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Vellykket julebord i november

Mat & Fest på julebordet 2021. Foto: Jan-Petter Huberth Hansen

Endelig – etter mye nedstenging og mange avlyste arrangement ble det endelig såpass
«opplett» at kystlaget kunne gjennomføre sitt tradisjonelle julebord. De omkring 50 påmeldte
fikk en kjempetrivelig matopplevelse, og stemningen var meget god takket være Mat&Fest
sine forberedelser og ikke minst fantastiske hjemmelagde lutefisk. Flere har i ettertid sagt at
årets lutefisk trolig er den beste som har blitt servert på Gulskuret – i alle fall i nyere tid!
Tusen takk til Mat&Fest som gjør en fantastisk innsats for både legemets og sjelens helbred
i disse tider! - Vi krysser fingrene og håper det lar seg gjøre å arrangere skreikveld i mars.

Årsmøte 24. februar
Årsmøtet til Kystlaget Trondhjem blir
torsdag 24. februar. Sted blir annonsert
senere. Innkomne forslag må være styret i
hende innen 10. februar. På Årsmøtet skal
det være valg til styret, og følgende står på
valg i år: Halskar, skurbas og kaibas. I
tillegg skal det velges ett medlem til
valgomitéen. I tillegg skal det velges inn ett
styremedlem til Stoksundferja AS på
generalforsamlingen i selskapet som holdes
like etterpå. Tips gjerne valgkomitéen hvis
du har forslag til kandidater. Valgkomitéen
består av: Alf Dørum (leder), Astrid Wale og
Torstein Holm.

Grunnkurs i smiing

Smikurset går over lørdag og søndag 12.03
og 13.03.2022 kl 10 - 15. Kurset er for alle
som har lyst til å begynne å smi. Dette er et

grunnkurs for å komme i gang med smiing
på en trygg måte.
Vi tar hovedsakelig for oss grunnleggende
smiteknikker for varmsmiing. Strekking,
runde av, bøye, kappe og flate ut jern.
Materiallære og enkel herding av redskaper
som vi har bruk for i smia. Målet er at
deltakerene skal inspireres til egenutvikling og bli selvstendig nok til å
begynne å øve selv. Vi kommer til å starte
med rensing og stelling av essa og
oppfyring, HMS, rutinene i smia på
kystlaget. Deretter vil vi jobbe med
grunnleggende teknikker og se på hvordan
vi kan bruke dem til å skape kreative ting.
Pris kr. 3750 inkludert materialer, koks og
lån av utstyr.
Påmelding til Bao Quoc Le:
lebadquoc@gmail.com

Webinarer i 2022
Forbundet KYSTEN har gleden av å invitere
til fire Webinarer i løpet av 2022, som skal
handle om organisasjonsdrift, ungdomsvirksomhet, søknadsskriving og kommunikasjon.
Er det noe vi har lært i løpet av de siste to
årene, er det å møtes digitalt. For oss er
dette en gyllen mulighet til å samles på
tvers av kommune- og fylkesgrenser og
dermed få møte og snakke med kystlagsfolk
i hele landet, litt oftere enn vanlig!
Meld deg på de webinarene du ønsker å
delta på, det er ikke nødvendig å delta på
alle hvis dere ikke føler behov for det.
Innkalling kommer via en lenke til et Zoommøte og blir som regel sendt ut dagen før
webinaret avholdes.
Påmelding til: johanne@kysten.no
WEBINAR 1: Organisasjonsdrift
Når: Torsdag 10. februar, 18:00 - 19:30
Hvor: Zoom. På dette webinaret ønsker vi å
gi en innføring i å drive lokallag og
opprettholde lokallagsdrift og -aktivitet.
Program:
18:00 - 18:10: Velkommen.
18:10 - 18:30: Vedtekter og hvordan man
bør forholde seg til og bruke dem, v/ Per
Hillesund.
18:30 - 19:10: Innføring i organisasjons- og
lokallagsdrift, v/ Tore Friis-Olsen.

19:10 - 19:30:
spørsmål.

Deltakere

kan

stille

WEBINAR 2: Søknadsskriving
Når: Torsdag 31. mars, 18:00 - 19:00
Hvor: Zoom. Mer informasjon kommer.
WEBINAR 3: Ungdomsvirksomhet
Når: Torsdag 12. mai, 18:00 - 19:30
Hvor: Zoom. Mer informasjon kommer.
WEBINAR 4: Kommunikasjon
Når: August. Mer informasjon kommer.

Ordnung muss sein…!
Snekkerrommet i Grønnskuret er populært
og blir brukt av mange. Skurbas minner
imidlertid om at alle må rydde etter seg (se
bilder før og etter opprydding). For å bruke
rommet må du kontakte Skurbas for å gå
gjennom HMS og få opplæring i bruk av
maskinene.

Før…

Etter…

Aktivitetskalender 2022
Årsmøte:
 Torsdag 24. februar

Husk å registrere Kystlaget
når dere spiller

kl. 18:00

Generalforsamling Stoksundferja AS:
 Torsdag 24. februar
kl. 20:30
Temakvelder:
 Torsdag 17. februar
 Torsdag 24. mars

kl. 19:00
kl. 19:00

Aktivitetskvelder m/vafler:
 Onsdag 2. februar
 Onsdag 2. mars
 Onsdag 6. april

kl. 18:00
kl. 18:00
kl. 18:00

Rådsmøter:
 Torsdag 17. mars
 Torsdag 28. april

kl. 19:00
kl. 19:00

Vårdugnad på Fosenkaia
 Torsdag 21. april
 Fredag 22. april

kl. 17:00
kl. 17:00

Kystens Dag:
 Lørdag 11. juni

kl. 10:00 - 16:00

Båttur på fjorden:
 Torsdag 23. juni

kl. 17:00 – 21 ++

Husk medlemskontingenten
til Forbundet KYSTEN
Sammen tidsskriftet KYSTEN nr 1/2022 lå
det giro for å betale medlemskontingent.
Kontakt Mona hos Forbundet KYSTEN hvis
du ikke får bladet eller mangler giro:
mona@kysten.no

Trøndelagsstevnet
Trøndelagsstevnet blir i år arrangert av
Kjeungen kystlag 8. – 10. juli. Sett av
datoen i kalenderen allerede nå. Mer
informasjon kommer.

Kurs i D5LA
Det
blir
arrangert
kurs
i
D5LA
(Fritidsskippersertifikat med world-wide
førerrettighet) en helg i februar/mars.
Kurset er en tilleggsmodul som krever at en
har avlagt eksamen i D5L – Fritidsskippereksamen. Kontakt Arne Johnsen
hos Midtnorsk Båtskole hvis du er
interessert: post@mnbaatskole.no

Forbundet KYSTENs landsstevne blir i år på
Bragdøya utenfor Kristiansand 21.-24. juli.
Les mer på: https://bragdoya2022.no/ eller på
https://www.facebook.com/bragdoya2022

Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem:
Høvedsmann (leder)
Halskar (kasserer)
Stuert
Skurbas
Kaibas
Skrivar
Kaibas-vara

Jan-Petter Huberth Hansen 913 72 303 hovedsmann@kystlaget-trh.no
Frode Frydenlund
926 33 930
halskar@kystlaget-trh.no
Ingrid Kojen
917 38 746
stuert@kystlaget-trh.no
Torstein Olsen
950 54 687
skurbas@kystlaget-trh.no
Svein Nordhammer
957 92 308
kaibas@kystlaget-trh.no
Sverre Steen
934 06 429
skrivar@kystlaget-trh.no
Per Kristian Rognes
907 41 054 kaibas-vara@kystlaget-trh.no

Aktivitetsgrupper m.m.:
Auskaran
Seilgruppa
Dokumentasjon/arkiv
Flytebryggegruppa
Småbåtgruppa
Smedgruppa
Båtlaget Hermes
Mat og festivitas
Fartøygruppa
Motorgruppa
Ferjegruppa
Båtlaget Nidaros
Håndverksgruppa
Levende kanalhavn
Studieveileder

Sverre Steen
934 06 429
Bao Quoc Le
466 83 918
Per Kristian Rognes
907 41 054
Marius Petter Wick
406 06 221
Jens Krystad
957 79 152
Håvard Wilson
476 68 408
Bård Paulsen
982 45 188
Jorunn Kristin Brandsø 454 67 618
Dag Linhjell
902 24 183
Svein Nordhammer
957 92 308
Johan Terje Lines
915 67 816
Stein Arne Sæther
951 98 678
Kari Gjerde
900 91 069
Egil Eide
416 91 512
Jorid Østvik
926 27 518

auskaran@kystlaget-trh.no
seilgruppa@kystlaget-trh.no
arkiv@kystlaget-trh.no
flytebrygga@kystlaget-trh.no
smaabaatgruppa@kystlaget-trh.no
smia@kystlaget-trh.no
hermes@kystlaget-trh.no
matogfest@kystlaget-trh.no
fartoygruppa@kystlaget-trh.no
motorgruppa@kystlaget-trh.no
stoksundferja@kystlaget-trh.no
nidaros@kystlaget-trh.no
handverksgruppa@kystlaget-trh.no
levendekanalhavn@kystlaget-trh.no
studieveileder@kystlaget-trh.no

Gensere fra Lyngør Trikotage
Lyngør Trikotage har opp igjennom årene levert gensere til ulike kystlag. Vi har i dag en genser på
lager, strikket i spælsaugarn fra Norsk kunstvevgarn i Grimstad. Spælsuullens egenskaper i vått
kystklima gjør genserne våre til perfekte plagg for de som driver med aktiviteter i nærheten av det
våte element. Plaggene er svært elastiske og egner seg godt til alle. Genserne koster kr. 629 + mva
fra oss (veil utpris 1430,-). Størrelse Small til XXL.
Lyngør Trikotage as, Tvedestrand anette.marstrander@icloud.com Tlf. 95924707

