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Seilkurs 1. og 2. juni

Her nord har vi hatt en fantastisk fin vår, det er
grønt og fint over alt og jeg håper alle som har
hage og slikt er i god rute. Vi er nå ferdig med
konfirmasjoner, 17. Mai feiring og pinse så nå
skal jeg komme med mitt budskap til alle medlemmene. Stikkordet er dugnad, ikke i negativ
mening, men med positivt fortegn. Som kjent leier
vi huset ute på moloen og det er utleie og salg
av kaffe og vafler som er Saltas største inntektskilde. Vi har startet med en utvendig renovering
av huset og vi trenger hjelp til snekring, maling,
rydding og vaflesteking så jeg trenger noen medlemmer som kan tenke seg å bruke noen timer
en kveld i uka til litt sosialt samvær og dugnad.
Håpet var at huset skulle være ferdig ila. Juni.
Håper virkelig det er noen som melder sin interesse og vil stille opp. Send meg en E-post eller
ring meg.
Steinar Steinar.lind@c2i.net
Tlf. 75 52 50 86 / 90 09 05 33

Telefoner
Utleie Molokroken:
Arne Rødsand, ........... 755 18 180
Charter Faxsen:
mobiltelefon ............... 951 26 125
Kystlaget Salta:
leder Steinar Lind, ... 755 22 086

Seilkurs på Molokroken med Kai Linde.
Påmelding til Kai 75 69 36 17 – snarest.

Kurs VHF-sertifikat
VHF-kurs med Ellen Hosen på Molokroken torsdag
6. juni kl.18-22 og torsdag 13. juni kl.18-22. Kursavgift
kr. 300,- . I tillegg kommer kjøp av kursboka – ca. 250,for de som skal ha denne.
Kurset vil omfatte teori og praktiske øvelser og tilbyr:
Støtte for deltakere som ønsker å ta ”Begrenset
Radiotelefonistsertifikat for den maritime mobile
VHF- tjensten” som privatist.
Oppfrisking for brukere som har sertifikat.
Eksamen for privatister består av en skriftlig
prøve, 1 time. Eksamensavgift: kr. 490,-.
Påmelding til Tine Tangen, 75
51 89 95 innen 31. mai.
Oppgi hvis du ønsker å ta eksamen som privatist.
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SEILINGSPLAN SOMMEREN 2002
Tirsdagsseilas
Fast seildag for alle trebåt-seilere. Møt opp på Molokroken kl. 1800.
Har du ikke egen båt, kan du være med Hæringen – kystlagets åttring.
P.S. Husk redningsvest!
Dugnadsavslutning på Faxsen 8.-9. juni
Helgetur til Rørstad og omegn, for årets dugnadsdeltakere.
Påmelding: liste om bord (eller ring Kristin, 755 80735 el. 951 26 125)
Bodøsjødagen 16. juni
Tradisjonell markering på museumsområdet. Hæringen tar turen så sant vær og vind tillater.
Vil du være med som mannskap, ring Harald Haave, 755 18285.
Vestfjordseilasen 28.-30. juni
Hæringen deltar trofast i seilasen. NB! vi har fullt mannskap.
kontaktperson: Harald Haave, 755 18285
M/K Faxsen er med som følgebåt.
Kontaktperson: Kristin Norli, 755 80735p eller 951 26 125
Husk påmelding til Faxsen! Pris: kr. 400.- T/R, 50.- pr. overnatting + litt matspleis.
Ta med tørrmat, middagen henter vi i havet.
Landsstevne 18.-21. juli
Forbundet Kystens landsstevne arrangeres i år i Kristiansand.
Neste år seiler vi til Brønnøysund! Da håper vi på stor deltakelse fra Bodø.
Postskyssen 27. juli
Tradisjonelt båtstevne på hjemmebane. Se egen omtale.
Vil du være med Hæringen, ringer du til Harald Haave, 755 18285.
Faxsen går som følgebåt. Påmelding til Kristin Norli, 755 80735 el. 951 26 125
Medlemstur med M/K Faxsen 3. – 10. august
Turen går nordover rundt Senja, med retur via Vesterålen.
Kontakperson: Idar Henriksen, 901 65 127
NB Turen må muligens vike:
Nordland Fylkeskommune ønsker å leie Faxsen til
Fiskerimessa i Trondheim 7.-10. august
Deltakelse vil bli avgjort i begynnelsen av juni.
Informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden: www.faxsen.com, og hengt opp på kystlagets tavle på kaia
(v/båten)
Familietur til Bliksvær 24.-25. august
Familiehelg på Bliksvær – bruk egen båt, hurtigbåt eller Faxsen.
Vil du være med Faxsen, ringer du til Arne Erland Neeraas 755 24828
Avgang Bodø kl. 1000.

Nordlandsbåt ønskes leid
Torleif Torrissen ønsker å leie 3-roms Nordlandsbåt m/seil i sommerferien.
Treffes på tlf. 75583105p
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Postskyssen
Gildeskål kystlag og Kystlaget Salta er nå godt i gang
med planlegginga av Postskyssen 2002. Selve seilasen går lørdag 27. juli, med start på Gildeskål kirkested og innkomst på Bodø havn. Turen går over Salta,
en strekning som de raskeste båtene har brukt ca 4
timer på tidligere.
Fredag 26. juli blir det, i samarbeide med Olsokstevnet
i Gildeskål, arrangert Kystdag på Gildeskål kirkested.
Her blir det bl.a. kystmesse i Gildeskål hovedkirke kl.
1800, hvor en kjent norsk personlighet vil være hovedtaler.
De som kan bør være på plass med sine båter til kystmessa starter.
I Bodø vil båtene bli plassert ved flytebrygga nedenfor
SAS-hotellet. Dette gjør at båtene og deltakerne i Postskyssen 2002 vil bli betydelig bedre synlig i havna
enn tidligere år.
Det kommer mer informasjon og påmeldingsskjema i
slutten av mai/begynnelsen av juni. Inntil da: sett av
siste helga i juli til Postskyssen 2002.

Arne Andreasse, Posten tar i mot postbomma av høvedsmann på «Hæringen», Harald Haave.

For arbeidsgruppa: Arne Andreassen

Postskyssen går i land !
Selvfølgelig skal vi seile (og ro) postskyss med vann under kjølen.
Dertil kommer utstrakte kystrelaterte begivenheter på land:

-

Samarbeid med Olsokdagene i Gildeskål om arrangementer på Inndyr fredag kveld.
Samarbeid med Nordland Musikkfestuke om arrangementer på kaia i Bodø lørdag og søndag.

Målpassering vil være i havneområdet nedenfor Radisson SAS-hotellet. Båtene vil bli liggende ved flytebryggene
nedenfor gatekjøkkenet til dagen etter.
Ifbm arrangementet vil det på kaiområdet omkring bli forskjellige aktiviteter med tilknytning til kystkulturen. Vi nevner
eksempelvis:
tjærebreding/reparasjon av nordlandsbåter
demonstrasjon av knoper og stikk
demonstrasjon av garnbøting/-binding
lage div. liner, uersniker mm
demonstrasjon av gammel båtmotor
toving av votter/lester
Det vil bli div. smaksprøver av fiskeretter, muligheter for å seile fembøring, åttring og å ro mindre nordlandsbåter,
evnt. kapproing.
Dette er en del av det som vil foregå på kaiområdet denne lørdagen, evnt. også på søndag.
Vi nevner også at NMFU, som åpner denne helgen, vil ta arrangementet inn i sitt program og legge inn konserter på
kaia under arrangementet vårt.
Vi oppfordrer alle som har lyst og mulighet til å bidra til å melde seg til Postskyss-komiteen. Det vil også være
mulig å selge egenproduserte arbeider som passer inn i sammenhengen.
Kontaktpersoner: Terje Hov, 755 28844j /755 60776p
Svein Erik Berg, 755 46612j/ 755 61705p
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Ungdomstokt med ”Mathilde”
Forbundet Kysten inviterer til seiltokt med hardangerjakten
”Mathilde” 31. mai – 2. juni 2002.
Dette er et tilbud til alle ungdommer fra 15 år og oppover.
Toktet starter inne i Norheimsund fredag kl. 1400, og avslutter inne
på Vågen i Bergen søndag kveld.
Skipperen ombord er godt kjent på kysten, og legger opp til et
innholdsrikt program knyttet opp til seiling og kystkultur.
Er du medlem av forbundet Kysten eller Kystlaget SALTA, blir egenandelen din på dette seiltoktet kun kr. 1200. Kysten dekker resten
av seiltoktet og evnt. fly- og hurtigbåtbilletter for de som trenger
det.
Vi har 30 plasser til dette seiltoktet. Vil du sikre deg en plass?
Send en e-post til: aankyst@organizer.net eller ring
Anita Andreassen, mobil 922 02 087.
Eget påmeldingsskjema og annen informasjon finer du på
KystensUngdomsLag sine websider: www.bragdoya.no/kul

Foto: Olav Bjørkum

Ny Giv - Stiftelsen Kirkens bymisjon i Bodø
Ingrid Løkken er ansatt i Kirkens Bymisjon i Bodø for å lede prosjektet Ny Giv. Kirkens Bymisjon driver arbeide
innenfor rusomsorgen i Bodø. Prosjektet går i korthet ut på å gi rusmisbrukere i Bodø et aktivitetstilbud. Aktivitetene
er basert på deltakernes egne ønsker og kan blant annet være en båttur hver 14. dag.
Ingrid Løkke ønsker å komme i kontakt med en av oss i kystlaget som kan tenke seg å høre mere om Ny giv og
eventuelt vurderer å være aktivitetsveileder. Erfaring fra arbeide med rusmisbrukere er ikke et krav. En forutsetning
er at den som vil være aktivitetsveileder liker å dele sitt engasjement med andre mennesker.
Vi formidler denne henvendelsen videre ut til kystlagets medlemmer. Den/de som kunne tenke seg å være med på
slikt arbeid kan ta kontakt med Ingrid Løkken, prosjektleder i Ny giv
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø. Tlf.: 75 52 02 04. Mob.: 482 63370. E-postadresse: i-loek@frisurf.no.

Internett
http://www.salta.no
Her legger vi ut nyheter, seilingsplan og annen
nyttig informasjon. Du kan også registrere e-postadresse og mobilnummer, så får du melding om
nyheter fra Kystlaget.
http://www.faxsen.com
Her finner du informasjon fra Stiftelsen Faxsen.
Seilingsplan, nyheter, bilder, mm. Registrering
av e-postadresse for nyheter ang. MK Faxsen.
http://www.hildringstimen.no
Omfattende side med nyheter og linker til alt som
har med kystkultur å gjøre.
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Med Faxsen på Lofotfiske

Søndagsfrokosten er klar.

Raskt oppsummert: skreimølje, boknafesk, hjellosing, salt torsk, torsketunger,
torskerogn, torskekjaker, fiskesuppe,
stekt fisk og potet, og dertil kommende
tørrfisk og lutefisk…
La oss med en gang slå fast at årets
tur – som tidligere – ble en stor opplevelse for deltakernes ganer. Ingen søndagsmiddag med kjøtt på menyen
denne gang, vi strakk oss til en spaghetti-lunsj. For øvrig, som nevnt, fisk –
ooops, unnskyld: fesk, fesk og atter
fesk.
Aldri har vi hatt bedre vær (gjennomsnittlig laber bris), mer sol, mindre regn
og snø. Radio og aviser melder at årets
Lofotfiske var det beste på 10 år. Vi
siterer en svenske: ”Her er gudagott att
vara”. Tusen takk for turen.
Kristin

Et flott eksemplar av arten
«Lofotskrei».

Kystdikt
MOT STOKMARKNES

GERALD SIN BÅT

Det stamper en skute i hav tilknes
mot Stokmarknes,

Gerald sin båt har eit anlet
det skal ein båt ha
men det er så GODT
anletet til Gerald sin båt

Og bølgene kommer som skudd og skred,
og baugen går opp og baugen går ned
mot Stokmarknes,
Det skotter en gubbe med sno om kinn
mot Svartsundtind.
Han tenker på hvor mange mil han er
fra Henningsvær.
Med dunk og med dunk og med stempelstøy
går ekkoet frem under Sommarøy,
mot Stokmarknes.

Storm eller stille
du finn alltid smilet
i anletet
til Gerald sin båt
Som ei sol er han
når han kjem
ja som ei sol
seier kona til Gerald
Arvid Hansen: ”Nordavindshagen” -1977

En dunkende skute med last av fisk
til tønner og og dunker og kremmeres disk
i Stokmarknes.
Og mennene snakker et muntert sprog,
de snakker om jenter de hadde kjær
i Henningsvær
og Honningsvåg.
Men nu går det hjem i hav tilknes
mot Stokmarknes.
Rolf Jacobsen: ”Fjerntog” –1951

Hæringen
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Referat fra årsmøtet i Kystlaget Salta
Kystlaget Salta gjennomførte sitt årsmøte i 2001 slik:
Tidspunkt: 21.11.01 kl. 1800-2100
Sted: Kafe Neptun, Bodø.
Sak. 1: Åpning.
Kystlagets leder Steinar Lind ønsket velkommen til årsmøtet. Før selve møtet holdt Steinar Mariusen et
innlegg hvor han orienterte om samarbeidet mellom Bodø kommune OK avd. og Salta . Videre overrakte han
Salta kr. 51.000,- til restaurering av brygga på Bliksvær. Kystlagets leder takket for tilskuddet.
Sak. 2: Valg av møteleder og referent.
Årsmøtet ble konstituert ved at styret forslag som møteleder Hilmar Hansen – referent Karl Åge Moe og Arne
Rødsand ble vedtatt.
Sak. 3: Årsberetning.
a)
Innkallingen ble godkjent.
Årsmeldingen ble lest opp av lederen av Salta.
Årsmeldingen for hver delaktivitet ble lest opp av hver leder.
(Hæringen, Molokroken kafe, Molokroken båthavn, Faxsen, Båtloftet, Kystkultursenteret Bliksvær).
b)
Regnskap:
Regnskapet ble presentert av kasserer og godkjent uten kommentarer.
Årsberetning/regnskap godkjent.
Sak. 4: Kontingent.
Fastsettes av Forbundet, og er på kr. 300,-.
Kysten sentralt
kr. 170,Fylkeslaget
kr. 20,Lokallaget
kr. 110,Sak. 5: Budsjett 2002.
a)
Styrets budsjettforslag godkjent.
b)
Aktiviteter – nettsidene må styrkes. Henrik Dvergsdal tar seg av nettsidene.
Sak. 6: Utbygging av Molokroken.
Årsmøtet vedtok å sende en ny søknad for utbyggingen av Molokroken.
Sak. 7: Landsstevnet 2005.
Styret gis fullmakt til å gå videre med saken. En prosjektgruppe bør settes ned.
Sak. 8: Postskyssen 2002.
a)
Styret i Kystlaget Salta vurderer i samarbeid med Gildeskål kystlag mulighetene for å arrangere
Postskyssen i regi av begge kystlagene.
c)
Kystlagene anbefales å søke Posten sentralt om støtte.
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Sak. 9: Valg.
Odd Einar Harberg la frem valgkomiteens forslag til tillitsvalgte for kommene periode:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem
Revisor
Revisor
Valgkomite
Valgkomite
Valgkomite

Steinar Lind
Hugo Mjelle
Sverre Willumsen
Tine Tangen
Ernst Hole
Asbjørn Røiseland
Turid Gjerseth
Helge J. Hansen
Anita Eriksen
Eddis Mikkelborg
Alester Hansen
Erling Sandnes

(gjenvalg)
(gjenvalg)
(ikke på valg)
(på valg)
(ikke på valg)
(på valg)
(på valg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(ikke på valg)
(på valg)
(ikke på valg)

Årsmøtets enstemmige vedtak:
Årsmøtet gir sin tilslutning til valgkomiteens forslag om tillitsvalgte for år 2002.
Sak. 10: Avslutning.
Gjenvalgte leder Steinar Lind takket for tilliten og godt samarbeid i lagets organer. Ønsket også de nye
medlemmen av styret velkommen. Steinar takket også de avtroppende fra styret for god innsats for laget.

Ref. Karl Åge Moe og Arne Rødsand.

Presentasjon av det nye styret i Kystlaget Salta
Etter siste årsmøte ble disse folkene
valgt til de forskjellige vervene. Vi
hadde lyst til å presentere dem, slik
at medlemmene vet hvem som sitter
i styret.
Det er formann Steinar Lind sittende
foran.
Fra venstre:
Tine Tangen (sekretær),
Hugo Mjelle (nestformann),
Turid Gjerseth (2. vara),
Asbjørn Røiseland (1. vara)
Ernst Hole (styremedlem).
Sverre Willumsen (kasserer) var ikke
tilstede da bildet ble tatt.

Avsender: Kystlaget SALTA, Postboks 685, 8001 Bodø.

«Fembøring med sneiseil» Tegnet av Monrad Pedersen, lagets billedkunstner.
Når plassen tillater det vil Auskaret vise flere tegninger av Monrad Pedersen. Han kan også hjelpe deg dersom du vil
ha foreviget båten din på veggen. Se: http://www.monradstegnekontor.no

Bevaring og
og kystmiljø

bruk

av

eldre

far tøyer

