Nyhetsbrev september 2019
•

Jubileumsfest 21.september på Rødbrygga.
Salta er 30 år i år og det blir stor fest for medlemmene og flere inviterte
gjester. Påmelding til dette er godt i gang, det er ledige plasser så det er
fortsatt mulig å melde seg på. Det blir servering av bacalao, kaffe og kaker.
Drikke kan kjøpes i baren.
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•

14.september kl 11-15 på Bodin 4H-gård «Gøy på landet»/ Åpent Båtloft
Årets Gøy på landet har tema SKOG. I denne forbindelse kommer følgende
aktører:
•Nordland kultursenter og Bodø videregående skole med sitt mobile sagbruk
og sin mobile vedmaskin.
• Saga på Vatnvatnet, ved Tor Martin, lage eksempler på enkle sittebenker av
virke saget på mobilt sagbruk
• Eik landbrukssenter og Felleskjøpet Bodø med maskiner og utstyr som kan
brukes i skogen og.
• Ersvika sami siida, aktiviteter for barn og unge
• Bål og bålkaffe
Andre aktører:
• Kystlaget Salta, åpent båtloft v/Kurt Vidar Nilsen og Odd Einar Harberg
• Salten birøkterlag. Salg av honning og informasjon om bier og

honningproduksjon
• Bodin Samvirke, kalver i tunet
• Bodø økologiske Besøkshage, salg av stikklinger og urter fra hagen
Fra Bodin 4H-gård og 4H klubbene
Mat
• Kafeen, salg vafler og kaker
• Barnehagehagen, salg av suppe fra den nye grillhytta
• Margitstua, brødskiver og brød
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•

14.september Færing-regatta og Pubkveld.
Kystlaget Salta inviterer til regatta for små tradisjonsbåter 14.09.2019 i Bodø
Vi gjentar suksessen fra sommerregattaen og arrangerer høstregatta
14.september. Du trenger ikke være medlem i kystlaget for å delta og
arrangementet er gratis. Det vil bli et vakkert skue og en flott opplevelse for
alle som deltar
Krav til deltakende båt:
-Klinkbygget tradisjonsbåt opp til 3 roms størrelse.
Regatta:
-Vi starter ved Moloen i Bodø havn. Ruta blir lagt opp litt etter været.
-Vi anbefaler niste med på turen
-Vi følger ordinære sjøfartsregler.
-Det er ikke lov med bruk av motor.
-Både årer og seil er tillatt.
Tidsplan:
-13:00 Oppmøte på Molokroken for orientering om ruta (Obligatorisk for
høvedsmenn)
-14:00 Startskuddet går

18:00 After-sail på Molokroken med kåringer gode historier, åpent for alle
medlemmer av kystlaget. Salg av god drikke.
Påmelding:
-Påmelding skjer til ilagisalta@gmail.com
-Oppgi navn og telefonnummer på høvedsmann (kapteinen på båten) navn på
mannskap, Lengde/antall rom på båten.
•

Havnesjef Trond ønsker at noen kan «ta i et tak» for å få beisa ferdig siste del
av rekkverkene ytterst på Kystlagets havn. Det ligger maleutstyr i steinkassen
på Hæringenbrygga. Ta kontakt med Trond Heggelund dersom du har
tid/lyst/mulighet til å gjøre jobben. Tlf 415 14 572

•

På Rødbrygga står det et stort grått arkivskap. Hvem eier dette? Festkomiteen
ønsker at dette blir flyttet før jubileumsfesten 21.sept.

•

Grasrotandelen, dersom noen tipper er det kjekt om Grasrotandelen kan gå
til Kystlaget Salta. Vårt nr er: 982855381

På vegne av styret
Randi Ulvøy, sekretær

