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Skreikveld 17. mars 
Mat og festivitasgruppa ønsker alle 
kystlagsmedlemmer velkommen til 
vårens beste eventyr på Fosenkaia! 
Menyen er som sedvanlig 
 

SKREI, LEVER OG ROGN. 
 

Kvelden arrangeres på Gulskuret 
 

LØRDAG 17/3 KLOKKA 19.30. 
 
Bindende påmelding kan enten skje på 
lista som henger på møterommet eller til 
Anne Mari tlf. 909 41 208, e-post: 
jfrendal@online.no,eller til Ivar, tlf 901 
20 643,  
epost : ivarsokn@online.no 
Påmeldingsfristen er lørdag 10/03. 

 
 

Alle medlemmer med følge er hjertelig 
velkommen! 

Hilsen Mat&Festgruppa 

Fløtmannsdagen 2012 

Årets Fløtmannsdag blir lørdag 2. juni. 
Sett av dagen allerede nå. 

 
 
 
Studievirksomhet i Kystlaget 
Kystlaget Trondhjem er medlem av Studieforbundet kultur og tradisjon, og på 
nettsidene deres ligger en rekke studieplaner (segling, håndverk, matlaging med mer) 
som gruppene i Kystlaget kan bruke som de er, omarbeide eller la seg inspirere av. Se 
http://www.kulturogtradisjon.no/ 
En styrking av studiearbeidet vil også bidra til å styrke Kystlaget. På et kommende 
rådsmøte vil studieleder orientere om støtteordning, studieplaner, søknad etc, og det vil 
bli diskusjon om hvordan studiearbeidet kan styrkes. Ta gjerne kontakt med 
studieleder angående kurs.  



 

 

Kafé Skuret får ny bardisk 
Det foregår hektisk byggevirksomhet på Gulskuret for tiden. Kafe Skuret får en 
ansiktsløftning. Marius Wick bygger ny bardisk som blir formet som en kutterhekk. Det 
blir vel mest å henge langs rekka heretter... ☺ Vi gleder oss til å se resultatet når Kafe 
Skuret åpner 28. april! 
 

Ny driver av Kafé Skuret 
Per Owesen er ny driver av Kafé Skuret som åpner 01. mai! Han har innen kafe-
/pubdrift arbeidet på Bank Kroa og Kvikkstokk. Har næringsmiddelfagbrev og arbeider 
i dag på Nidar. Skal ha permisjon derfra i sommer. Per er 51 år og forholdsvis nygift, 
har nettopp blitt pappa til ei søt jente. Satser på tradisjonell matservering med 
åpningstid fra 11:00 hver dag og "Dagens middag". Eller som han selv sier: " Jeg ser for 
meg at driften av Kafé Skuret blir over ”samme lest” som tidligere. Trivelig møteplass for 
store og små med en blid og serviceinnstilt gjeng bak den nybygde og flotte disken i et 
maritimt og ramsalt miljø " 
 

Rastløse hender? Bli med i Handverksgruppa!  
Handverksgruppa har lagt opp medlemsmøtene fremover som en studiering med ulike 
tema. Her er alle velkommen til å ramle innom etter interesse, vi har ingen lærer men 
finner ut av ting vi ikke kan i fellesskap. Har du eget prosjekt du vil vise frem, spørre 
om, lære bort, eller bare er pratesjuk, så er du også velkommen.  
 
Mars (7, 14, 21, 28): Ulike strikketeknikker (f.eks nettmagestrikk, tvebandstrikk 
mm.)  
 
April (4?, 11, 18, 25): Knytteteknikker (Kanskje finner vi teknikker som er felles for 
husflid og sjøbruk?)  
 
Mai (2, 9, 16, 23): Spikking (Vi lager små objekter som kanskje kan selges. Målet er å 
bli kjent med kniven og treet) 
 
Juni (30mai, 6, 13, 20): Plantefarging (Nå må vel været være godt nok til å stå ute og 
koke og brase?)  
 
I tillegg til dette håper vi å arrangere et helgekurs eller to i løpet av året. Vi vil gjerne ha 
en tilbakemelding fra dere på om dere er interessert i å være med på kurs, og hvilke 
tema dere er interessert i.  
 
Foreløpige temaforslag er:  
snekring av skipskister, treskjæring, tauarbeid (tyrkermatter, glasskavler, fendere etc), 
plantefarging, karde/spinne, sveiping, tradisjonelle matlagings- og konserverings-
teknikker (forhåpentligvis etterfulgt av ei festlig fellessamling i laget der vi fortærer 
produksjonen).  
 
Har du spørsmål og tilbakemeldinger, send mail til solvi.helen.brandso@gmail.com 
eller ring  Sølvi: 47056933 Lena: 97038642  
 
Vel møtt! 
  

 

 

Aktiviteter vår 2012 
 
Styremøter: 
Tirsdag 20. mars  kl.19:00  Gulskuret 
Torsdag 26. april  kl.19:00  Gulskuret 
Tirsdag  22. mai   kl.19:00  Gulskuret 
Tirsdag  12. juni kl.19:00  Gulskuret 
 
 
Rådsmøter: 
Onsdag 21. mars  kl.19:00   Gulskuret 
Onsdag 30. mai  kl.19:00   Gulskuret 
 
Medlemskvelder: 
Onsdag  7. mars  kl.18:00   Gulskuret  
Foredrag: Bao Quoc Le  
Selvbygging av Kajakk. 
Foredrag: Leif Lynum   
Behandling av fisk, fersk og frossen. 
 
Tirsdag  17. april  kl.19:00   Gulskuret  
Foredrag: Merete Røskaft  
Vågan i Lofoten og Nordlandskysten. 
 
Matkvelder: 
Lørdag 17. mars er det Skreikveld. 
Se egen påmelding. 
 
Trøndelagsstevnet 2012: 
8. - 10. juni, Rødberg Havn, Stadsbygd. 
 
Kajakkbyggekurs: 
7. - 15. april  Gulskuret (se egen sak) 
 
Besøk: 
Søndag 25. mars – besøk av Forbundet  
Kystens deltagere på Kystlagsseminaret 2012.  
Det serveres lunch til seminardeltagerne. 
 
 

 

Vårdugnad 
Igjen er det tid for å rydde og til årets sommersesong, og for at flest mulig kan ha 
anledning tar vi det på 2 dager: 
 

Fredag 20. april fra kl.18:00 og 
Lørdag 21. april fra kl.11:00 

 
Vi håper på å få malt skurene utvendig, så ta med maleklær! 

 

Ny båtgruppe? 
 
Jeg har en halvfjermrømning i relativ 
god stand som er bygd i Stordalen i 
Åfjorden i 1900 som brukes for lite. 
Den har sneiseil 3 par årerog en 
påhengsmotor. Det lurer på er om 
det er noen i kystlaget som vil være 
med på og danne ei båtgruppe som 
Auskaran for å beholde båten i 
Trondheim. 
Er noen interessert så ring meg : 
Ketil Berdahl mob. 97023601 

Kajakkbyggekurs 
 
Kurset arrangeres av Kystlaget 
Trondheim og Anders Thygesen 
(Kajakkspesialisten). På dette 
intensive kurset bygger du i løpet av 
en drøy uke din egen flotte 
eskimokajakk.  Les mer på: 
www.kajakkspesialisten.no 
 
Tid: lørdag 7/4 - søndag 15/4  
Sted: Kystlaget Trondheim,  
Pris: 10.600,- kr (prisen inkl. 
materialer til kajakk og padleåre 
samt medlemsskap i Forbundet 
Kysten – 400,- kr. rabatt til de som 
allerede er medlem). 
 
Påmelding: til kurslærer Anders 
Thygesen på telefon 95930797  
e-post: 
anders.thygesen@kajakkspesialisten.no 


