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
Håndverksgruppa
Levende kanalhavn
Studieveileder

Carsten Elfenbein
Bao Quoc Le
Per Kristian Rognes
Marius Petter Wick
Halldor Olafsson
Håvard Wilson

918 25 908
auskaran@kystlaget-trh.no
466 83 918 baatbyggergruppa@kystlaget-trh.no
907 41 054
arkiv@kystlaget-trh.no
406 06 221
flytebrygga@kystlaget-trh.no
948 11 874
smaabaatgruppa@kystlaget-trh.no
476 68 408
smia@kystlaget-trh.no

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
Kjetil Sildnes
411 47 160
Kari Gjerde
900 91 069
Trygve Gjermstad
995 41 805
Ingrid Berg
909 14 494

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

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 1/2020
www.kystlaget-trh.no

Kurs i rigging og stell av rigg for små tradisjonsbåter

Glade kursdeltakere. Foto: Egil Eide

Vinterens kurs i rigging og stell av rigg for små tradisjonsbåter er populært. Hele 15
kursdeltakere skal i vinter få grundig opplæring av Ola Borgfjord i hvordan en rigger,
reparerer og vedlikeholder seil og rigg for små tradisjonsbåter. – Det er viktig at vi bygger
opp kompetansen og inspirerer hverandre til aktiv bruk og seiling, sier en meget fornøyd
kursdeltaker Astrid Wale.

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. Vi arrangerer
seminar lørdag 25. januar kl 09.30 på
Vestre kanalkai 19 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.

Temakveld torsdag 20. februar

Stoksundferja – historie og
restaurering

Kystlaget Trondhjem overtok i 2012 M/F
«Stoksundferja» som i en årrekke gikk i
trafikk over Stoksundet. Ferga er bygd i
1963 på E. M. Moen & Sønns Båtbyggeri,
Risør og er en av de få gjenværende små
bilferger bygd av tre. Siden 2013 har ferga
vært
gjenstand for
en
omfattende
restaurering ved Midtnorsk Trebåtverksted
i Kjerknesvågen.
Gulskuret, 20. februar kl 1900.

Skreikveld 7. mars

Søndagskafé på Gulskuret

Skreikvelden på Gulskuret nærmer seg.
Lørdag 7. mars kl 19.00 begynner festen.
Prisen er kr 350,-/pers. Påmelding innen
29. februar til:
Jorunn Kristin Brandsø, tlf. 454 67 618
e-post: matogfest@kystlaget-trh.no
eller på lista som vil bli hengt opp på
møterommet i Gulskuret.
Hjertelig velkommen!

Blir julemarkedet en tradisjon?

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

Årsmøte 13. februar 2020
Vi minner om årsmøtet 2020 på P-hotels
torsdag 13. februar kl 1800. Sakspapirer
blir lagt ut til gjennomsyn 30. januar på
Gulskuret og på www.kystlaget-trh.no.
I desember hadde Håndverksgruppa
julemarked i tilknytning til søndagskafeen.
De utstilte salgsvarene var flotte å se på, og
vi fikk mange lovord om det. Det ble også
demonstrert spinning på rokk. Det var en
vindfull og kald søndag, og ettersom det var
julemarked på Torvet, var det nok ikke
mange som tok turen helt ned til
Fosenkaia. Men det var da litt folk innom,
og noe salg ble det. I 2020 skal vi
annonsere bedre, finne en mer egnet dato i
slutten av november, og så kan bli dette en
folkerik tradisjon etter hvert. Det står i
hvertfall ikke på utvalget og kvalieteten på
håndverket! - for Håndverksgruppa, Liv
Ingegerd Selfjord

Vellykket spinnekurs
Helga 10.–12. januar ble det arrangert
spinnekurs i regi av håndverksgruppa i
Kystlaget Trondhjem med Rita Daverdin fra
Norges
Husflidslag
som
kursleder.
Assistert av håndverksgruppas egen Lillian
Danielsen ga hun deltakerne en grunnleggende innføring i ulike ullkvaliteter,
karding og spinning.

Medlemskontingent 2020
Vi vil minne alle om å betale medlemskontingenten til Forbundet KYSTEN for
2020. Etter mange år uten endringer har
medlemskontingenten blitt justert. De nye
satsene er som følger:
- Hovedmedlemsskap
kr. 500
- Ungdomsmedlemsskap
kr. 250
- Husstandsmedlemsskap
kr. 75
Det viktig at medlemmer som har avtalegiro
med en beløpsgrense under 500 kr.
oppjusterer denne så avtalegirotrekket i
januar går sin gang.

Håndverksgruppa har gått til innkjøp av tre
nye rokker i 2019, og vil i 2020 legge til
rette for medlemmer som ønsker å ta opp
dette håndverket og bygge kompetanse på
området.
Kunnskap om spinning er en immateriell
kulturarv som er i ferd med å gå tapt.

Spinning har tradisjonelt vært et kvinnehåndverk, og nå er det snart to
generasjoner kvinner som ikke har
spunnet. Bare noen få unntak av dagens
kvinner (og menn) har opplevd formødre
som har spunnet. Googler du spinning, får
du opp tilbud på trening og sykler. Spør du
dagens unge om hva spinning er, får du til
svar at det er trening på sykkel.
Rokken kom til Norge i 1820. Før den tid
foregikk all spinning på håndtein. Spinning
var et viktig og omfattende arbeid i
kvinners årshjul. Alle i familien skulle ha
nytt sett med klær - hvert år fra innerst til
ytterst, og båter hadde seil av ullgarn.
Historien forteller at kvinner gikk løs på
rokken med øks da ferdigspunnet garn ble
tilgjengelig. Det sier noe om hvor krevende
og omfattende dette arbeidet var for
kvinner, men med tilgang på fabrikkspunnet garn gikk verdifull kompetanse
tapt.
I 2020 vil håndverksgruppa slå et slag for
denne immaterielle kulturarven og skaffe
seg kunnskap om ull og behandling av ull
fra klipping til ferdig spunnet garn. Et
viktig produkt i dette arbeidet blir
sjøvotten.

Spinne-torsdag!!
Håndverksgruppa drar i
gang
spinnegruppe
i
Håndverksrommet annen
hver torsdag kl.1800!
Alle som vil kan komme,
alle rokker er velkommen,
men må taes med hjem
etterpå. Vi kan også se
over og gi råd om gamle
rokker hvis noen trenger
det😊

 Onsdag 4. mars
 Onsdag 1. april

kl.18:00
kl.18:00

Seminar – kystlaget videre framover:
 Lørdag 25. januar
kl.09:30
Rådsmøter:
 Torsdag 6. februar
 Torsdag 23. april

kl.19:00
kl.19:00

Årsmøte:
 Torsdag 13. februar

kl.18:00

Vårdugnad:
 Fredag 17. april
 Lørdag 18. april

kl.17:00
kl.11:00

Båtturer på fjorden (væravhengig):
 Onsdag 17. juni
kl.17:00
 Onsdag 24. juni
kl.17:00
Vindfanget pusses opp: Vi søker etter
personer som kan ta oppgaven med å pusse
opp vindfanget innvendig. Ta kontakt med
skurbas Torstein Olsen hvis du har lyst til
å være med.
Takbytte på Grønnskuret: I januar legges
det nytt tak på Grønnskuret.

Husk å registrere når dere spiller

Torsdagstreff

Aktiviteter vinter/vår 2020
Temakvelder:
 Torsdag 20. februar
 Torsdag 19. mars

kl.19:00
kl.19:00

Skreikveld:
 Lørdag 7. mars

kl.19:00

Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
 Onsdag 5. februar
kl.18:00

(inngang kr 50,-)
30. januar kl. 1900 "Samlingsforvaltning – om
arbeidet "bak kulissene på museet - Foredrag
ved Ann Siri Garberg, konservator og
seniorrådgiver i MiST.
26. mars kl. 1900 "Krigsseilere i hjemmeflåten,
en hvit flekk i etterkrigshistorien. – I 2020 er det
75 år siden freden kom til Norge og vi ble igjen et
fritt land. Mange hadde lidd store tap under
okkupasjonen og mange yrkesgrupper ble hardt
prøvet. Sjøfolka er blant de som fikk størst
belastning. Hvem var de, hvor mange var de og
hvordan ble hverdagen for disse sjøfolka under
krigen? Foredrag ved Bente Merete Heggvik,
samlingsforvalter.

