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Stor kursvirksomhet i håndverksgruppa

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
Sigmund Henningsen 907 73 341
halskar@kystlaget-trh.no
Audun Podsada
901 85 533
stuert@kystlaget-trh.no
-- kontakt stuert -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
Småbåtgruppa
Smedgruppa
Hansteengruppa
Båtlaget Hermes
Mat og festivitas
Fartøygruppa
Motorgruppa
Ferjegruppa
Båtlaget Nidaros
Handverksgruppa
Levende kanalhavn
Studieveileder

Carsten Elfenbein
918 25 908
auskaran@kystlaget-trh.no
Bao Quoc Le
466 83 918 baatbyggergruppa@kystlaget-trh.no
Per Kristian Rognes
907 41 054
arkiv@kystlaget-trh.no
Marius Petter Wick
406 06 221
flytebrygga@kystlaget-trh.no
Aksel Jørgensen
908 27 906
smaabaatgruppa@kystlaget-trh.no
Erik Roede
951 97 278
smia@kystlaget-trh.no
Vladimir Voracek
483 30 625
v.voracek.trd@gmail.com
Arnstein Hansen
900 19 801
hermes@kystlaget-trh.no
Jorunn Kristin Brandsø 454 67 618
matogfest@kystlaget-trh.no
Dag Linhjell
902 24 183
fartoygruppa@kystlaget-trh.no
Svein Nordhammer
957 92 308
motorgruppa@kystlaget-trh.no
Johan Terje Lines
915 67 816
stoksundferja@kystlaget-trh.no
Åsmund Sæther
979 73 096
nidaros@kystlaget-trh.no
Anne Gismervik
917 40 433 handverksgruppa@kystlaget-trh.no
Trygve Gjermstad
995 41 805 levendekanalhavn@kystlaget-trh.no
Ingrid Berg
909 14 494
studieveileder@kystlaget-trh.no

Foto: Anne Gismervik

Kurshøsten i håndverksgruppa startet i oktober med binding av bjørnemosekost og
grindveving av bånd. Bjørnemose har tradisjonelt blitt brukt til sopelimer og koster for bruk
i ildsteder og på bakstehella. Bjørnemose har også vært nyttet som tetningsmaterial i vegger
og som husdyrfòr i vårknipa.
Bjørnemosekosten er fortsatt et viktig redskap ved flatbrød- og lefsebaking. Kosten tåler den
varme takka meget godt og blir aktivt brukt når kystlaget holder sine årlige flatbrødkurs.
(fortsettelse neste side)

Temakveld 15. november
Skipsvrak og undervannsarkeologi

Motta Byblekka på e-post
Vi forsøker å få sendt Byblekka til flest mulig på e-post slik at vi sparer porto og arbeid med
frankering og utsendelse.
Ønsker du å motta Byblekka på e-post, så send beskjed til skrivar@kystlaget-trh.no

Foto: Øyvind Ødegård

På havbunnens skipskirkegårder verden
over ligger anslagsvis 3 millioner skipsvrak.

De ligger på havets bunn med sine historier
og hemmeligheter, og der har mange av
dem ligget lenge, utilgjengelige for andre
enn fisk og andre skapninger i dypet.
Øyvind Ødegård er forsker ved Insitutt for
marin teknikk og har spesialisert seg på å
bruke avansert teknologi til å kartlegge
skipsvrak og arkeologi under vann.
– Verdenshavene er som et stort museum,
sier Øyvind. Han har nylig disputert med
avhandlingen
«Towards
Autonomous
Operations and Systems in Marine
Archaeology».
Gulskuret, kl. 1900
Åpent for alle interesserte. Velkommen!

Stor kursvirksomhet (forts.)…
I uke 46 blir det kurs i mattebinding og
tyrkerknop, en gammel sjømannstradisjon
med mange muligheter. Kurset er nå
fulltegnet, men er du glad i tauverk og
knuter, har du mulighet til å melde deg på
kavelbindingskurs. Dette kurset innledes
av Inga Elisabeth Næss onsdag 28.
november og vil handle om søkker og fløyt,
men mest om glasskavler. Foredraget er
åpent for alle. Kurset fortsetter lørdag 1.
desember med den praktiske delen. Her vil
vi prøve ut ulike teknikker av kavelbinding.
Håndverksgruppa har ennå et tilbud på
lager: På nyåret, i januar og februar, blir
det knivkurs, men da bare for damer😉
Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom
Kystlaget Trondhjem og Trønderkniv. Her
vil du kunne designe din egen kniv, lære
hvordan du utformer skaft, setter inn
knivblad og syr slire. Du vil få god hjelp av
to erfarne knivmakere. Dette blir et
spennende prosjekt! Ta kontakt med Anne
Gismervik for nærmere info. Tlf. 91740433,
gismervik@broadpark.no

Temakveld onsdag 28. november

«Om søkke og fløyt - men mest
om glasskavler"

Bindende påmelding kan enten skje på
lista som henger på møterommet eller til
Jorunn Brandsø tlf. 454 67 618
e-post: jorunnkristin54@gmail.com
Pris: kr 350,- Vi tar kontanter ved
inngangen og vi har Vipps : )

Forbundet KYSTENs landsstevne
18. - 21. juli 2019 med webside

lensesystem
med
lensevannfilter
til
«Stoksundferja». Dette filteret tar bort
oljerester slik at en ikke slipper ut oljesøl
ved lensing. Under Nor-Fishing fikk vi så
gode tilbud på utstyr at midlene også rakk
til et mobilt beredskapslensesystem som
kan brukes ved rengjøring og lensing av
fartøy ved Fosenkaia.

Lys- og strømanlegg på flytebrygga

Julebord med lutefisk:
 Lørdag 24. november

kl. 19:30

Temakvelder på Gulskuret:
 Torsdag 15. november
 Onsdag 28. november

kl. 19:00
kl. 19:00

Årsmøte:
 Torsdag 14. februar

kl. 18:00

Søndagskafé
I midten av oktober lanserte vi hjemmesida
til Forbundet KYSTENs landsstevne
www.fosenkaia2019.no og åpnet samtidig
påmelding for båter. Per dags dato er det 38
påmeldte båter, og det strømmer jevnt på
med flere. Oversikt over påmeldte båter fins
på: http://fosenkaia2019.no/pameldtefartoy/
NB: Det er mulig å bestille billetter til
stevnemiddagen lørdag 20. juli allerede nå:
https://fosenkaia2019.hoopla.no/sales
/stevnepamelding

Lensesystem med vannfilter

Smedgruppe i kystlaget
Foto: Audun Podsada

I høst har det blitt montert strømsøyler og
belysning på flytebrygga. Anlegget til kr
25.000 er finansiert gjennom iherdig
vaffelsteking
av
Flytebryggegruppas
medlemmer og tilskudd fra kystlaget. I
tillegg blir det montert ei lysmast ved
Fløtmannsbua. Dette øker både sikkerhet
og trivsel på Flytebrygga. Takk til Audun
for stor innsats med å skaffe til veies
materiell og med montering.

Valgkomiteen til kystlaget, som består av
Jorunn Brandsø (leder), Randi Nordsæther
og Stein Arne Sæther, har begynt sitt
arbeid med å finne kandidater til verv i
kystlaget. På neste årsmøte står følgende
på valg: Høvedsmann, skrivar og stuert. I
tillegg skal det velges skurbas og halskar
for ett år. Ta kontakt med komiteen dersom
dere har forslag til kandidater. Jorunn
Brandsø, Tlf. 454 67 618
Jorunnkristin54@gmail.com

Foto: Lillian Danielsen

Forfatteren Inga Elisabeth Næss vil fortelle
om hva folk har brukt til fløyt og søkke på
garnbruk opp i gjennom tidene. Det fantes
mange lokale glassverk i Norge som laget
garnkavler. Gulskuret, Fosenkaia kl 1900
Inngang kr 50,-

Mat & Festivitasgruppa i Kystlaget
Trondhjem inviterer til julebord med
lutefisk på Gulskuret lørdag 24. november
kl.19:30.

kl. 19:00
kl. 19:00

Hver søndag kl 12 – 15 er det åpen
søndagskafé med vaffelsalg i Gulskuret.
Åpent for alle, Velkommen!

Valgkomiteen er i gang

Julebord 24. november

Rådsmøter:
 Torsdag 22. november
 Torsdag 24. januar

Foto: Audun Podsada

Med prosjektstøtte fra UNI-stiftelsen har
Forbundet KYSTEN tildelt støtte til
miljøtiltak
for
kystlagene.
Kystlaget
Trondhjem fikk støtte til innkjøp av

Aktiviteter vinter 2018/2019
Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
 Onsdag 5. desember
kl. 18:00
 Onsdag 9. januar
kl. 18:00

Foto: Egil Eide

Smia i Blåskuret er populær og brukes av
stadig flere medlemmer. Tirsdag 6.
november var det oppstartsmøte for
Smedgruppa i kystlaget med 11 oppmøtte.
Interrimsstyret som ble valgt består av Erik
Roede, Bao Quoc Le og Victor Kvinnesland.

Torsdagstreff

(inngang kr 50,-)

29. november kl. 1900 "Titranulykken" - om de
mange tragedier og heltedåder som utspilte seg på
Titranhavet for 119 år siden. Foredrag ved
museumsformidler Hans Jakob Farstad.
31. januar kl. 1900 "Norsk koloni- og slavehistorie" - om seilskutenasjonen Norge, og dens
rolle i Dansk-norsk Vestindia, da skip og redere
langs hele kysten deltok i det afrikanske holocaust,
og tjente formuer på slavearbeid og sukker.
Foredrag ved forfatter Fartein Horgar.

