Returadresse: Kystlaget Trondhjem, Fosenkaia Skur 40D, 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

Aage Berg
Skogvegen 18
7059 JAKOBSLI
Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem
Høvedsmann (leder):

Audun Podsada, Marie Michelets veg 9b, 7046 Trondheim
901 85 533
audun.podsada@elektroskandia.no
Halskar (kasserer):
Frode Frydenlund, Breidablikv 112, 7020 Trondheim
926 33 930
Frode.Frydenlund@sintef.no
Stuert:
Jan-Tore Sletvold, Øvre Kvålsvei 13, 7039 Trondheim
916 23 919
post@farmers-produkter.no
Skurbas (skuransvarlig): Marius Petter Wick, Tillerringen 46, 7092 Tiller
406 06 221
marius.petter@gmail.com
Kaibas (kaiansvarlig): Sten Cato Nordsæther, Eklestrøen 4, 7036 Trondheim
922 09 334
stencato@yahoo.no
Skrivar (sekretær):
Egil Eide, Martin Kregnes vei 51, 7091 Tiller
egil@navartech.no
416 91 512
Kaibas - vara:
Svein Nordhammer,
957 92 308
svein.nord@hotmail.com

Aktivitetsgrupper m.m.:
Auskaran:
Båtbyggergruppa:
Dokumentasjon/arkiv:
Flytebryggegruppa:
Fløtmannsgruppa:
Færinggruppa:
Hermes Horde:
Mat- og festivitas:
Fartøygruppa:
Motorgruppa:
Ferjegruppa:
"Kaptein Dyre":
Vengbåtgruppa:
Handverksgruppa:
Studieveileder:

Carsten Elfenbein
Bao Quoc Le
Per Kristian Rognes
Bengt Finstad
Clamer Meltzer

918 25 908
466 83 918
907 41 054
934 66 784
414 22 616

elfenbei@online.no
lebadquoc@gmail.com
prognes@frisurf.no
bengtfi@gmail.com
clamerm@broadpark.no

Arnstein Hansen
900 19 801
arnstein@oloyan.com
Ivar Soknes
901 20 643
ivarsokn@online.no
Roger Normann
922 60 858
rogernormann68@gmail.com
Marius Petter Wick
406 06 221
marius.petter@gmail.com
Johan Terje Lines
915 67 816
j-terl@online.no
Sten Cato Nordsæther
922 09 334
stencato@yahoo.no
Ingrid Berg
909 14 494
inganbe@yahoo.com
Sølvi H. Brandsø
470 56 933
solvi.helen.brandso@gmail.com
a-wale@online.no
Astrid Wale
932 12 178
(Evt. feil/mangler i lista meldes skrivaren.)
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Suksess for Kystpilegrimsseilas 2014
Mandag 28. juli hadde Kystlaget Trondhjem gleden av å være mottakelseskomité for 5
biskoper og Riksantikvar Jørn Holme i forbindelse med Kystpilegrimsseilas 2014. De
prominente gjestene var en del av et reisefølge som kom med det gamle hurtigruteskipet
"Nordstjernen" fra Stavanger i forbindelse med Olavsvaka. Tilsammen 100 personer var
med på seilasen som også var en offisiell lansering av Kystpilegrimsleia. Ved ankomst i
Trondheim ble biskopene og Riksantikvaren hentet av "M/k Tampen I" på Pir II og
befraktet til Fosenkaia der det på forhånd var bestilt servering på Kafé Skuret til alle 100
deltakerne. I talene fra både biskopen og Riksantikvaren fikk Kystlaget Trondhjem mye
ros for arrangementet og kystkulturarbeidet. Etter bespisning ble biskopene og
Riksantikvaren rodd opp til Marinen av fløtmann Clamer. I tillegg ble flere av pilegrimene
rodd over Kanalen med færinger. På forhånd hadde vi gjort avtale med Statkraft om å få
redusert vannføring i Nidelva slik at strømmen ikke skulle bli for sterk. Tusen takk til
Svein Nordhammer på Tampen I, Clamer Meltzer, og alle andre som bistod med roing og
tilrettelegging av arrangementet!

Skalldyrkveld 4. oktober
Mat
&
Festivitasgruppa
inviterer
kystlagsmedlemmer
til
hyggelig
skalldyrkveld på Gulskuret på Fosenkaia
lørdag 4. oktober kl. 19.30.

Også i år må dere ta med dere det dere vil
drikke til maten, anbefalt drikke er hvitvin
eller øl,- eller det som dere liker å drikke
til maten. Den som ønsker vatn til maten
trenger ikke medbringe dette selv!
Påmelding (se neste side).
Påmeldingsfrist: 27. september.

Julebord 22. november

Flatbrødbaking

Kystlagets tradisjonelle julebord
ebord er i år
lagt til lørdag 22.. november kl. 19.30, og
tradisjonen tro blir det Oddgeirs lutefisk
lutefi
med tilbehør i år også. Anbefalt
medbringende
de drikke til maten er øl og
akevitt,
evitt, eller det dere liker best. Hvis
frosten ikke har tatt vatnet, så har vi det
på huset! Påmeldingsfrist: 15.november.
15.november

Den 8. og 9. november
ovember skal det bakes
flatbrød på Fosenkaia. Det er oppmøte kl.
11:00 begge dager. Her er det først til
mølla, og det er plass til 8 stykker, så nøl
ikke med å melde ankomst!
Vi legger
egger opp til mat etter endt økt lørdag,
dette blir et spleiselag. La bilen stå igjen
på kaia!
Påmelding til Berit Opsal,
Opsal tlf. 91324335.

Påmelding for begge arrangementene til:
Anne Mari Frendal
tlf. 73945730/ 90941208
e-post: jfrendal@online.no eller
Ivar Soknes, tlf. 90120643
e-post: ivarsokn@online.no
eller på lista som blir hengt opp på
møterommet. Hjertelig velkommen!

Kystsangboka har
kommet!

Grønnskuret males på
dugnad
Grønnskuret
rønnskuret trenger et nytt strøk maling,
maling
og vi utfordrer alle medlemmene i
kystlaget til å stille opp på dugnad for å
male. Det blir dugnad hver ettermiddag i
perioden 1. - 3. oktober fra kl 17:00 samt
hele lørdag 4. oktober. Ta med maleklær
og kom!

Til salgs fra Odd Ketil Berdahl
- 1 stk motor, sabb 6-88 eller 8-10
8
(har stått i sjark)
- 1 stk messanmast i syrefast stål. Passer til sjark.
- 1 stk ror med stamme. Ser ut til å være i syrefast.
- 1 stk forkult med bronsebeslag. Veldig fint laget!
- 1 stk dobbelt dieselfilter med glasskopper.
- 1 stk utvendig kjølesløyfe i kobber, ca 2 m lang.
- 1 stk ratt for ut og innvendig styreposisjon med
kjettingkabelar, kjetting medfølger, ca 20 m.
Interesserte bes ta kontakt med Ivar Soknes
tlf. 901 20 643 eller e-post:
post: ivarsokn@online.no

Forbundet KYSTEN har gitt ut sangbok i
samarbeid
marbeid med forlaget Noteservice. Hele
88 ramsalte sanger er nå samlet mellom to
permer. Utvalget er gjort av en redaksjon
bestående av Odd Steenberg fra forlaget
Noteservice,
Tore
Friis-Olsen
Olsen
fra
forbundssekretariatet og Kjeld Lunde,
leder for Gokstad kystlags
tlags kor "Nordre
Skur
kur og Ballast". Kystlaget Trondhjem har
bestilt flere bøker som vil bli lagt ut for
salg til medlemmene etterhvert.

Trøndelagsstevnet 2015
til Trondheim
Kystlaget Trondhjem har tatt på seg
oppgaven å arrangere Trøndelagsstevnet
2015. Stevnet blir lagt til helga 10. - 12.
juli 2015. Dette blir en spennende
utfordring for oss, og vi håper å kunne
gjenskape litt av stemningen som var
under landsstevnet i 1997. Styret har
begynt å arbeide med planleggingen og vil
komme med mer informasjon etterhvert.

Aktiviteter høsten 2014
Temakvelder:
• Torsdag 16. oktober
• Torsdag 13. november

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

Matkvelder på Fosenkaia:
• Skalldyrkveld 4. oktober kl.19:30
kl.19:3
• Julebord 22. november
kl.19
kl.19:30
Dugnad på Fosenkaia:
• Onsdag 1. oktober
• Torsdag 2. oktober
• Fredag 3. oktober
• Lørdag 4. oktober

kl.17:00
kl.17:00
kl.17:00
kl.10:00

Styremøter:
• Tirsdag 23.
• Tirsdag 21.
• Tirsdag 18.
• Tirsdag 9.

september
oktober
november
desember

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

Rådsmøter:
• Torsdag 11. september
• Torsdag 9. oktober
• Torsdag 20. november

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

Valg 2015
På årmøtet
møtet i februar 2015 skal det velges
følgende medlemmer till Styret i Kystlaget
Trondhjem:
- Høvedsmann for 2 år
- Stuert for 2 år
- Kaibas Vara for 2 år
- Skrivar for 2 år
Valgkomitéen består av: Bibbi Ørndal
(leder), Aksel Jørgensen og Ivar Soknes.
Har du forslag til noen som bør utfordres
eller har du lyst til å stille selv,
selv så tips
valgkomitéen.

Vasking av Gulskuret
De gruppene i kystlaget
kyst
som ønsker å
delta på vasking av Gulskuret en dag i
uka må snarest melde sin interesse til
Høvedsmann Audun Podsada som da vil
sette opp vaktliste☺
☺ tlf. 90185533.
Her er det penger å tjene til gruppa si, kr.
400,- pr uke for et par timers jobb.

Motta Byblekka på epost
Vi forsøker å få sendt Byblekka til flest
mulig på epost slik at vi sparer porto og
arbeid med frankering og utsendelse.
Ønsker du å motta Byblekke
Byblekk på epost, så
send epost til egil@navartech.no

Torsdagstreff
• 25. september kl.19:00 Querinis Reise v/Kari Hustad og Morten Lundgren (inngang kr 40,-)
40,
• 30. oktober kl.19:00 Med trebåt over Atlanteren v/Bent Rørvik, Museet Kystens Arv (inngang kr 40,-)

