Returadresse: Kystlaget Trondhjem, Fosenkaia 10, 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

«Navn»
«Adr2»
«Adr4_______»
Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem:
Høvedsmann (leder)
Halskar (kasserer)
Stuert
Skurbas
Kaibas
Fungerende skrivar
Kaibas-vara

Egil Eide
Audun Podsada
Jorunn Kristin Brandsø
Torstein Olsen
Sten Cato Nordsæther
Torstein Holm
Svein Nordhammer

416 91 512 hovedsmann@kystlaget-trh.no
901 85 533
halskar@kystlaget-trh.no
454 67 618
stuert@kystlaget-trh.no
950 54 687
skurbas@kystlaget-trh.no
922 09 334
kaibas@kystlaget-trh.no
922 22 008
skrivar@kystlaget-trh.no
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
Halldor Olafsson
948 11 874
smaabaatgruppa@kystlaget-trh.no
Håvard Wilson
476 68 408
smia@kystlaget-trh.no
Vladimir Voracek
483 30 625
v.voracek.trd@gmail.com
Bård Paulsen
982 45 188
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
Kjetil Sildnes
411 47 160
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

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

BYBLEKKA
Meldingsblad for Kystlaget Trondhjem 3/2019
www.kystlaget-trh.no

«Den grønne bybåten» tar form

Ola Borgfjord og lærling Aage Haugan. Foto: Einar Borgfjord

Kystlaget Trondhjem vil våren 2020 få overlevert «Den grønne bybåten» som er en kopi av
en børsabåt med elektrisk framdriftsmaskineri. Båten vil bli bygd på Båtskott, og den skal
være tilgjengelig for brukere i et båtkollektiv som skal opprettes omkring båten. Nybygget
er finansiert gjennom Forbundet KYSTEN med midler fra Sparebankstiftelsen DnB gitt til
lokale prosjekter som styrker kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter.
Trøndelag Fylkeskystlag har bevilget et tilskudd på kr. 10.000 til innkjøp av utstyr til båten
som olje til smøring, bunnstoff, tau, fendre, dregg, sikkerhetsutstyr og redningsvester.

Temakveld torsdag 21. november

Lofotseilas med fembøring

En grå dag i slutten av april legger 14
ungdommer ut fra Rissa i fembøringen
«Skårungen», en åpen åfjordsbåt uten
motor. Ved hjelp av seil og årer skal de
komme seg til Lofoten og hjem igjen i løpet
av tre uker. Etter hvert skal de oppleve
både landligge og stiv kuling og ikke minst
gleden ved å lære ferdigheter de færreste er
fortrolige med. Christoffer Evensen har
detatt på denne turen både i 2018 og 2019
og vil fortelle og vise bilder fra turen.
Gulskuret, 21. november kl 1900

Julebord 30. november

stykkgods til tankegods - vi seiler for frihet»
vil Dampskipet ”Hestmanden” Norges
krigsseilermuseum formidle krigsseilernes
historie
langs
hele
norskekysten.
Seilingsplanen omfatter besøk i Trondheim
28. juli til 1. august, og da planlegger vi
arrangement på Fosenkaia.

Søndagskafé
Mat- og festivitasgruppa ønsker alle
kystlagsmedlemmer
velkommen
til
julebord med lutefisk på Gulskuret,
Fosenkaia lørdag 30. november kl 19:30.
Vi har begrenset med plasser, så først til
mølla! Bindende påmelding innen mandag
25. november kan skje på lista som henger
på møterommet eller til: Jorunn Brandsø,
454 67 618 jorunnkristin54@gmail.com
Pris: kr 350,- Husk å medbringe egen
drikke til maten, ellers har vi masse kaldt
vann i springen.
Hjertelig velkommen!

«DS Hestmanden» kommer til
Trondhiem i sommer

Vi minner om søndagskafeen på Gulskuret
søndager kl 12 – 15. Velkommen til vafler,
kaffe og en trivelig prat!

Årsmøte 13. februar 2020
Dato for årsmøtet 2020 er bestemt til 13.
februar. Valgkomiteen til kystlaget, som
består av Randi Nordsæther (leder), Stein
Arne Sæther og Alf Dørum, har begynt sitt
arbeid med å finne kandidater til styreverv
i kystlaget. På årsmøtet 13. februar står
følgende på valg: Skrivar, halskar, skurbas
og kaibas. Ta kontakt med valgkomiteen
dersom du har forslag til kandidater. Randi
Nordsæther, Tlf. 952 99 397
randielin57@gmail.com

Seminar – kystlaget videre framover
Kystlaget med sine 30 år er i stadig vekst
både i antall medlemmer og i aktivitet. Vi
har gjennomført et vellykket landsstevne
med mange frivillige i sving. Lørdag 25.
januar kl 10.00 inviterer vi medlemmene til
seminar der vi vil drøfte veien videre for
kystlaget. Hvor står vi i dag, og hvor går
veien videre? Her vil vi gjerne ha innspill og
ideer fra deg. Nærmere invitasjon kommer.
Til sommeren får vi storfint besøk da DS
Hestmanden legger ut på tokt fra Oslo til
Murmansk for å markere frigøringen etter
2. verdenskrig. Under mottoet «Fra

Torstein Holm - fungerende skrivar
På rådsmøtet 7. november ble Torstein
Holm utnevnt som fungerende skrivar
siden vi har vakanse på dette vervet.

Torstein var frivilligsjef under landsstevnet.
Han vil fungere fram til Årsmøtet i feburar
2020.

Landsstevnet 2020 til Bergen

Forbundet KYSTEN og Bergen Kystlag
ønsker alle velkommen til Forbundet
KYSTENs Landsstevne på Vågen 16.-19.
juli 2020. Bergen feirer 950-årsjubileum
som by og dette vil markeres på havnen
som er grunnlaget for byens fremvekst.
Vågen fra Festningskaien til Blomstertorget
vil bli fylt med tradisjons- og veteranbåter
fra hele landet. Fra scenen blir det god
musikk og faglige innslag samt at det
avholdes seminarer om havnens historie og
utvikling
samt
Bergens
rolle
som
knutepunkt for handel mellom Norge og
Europa. Les mer på landsstevnet2020.no

Aktiviteter vinteren 2019

Vindfanget pusses opp: Vi søker etter personer
som kan ta oppgaven med å pusse opp
vindfang samt dører og karmer og dørstokk
og flisegulv på herre WC i Gulskuret samt
lage ny lukkemekanisme på dørene inn til
skapet.
Ny søppelordning: Vi har nå fått en 660liters grønn søppeldunk som står borte ved
øl-containeren. Nøkkel henger bak døra på
møterommet og er godt merket «SØPPEL».
Det er ikke anledning til å kaste personlig
rask, kun avfall fra aktiviteter med båter
o.a. i skurene. Containerskap med «farlig
avfall» vil fortsatt stå ved enden på
Grønnskuret.
Nytt lydanlegg i Gulskuret. Kystlaget har
gått til innkjøp av permanent lydanlegg for
møterom og salong med trådløs mikrofon
som også kan brukes utendørs sammen 2
stk store aktive høyttalere. Det er også
tilkoblet en DAB-radio, og det er mulighet
for å koble til flere mikrofoner og smarttelefon med egne spillelister.
Tørrfesk: Vi har prima tørrfesk til salgs,
kjøp og lag lutefisk selv til jul, kun kr. 100,pr fesk. Kontakt Audun hvis du vil kjøpe.

Ny utstilling på Sjøfartsmuseet

Temakvelder:
 Torsdag 21. november
 Torsdag 20. februar
 Torsdag 19. mars

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

Julebord med lutefisk:
 Lørdag 30. november

kl.19:30

Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
 Onsdag 4. desember
kl.18:00
 Onsdag 8. januar
kl.18:00
 Onsdag 5. februar
kl.18:00
 Onsdag 4. mars
kl.18:00
Seminar – kystlaget videre framover:
 Lærdag 25. januar
kl.10:00
Rådsmøter:
 Torsdag 6. februar
 Torsdag 23. april

kl.19:00
kl.19:00

Årsmøte:
 Torsdag 13. februar

kl.18:00

I
anledning
at
Trondhjems Sjøfartsmuseum er 100 år i år
åpnes en helt ny
utstilling 28. november
som
omhandler
overgangen fra seil til
damp.
Viktige
momenter i utstillingen
vil
være
industrialiseringen til
sjøs og de mange verft i Trondheim som
produserte både skip og dampmaskiner,
samt sysselsatte mange arbeidere i byen
vår. Vi vil spesielt vektlegge Trondhjems
Mekaniske Verksted (TMV) som var
arbeidsplass for trøndere i over 150 år. I
tillegg omhandler utstillingen oppstarten
av hurtigrute- og cruisetrafikken, og ikke
minst sjøfolkene; de som seilte ute og
savnet sine der hjemme.

