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

Aage Berg
Skogvegen 18
7059 JAKOBSLI
Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem
Høvedsmann (leder):
Audun Podsada, 901 85 533
audun.podsada@elektroskandia.no
Halskar (kasserer):
Frode Frydenlund, 926 33 930
frode.frydenlund@gmail.com
Stuert:
Jan-Tore Sletvold, 916 23 919
post@farmers-produkter.no
Skurbas (skuransvarlig): Marius Petter Wick, 406 06 221
marius.petter@gmail.com
Kaibas (kaiansvarlig): Sten Cato Nordsæther, 922 09 334
stencato@yahoo.no
Skrivar (sekretær):
Egil Eide,
416 91 512
egil@navartech.no
Kaibas-vara:
Svein Nordhammer 957 92 308
svein.nord@hotmail.com

Aktivitetsgrupper m.m.:
Auskaran:
Båtbyggergruppa:
Dokumentasjon/arkiv:
Flytebryggegruppa:
Fløtmannsgruppa:
Færinggruppa:
Hermes Horde:
Mat- og festivitas:
Fartøygruppa:
Motorgruppa:
Ferjegruppa:
"Kaptein Dyre":
Vengbåtgruppa:
Handverksgruppa:
Studieveileder:

Carsten Elfenbein
Bao Quoc Le
Per Kristian Rognes
Jan Wickstrøm
Clamer Meltzer

918 25 908
466 83 918
907 41 054
954 98 200
414 22 616

elfenbei@online.no
lebadquoc@gmail.com
prognes@frisurf.no
janwickstrm@gmail.com
clamerm@broadpark.no

Arnstein Hansen
Ivar Soknes
Roger Normann
Marius Petter Wick
Johan Terje Lines
Sten Cato Nordsæther
Ingrid Berg
Sølvi H. Brandsø
Astrid Wale

900 19 801
901 20 643
922 60 858
406 06 221
915 67 816
922 09 334
909 14 494
470 56 933
932 12 178

arnstein@oloyan.com
ivarsokn@online.no
rogernormann68@gmail.com
marius.petter@gmail.com
j-terl@online.no
stencato@yahoo.no
inganbe@yahoo.com
solvi.helen.brandso@gmail.com
a-wale@online.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 egil@navartech.no
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www.kystlaget-trh.no

Aktiv åpning av Friluftslivets år 2015
Det vrimlet av folk på Fosenkaia tirsdag 13. januar. Som en del av åpningen av
Friluftslivets år ble turmasjen fra Torget via Skansenbrua lagt over Fosenkaia. Flere av
gruppene i Kystlaget hadde lagt sin aktivitetskveld til denne dagen og skurene hadde åpne
dører slik at folk kunne stikke innom og se på aktivitetene. Motorgruppa startet motorer,
og båtlaget Nidaros hadde dugnad for å klargjøre seil til barking. Mange turgåere la turen
innom skuret, og flere av deltakerne ble værende mye lengre enn de hadde tenkt. " -Æ får
itj kaill'n med mæ videre!", klaget en av damene som ventet utålmodig utenfor
motorverktedet. Kystlaget fikk gode tilbakemeldinger fra arrangørene. Takk til alle som
stilte opp drev god PR for kystkulturen!

Husk vafler og kaffe på
Gulskuret søndager
Vafler og kaffe på Gulskuret på søndager
har
blitt
utrolig
populært.
Legg
søndagsturen til Fosenkaia mellom kl. 10
og kl. 1500.
Er det noen som vil lage vafler og selge i
helgene fremover? Skriv deg opp på
dugnadslista som henger på Gulskuret
eller kontakt Lillian Danielsen, epost:
lillian.danielsen@hotmail.com

Flatbrødbaking
Årets flatbrødbaking går over hele 2
måneder; fra 31. januar til 1. februar,
begge dager kl. 1100 på Gulskuret. Ta
med kjevle og kom!
Påmelding til Berit Opsal, tlf. 913 24 335.

Skreikveld 7. mars med
Querinis Reise

komme og vise fram prosjektet enten det
er helt ferdig eller under bygging. Dette
blir
en
festkveld
for
modellbåtentusiaster!

Leiepriser for Gulskuret
Møterommet og flerbruksrommet kan leies
ut til private arrangement. Leieprisene er
kr. 1000,- per rom per dag for
medlemmer. Øvrige betaler kr. 2000,- per
rom per dag.

Årets skreikveld blir virkelig en kulinarisk
og kulturell begivenhet. Kari Hustad
forteller den fantastiske historien om
italieneren Pietro Querini som havnet på
Røst etter skibbrudd nord for Irland i
1432. Og så skal vi selvfølgelig spise skrei!
Pris kr. 200,- per person.
Påmelding innen 27. februar til:
Anne Mari Frendal, tlf. 90941208
e-post: jfrendal@online.no eller
Ivar Soknes, tlf. 90120643
e-post: ivarsokn@online.no
eller på lista som henger på møterommet.

Stevnet blir lagt til helga 10. - 12. juli
2015. Planleggingen av stevnet er godt i
gang, men vi trenger å mobilisere alle gode
krefter til å bidra for at stevnet skal bli en
suksess. Jekta Pauline har allerede meldt
sin ankomst. Mer info på Rådsmøtet 22.
januar kl. 1900. Møt opp og delta i
planleggingen av Trøndelagsstevnet.

Temakveld 12. februar:

Motorgruppa

Trøndelagsstevnet 2015
til Trondheim

Modellbåtbygging

Torsdag 12. februar blir det modellbåtkveld på Gulskuret! Roger Normann og
flere entusiaster vil dele sin kunnskap om
modellbåtbygging, vise eksempler på
båter, fortelle historiene om fartøyene,
informere om byggeteknikker, og ikke
minst fortelle hvor en kan få kjøpt
byggesett eller tegninger. Vi oppfordrer
medlemmer som har modellbåter til å

Hei alle sammen Godt Nyttår. Vil bare
meddele at vi i motorgruppa er den gruppa
med størst aktivitet i Kystlaget Trondhjem.
Vi har skrukvelder hver onsdag stort sett
hele året, her er anledning til å bli medlem
for kr. 200 pr år. Vi har sveiserom og
dreierom med kvalfiserte dreiere, vi er
behjelpelig med reparasjon av enhver art
for medlemmer. Vi har masse motorer
både store og små Wichmann, Brunvoll,
Sabb, FM, Sleipner, Heimdal og en Normo

på 140 hk som vi holder på og overhaler.
Og viktigst her fins
s spesialkompetanse på
semidieseler og andre motorer.
rer. Meld deg
inn som medlem og lær deg å behandle
motoren din og få nye venner.
- Hilsen Leder Motorgruppa
Marius Petter Wick.

Aktiviteter våren 2015
20
Årsmøte:
• Onsdag 18. februar

kl.18
kl.18:00

Generalforsamlinger for
Kafé Skuret AS og Stoksundferja AS:
• Onsdag 25. februar
kl.18:00
Temakvelder:
• Torsdag 12. februar
-Modellbåtkveld
• Torsdag 19. mars
Rådsmøter:
• Torsdag 22. januar
• Torsdag 26. mars

kl.19:00
kl.19:00

Valg 2015
På årsmøtet 18. februar 2015 skal det
velges følgende medlemmer til styret i
Kystlaget Trondhjem:
- Høvedsmann for 2 år
- Stuert for 2 år
- Kaibas Vara for 2 år
- Skrivar for 2 år
- 1 nytt medlem til valgkomitéen
valgkomité
Valgkomitéen har i tillegg fått oppgaven
med å skaffe kandidater til styrene for
Kafé Skuret AS og Stoksundferja AS.
Valgkomitéen
en består av:
av Aksel Jørgensen
(leder) tlf, 908 27 906 og Ivar Soknes, tlf.
901 20 643.
Har du forslag til kandidater eller har du
lyst til å stille selv,
selv så ta kontakt med
valgkomitéen.

Husk å registrere Kystlaget
når dere spiller

kl.19:00
kl.19:00

Matkvelder på Fosenkaia:
• Flatbrødbaking 31. januar kl.11:00
• Flatbrødbaking 1. februar kl.11:00
• Skreikveld 7. mars
kl.19:30
-Querinis reise v/Kari Hustad
Vårdugnad på Fosenkaia:
• Fredag 27. mars
• Lørdag 28. mars

kl.17:00
kl.11
kl.11:00

Kystens dag 2015
• Lørdag 13. juni, Fosenkaia kl.10:00
Trøndelagsstevnet 2015
• 10.-12. juli på Fosenkaia.
Forbundet Kystens Landsstevne 2015
• 16.-19. juli, Sandefjord
Styremøter:
• Tirsdag 10.
• Tirsdag 10.
• Tirsdag 14.
• Tirsdag 12.
• Tirsdag 9.

februar
mars
april
mai
juni

Torsdagstreff

kl.19:00
kl.19:00
kl.19:00
kl.19:00
kl.19:00

Husk medlemskontingenten
til Forbundet KYSTEN
Sammen tidsskriftet KYSTEN
KY
nr 1/2015
lå det giro for å betale medlemskontingent.
Kontakt Mona hvis du ikke får bladet eller
mangler giro: mona@kysten.no
mona@kysten

(inngang kr 40,-)
40,
• 26. februar kl.19:00 Historien bak smaken. Marine råvarer fra Trøndelag.
Trøndelag v/Kari
v/Ka Helene B. Andreassen
• 26. mars
kl.19:00 Fyrstasjoner langs
lan Norges riksvei nr.1 v/Berit Johanne Vor
orpbukt, Kystmuseet (MiST)

