informasjon. Følg med på våre nettsider www.kystlaget-trh.no

Medlemskveld torsdag
14. november kl. 1900
Hitra rundt i Åfjording

Clamer Meltzer viser lysbilder og forteller
fra roturen rundt Hitra i sommer. Han vi
også fortelle om prosjektet han skal være
med på i forbindelse med grunnlovsjubiléet til neste sommer: Å ro vengbåten
«Enigheten» af Bergen til Lærdal –
samme rute som Eidsvollsmennene fra
Bergen brukte i 1814.
Velkommen!

Årsmøte og valg
På årsmøtet 19. februar 2014 skal det
bl.a velges styremedlemmer.
Valgkomitéen består av Dag Linhjell
(leder), Bibbi Ørndal og Aksel Jørgensen.
Følgende står på valg i 2014:
Kaibas, Halskar, Skurbas, Studiekontakt, Revisor, og nytt medlem til
valgkomitéen. Tips gjerne valgkomitéen
dersom du vil foreslå kandidater til de
forskjellige vervene.

Lagsbåten Auskaret
ønsker nye medlemmer

Liker du å segle, eller lengter du etter å
dra på fjorden om sommeren? Ved å bli
med i båtlaget Auskaran får du tilgang
og bruksrett til en kjempefin tradisjonsbåt. Lagsbåten «Auskaret» (også kalt
Listeren) er en Åfjordsbåt av typen
halvfjerdrømming, dvs den har tre og et
halvt rom. Den ble bygd av båtbyggerlærar Lars Stålegård og elever ved Fosen
Folkehøgskule, og ble sjøsatt sommeren
2000.
Se: auskaret.batlag.no/Auskaret.html
Kontakt Carsten Elfenbein,
tlf. 918 25 908 elfenbei@online.no

Ny dreiebenk til
motorgruppa
Motorgruppa har fått en metalldreiebenk
i gave fra Sverre Eriksen. Vi takker så
mye for en slik fantastisk fin gave!
Dreiebenken vil få et eget rom i
Grønnskuret.

Kystlaget på Facebook

Medlemskvelder: (Gulskuret)
• Torsdag 14. november
Julebord:
• Lørdag 23. november

Aktiviteter høsten 2013

Tack for mig! So long! See You Around!
Gode medlemmer i Kystlaget Trondheim.
Den 1. november flyttet jeg til Oslo. Etter
40 år i Trondheim og med barn og
barnebarn som er fastboende i Oslo og
Kongsberg,
har jeg de siste årene
kommet frem til at det blir unødvendig
belastning
med
kjøring
mellom
landsdelene.
Mitt medlemskap i Kystlaget Trondheim
begynte
hösten 1997 når vengbåten
Nidaros var i behov av en pram og
båtbyggergruppa startet opp. Lærte mye
om å bygge prammer med entusiastiske
båtbyggerspirer i godt kameratlag.
Resultatet for meg var å bli leder for
båtbyggergruppa i flere år. For å komme
ut på sjøen ble båtlaget Nidaros neste
havn for meg i Kystlaget. Her har jeg
hatt
innholdsrike opplevelse med
bygging
av
nøst
på
Statsbygd,
styremedlem, og sommerseilas i godt lag
med god bør. Overnattinger i båt og på
land under åpen himmel og "inspeksjon"
av
fraflyttede
øyer
gjorde
sterke
inntrykk.

Rådsmøter: (Gulskuret)
• Torsdag 23. januar
kl.19:00
• Torsdag 24. april
kl.19:00
Årsmøte: (Gulskuret)
• Onsdag 19. februar
kl.18:00
Medlemskvelder: (Gulskuret)
• Torsdag 6. februar
kl.19:00
• Torsdag 13. mars
kl.19:00
Skreikveld/jubileumsfest: (Gulskuret)
25-års jubileumsfest
lørdag 8. mars
Vårdugnad:
• Fredag 25. april
fra kl.18:00
• Lørdag 26. april
fra kl.11:00
Fløtmannsdag: (Fosenkaia)
• Lørdag 14. juni

Aktiviteter våren 2014

kl.19:30

kl.19:00

Følg Kystlaget Trondhjem på vår egen
Facebook-gruppe:
www.facebook.com/groups/kystlaget.trh
Gruppa har per i dag 111 medlemmer og
stadig flere kommer til.

Julebordet er i rute

Foto: Åse Danielsen

Vi minner om kystlagets tradisjonelle
julebord er i år lagt til lørdag 23.
november kl. 19.30, og tradisjonen tro
blir det Oddgeirs lutefisk med tilbehør i
år også. strek settes ved 70 påmeldte.
Påmelding innen 16/11 til:
Anne Mari Frendal
tlf. 73945730/ 90941208
e-post: jfrendal@online.no eller
Ivar Soknes, tlf. 90120643
e-post: ivarsokn@online.no
eller på lista på møterommet. Hjertelig
velkommen! - Ivar

www.kyststevnet2014.no

For
komme
ut
litt
enklere
på
Trondheimsfjorden ble så Auskaret mitt
lille "hjem" i Kystlaget der jeg har vært
høvedsmann i mange omganger og
herlige opplevelser med flotte kamerater
i ulike værforhold på Fjorden. Gla i å
lage og spise god mat, skled jeg inn så å
si på en flesksvor til Festivitasgruppen.
Å stå i kjøkket å steke sideflesk til
lutefiskmiddag
blandt
andre
entusiastiske kokker og stelle i orden for
kystlagsmedlemmenes kulinariske opplevelser er bare helt topp!
Så, hjertelig takk til alle dere Kystlaget
for en god havn i mange år. Beste ønsker
om
god
framtid for
Kystlaget
Trondhjem. På gjensyn når jeg kommer
innom Trondheim fra hytta i Rennebu,
eller på stevner som medlem av et av
kystlagene i Oslo området. - Hans Göran

www.trondheimsjofart.no

Torsdagstreff

Torsdagstreff arrangeres siste torsdag i
hver måned, arrangementet er gratis.

28. november kl. 19:00 - 20:15

Båt, bod og brygge. Trondheims
eldste havn i tidlig byhistorisk
perspektiv

Av Axel Christophersen, professor i
historisk arkeologi.
Sted: Kjøpmannsgata 75

30. januar kl. 19:00 - 20:15

Mattradisjoner fra kysten

Anne Morkemo, daglig leder og driver av
Restaurant Ågot Lian, og levende opptatt
av mattradisjoner.

Takk
for
oppmerksomheten
i
forbindelse med sjøsetting og dåp av
jakten «Det gode liv».
- Ivar Soknes

Motta Byblekka på epost

Ønsker du å motta Byblekka på epost,
send
epost
til
egil@navartech.no

