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

Egil Eide
Frode Frydenlund
Jorunn Kristin Brandsø
Torstein Olsen
Svein Nordhammer
Torstein Holm
Per Kristian Rognes

416 91 512 hovedsmann@kystlaget-trh.no
926 33 390
halskar@kystlaget-trh.no
454 67 618
stuert@kystlaget-trh.no
950 54 687
skurbas@kystlaget-trh.no
957 92 308
kaibas@kystlaget-trh.no
922 22 008
skrivar@kystlaget-trh.no
907 41 054 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

Erling Stenhaug
Bao Quoc Le
Per Kristian Rognes
Bengt Finstad
Jens Krystad
Håvard Wilson

452 09 082
auskaran@kystlaget-trh.no
466 83 918 baatbyggergruppa@kystlaget-trh.no
907 41 054
arkiv@kystlaget-trh.no
934 66 784
flytebrygga@kystlaget-trh.no
957 79 152
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
Stein Arne Sæther
951 98 678
Kari Gjerde
900 91 069
Astrid Wale
932 12 178
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
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Nytt tak på Grønnskuret

Foto: Egil Eide

Da har Grønnskuret fått nytt tak som det siste av skurene på Fosenkaia, så nå har alle
skurene fått nye etterlengtede tak. Meget pent og bra resultat. Stor takk til Trondheim havn!

Stoksundferja – restaureringen
skrider fram

På Midtnorsk Trebåtverksted jobbes det for
fullt med «M/F Stoksundferja. Den siste
dekksplanken er på plass, og innsetting av
siste spikeren i dekket ble høytidelig
markert med rødt sløyfebånd. Nå settes
overbygget på plass igjen. På temakvelden
torsdag 20. februar fikk vi en innføring
både i historien til ferga ved Johan Terje
Lines og en gjennomgang av restaureringen
og dokumentasjonsarbeidet ved Midtnorsk
Trebåtverksted.

Kystlagert i korona-krisen

Foto: Midtnorsk Trebåtverksted

På grunn av korona-situasjonen er alle
organiserte aktiviteter i kystlaget og
undergruppene lagt på is som en del av
dugnaden for å begrense smitten.
Men ikke fortvil, vi kommer sterkt tilbake!
Vi bruker tiden til å legge planer for våren

og sommeren og håper å sette disse
planene ut i livet så snart situasjonen
tillater.
Vi
oppfordrer
alle
våre
medlemmer til å være med på den
nasjonale dugnaden for å begrense
smitten. Følg med på Facebook og
nettsiden til kystlaget: www.kystlagettrh.no for oppdateringer om arrangement.

Ro fløtmannsbåten i sommer?

Strandryddedag lørdag 2.mai

Foto: Egil Eide

Foto: Ulf Kristiansen

Kystlaget Trondhjem planlegger å delta på
strandryddedagen lørdag 2. mai for å rydde
strender for plastsøppel. Vi har deltatt to
ganger tidligere, og det har blitt adskillige
sekker med søppel. Kystlaget kan med våre
båter komme til strender som ofte blir
oversett. Vi har bl.a ryddet Brennebukta og
flere steder utover mot Flakk. Bildet er fra
strandryddingen i 2018 som viser fangsten
da Ulf Kristiansen ryddet 30 meter(!) strand
ved Høvringen.

Har du lyst på sommerjobb som roer på
Fløtmannsbåten i sommer? Sesongen varer
mellom 1. mai og ut august. Dette er en
meget trivelig jobb der du får møte mange
trivelige mennesker og får ro den
nyrestaurerte
Fløtmannsbåten
med
passasjerer
mellom
Ravnkloa
og
Fosenkaia. Ta kontakt med Torstein Holm,
torstein.holm@gmail.com, tlf. 922 22 008

Kystens Dag lørdag 13. juni

Seminar – kystlaget videre framover
Kystlaget arrangerte et meget vellykket
seminar lørdag 21. januar der alle
medlemmene var invitert til å gi innspill til
hvordan kystlaget skal møte framtida.
Omkring 60 deltakere brukte lørdagen til å
drøfte ideer og dele tanker om hvordan
kystlaget kan jobbe og utvikles videre
framover. Rapporten fra seminaret ligger
på kystlagets hjemmeside: www.kystlagettrh.no/om-oss/seminar

Søndagskaféen på Gulskuret avlyst
På grunn av korona-krisen har vi dessverre
blitt nødt til å avlyse søndagskaféen i
vinter. Vi kommer sterkt tilbake til høsten.
I mellomtiden får vi finne fram vaffeljernet
hjemme…

Foto: Egil Eide

Vi planlegger Kystens Dag lørdag 13. juni
der Fosenkaia skal fylles av aktiviteter for
hele familien (selvføglelig med et visst
forbehold). Med landsstevnet friskt i minne
skulle alt ligge til rette for at vi kan vise
fram kystkulturen, handverksaktivteter og
båtene for publikum. Vi kommer tilbake
med mer informasjon over påske. Har du
lyst til å være med å arrangere? Ta kontakt
med Torstein Holm, tlf. 92222008.
torstein.holm@gmail.com

Tidsskriftet KYSTEN

Bergen
Kystlag
planlegger
fortsatt
landsstevnet i sommer. Følg med på
https://landsstevnet2020.no

Skansen bro stengt inntil videre
I disse tider er det ekstra kjærkomment å
ha godt lesestoff. Ved å bli medlem av
Kystlaget Trondhjem blir du automatisk
medlem i Forbundet KYSTEN og får tilsendt
4 nummer av et meget godt fagtidsskrift om
kulturvern og kystkultur. Har du glemt å
melde deg inn? Det er lett å gjøre noe
med! https://kysten.no/bli-medlem

Fra Bane Nord: «Som følge av den pågående
Korona situasjonen ser vi oss nødt til å
innskrenke betjeningen av Skansen bru for
bruåpning.
Broen åpnes ved nødstilfeller etter
anmodning fra Trondheim Havn eller
nødetatene. Begrensningen gjelder fra
mandag 30.03 kl.08 og inntil videre.»
Oppdateringer på www.trondheimhavn.no

Aktiviteter våren 2020

Litt nostalgi til slutt…

Alle aktiviteter er satt opp med forbehold
om at de kan bli avlyst pga koronasituasjonen.
Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
 Onsdag 1. april AVLYST
kl.18:00
Vårdugnad:
 Fredag 17. april
 Lørdag 18. april

kl.17:00
kl.11:00

Rådsmøter:
 Torsdag 23. april

kl.19:00

Nasjonal strandryddedag:
 Lørdag 2. mai

kl.09:00

Kystens Dag:
 Lørdag 13. juni

Mange vil nok kjenne igjen omgivelsene fra
Ravnkloa selv om flere ting har forandret
seg siden 1964. Munkholmbåten «Tripp»
ligger til kai sammen med fiskebåtene, og i
bakgrunnen skimter vi fløtmannen ved
Fosenkaia.

kl.10:00 – 15:00

Båtturer på fjorden (væravhengig):
 Onsdag 17. juni
kl.17:00
 Onsdag 24. juni
kl.17:00
Trøndelagsstevnet
 3. – 5. juli på Storfosna
Hurtigrutas dag (Kjeungen kystlag)
 Lørdag 5. juli på Kjeungskjæret fyr

Ravnkloa 1964: Kilde Nasjonalbibliotekets bildesamling.

Husk å registrere når dere spiller

