ARCTANDRIANYTT
NR.2/2014
MEDLEMSAVIS FOR ARCTANDRIATROMSØ KYSTLAG, FORENING I
TROMSØ FOR BEVARING AV
NORDNORSKE BÅTTYPER,
TRADISJONELLE BRUKSFARTØY
OG KYSTMILJØ.
ARCTANDRIA BLE STARTET I
1979 OG HAR SIDEN 1987
VÆRT ET
KYSTLAG I FORBUNDET KYSTEN.

SE OGSÅ VÅR HJEMMESIDE: www.arctandria.no
MEDLEMSMØTE
TID:

30. April kl 1700

STED:

STAKKEN

TEMA:

Boknafiskmiddag og presentasjon av lofotturen

MEDLEMSMØTE
Nybokna fra årets lofottur, serveres med tradisjonelt tilbehør. Det vil
bli mulighet for å smake både rundhengt og råskjært fisk. Etter på
blir det kaffe med bilder og video fra årets lofottur. (Sannsynligvis blir
det også diskusjon rundt hva som er boknafisk og hva som kan kalles
gjellosing).
Sted: Stakken Dato: Onsdag 30. April
Tid: Middag serveres i rimelig middagstid som denne dag er satt kl. 1700
Kaffe osv ca. kl 1830. Pris: 200,- for rikelig med middag (100 for
studenter og andre med lite penger, 50 for barn). Overskudd går direkte til
klubbkassa. For de som ikke ønsker middag (stakkars sjeler) er det mulig
å delta bare på medlemsmøtet. NB! Påmelding til middag til
post@arctandria.no eller sms/ring til 99437644 (thomas).

Planer for Mai.
Det legges opp til stor aktivitet i måneden som kommer og håper flest
mulig finner noe de har lyst til å være med på. Mange av aktivitetene
passer for barn og for nye medlemmer så ta med en venn!
Friluftsliv for alle, roing på stakken. 7. mai
7 mai arrangerer vi sammen med Ishavskysten friluftsråd roing for barn og
unge. Vi tar ut småbåtene, lager fisksuppe og aktivitet for alle. Dette er
første aktivitet i prosjektet til ishavskystens friluftsråd som de har kalt
Friluftsliv for alle og det blir dermed også åpningsseremoni med
prominente personer fra kommunen. Møt opp vi trenger all den hjelp og
oppmerksomhet vi kan få. Arrangementet starter kl 1730.
Kurs i høvling av åttringmast
Vi trenger ny mast til Håløygen og arrangerer dette som kurs. Arbeidsleder
er Arne Terje Sæter. Kurset starter 8. Mai kl 1900 på Stakken. Påmelding
til Tormod, tskimmeli@gmail.com 90152946.
Utsett av Håløygen 10. og 11. mai
Hei sjøulker
I sommer setter vi ut Håløygen, den fortjener å få vann under kjølen
stakkar.
Vi setter ut lørdag 10.mai
Oppmøte Hella 10.mai kl 0830 (så tidlig pga Rystrømmen)
Håløygen settes opp på Stakken. Skraper og smører så langt vi kommer på
lørdag.
Søndag:
Fortsetter dugnad på Håløygen, oppmøte 1100. Maler og gjør den lekker.
Smører riggen. Det er mulig å overnatte i rorbua for de som ønsker det.

Grunnlovsseilas med Anna Rogde
Noen som vil ro ordføreren på selveste 17 Mai?
Grunnlovsseilasen kommer til Tromsø med Anna Rogde fredag kveld.
Ankomsttid kl 20:00. Anna Rogde legger til kai ved Polarmuseet. Det vil
bli et arrangement rundt ankomsten på kai og ved Skansen i den
forbindelsen. Den 17. Mai seiler den til Finnsnes – ca kl 15:00 etter en
seremoni på torget. Ordfører skal fra scenen på torget og roes ut til Anna
Rogde som da ligger ankret opp noen 10-talls meter fra flytebrygga i
Torghuken. Det vil være helt naturlig at de ros ut av Arctandria i en av
våre småbåter.
Medlemsmøte med Måsegg
Torsdag 22 mai feirer vi måsen og nyter årets produksjon av måsegg.
Det blir også servert måsemat (reker). Påmeldingsplikt til
post@arctandria.no eller på sms/telefon til noen i styret for de som ikke er
i mailverden
Mulighet for kjøp av alkoholfritt øl, de som ønsker noe sterkere må ta med
selv.
Stakkendagen 2014
Stakkendagen arrangeres i år 31 mai, dette er dagen vi presenterer vår
virksomhet for Tromsøs befolkning. Sett av dagen! Detaljer kommer
senere
Dugnad på Stakken
Vinterstormen har fart hardt med steinvorren og den må fikses, dato er
enda ikke fastlagt og det er mulig at vi legger det til samme helg som
stakkendagen.
--Ønsker du å få Arctandrianytt og andre oppdateringer på vår
aktivitet meld deg på vår epostliste……..

For de som ikke har fått det med seg. Arctandria har fått en veldig flott ny
nettside. Under www.arctandria.no finner du de nyeste nyheter og kan
grave i gamle arkiv.

Returadresse: Arctandria Tromsø Kystlag, Postboks 2181, 9268 Tromsø

AKTIVITETSKALENDER
!
!
!
!

Tirs. & lør.
Mandager fra kl.18.00
Tirsdager fra kl. 18.00
Onsdager

Arbeid på Stakken
Sveiping og småsløyd på Stakken
4H-klubben Kuling på Stakken
Aktivitet i motorgr./kurs i overhaling av båtmotorer

NYTT TIL ARCTANDRIANYTT?
Har du stoff eller tips til Arctandria-nytt kan det sendes til Torbjørn Askevold,
askevold@gmail.com, eller til en annen i styret.
FORENINGSADRESSE:
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ
www.arctandria.no
Kontonummer: 6420 05 43961
STYRETS SAMMENSETNING:
tlf. jobb:

tlf. privat:
e-post adr:
Leder:
Thomas Johansen
970 22 031 Thomas.Johansen@miljodir.no
Styremedlem: Eilif Pedersen
907 37 660 eilif.pe@online.no
Styremedlem: Torbjørn Askevold
977 38 249 askevold@gmail.com
Kasserer:
Per Grov Eilertsen
952 94 657 per-geil@online.no
Materialforvalter: Tom A. Kristiansen
930 87 581 776 36 931 tom.a.kristiansen@bluezone.no
Varamedlem: Hedvig Ølmheim
482 62 877 hedvig.olmheim@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………………………
Kursansvarlig: Julia Sivertsen
Ansv. hjemmeside: Torbjørn Askevold
Leder motorgruppa: Tom A. Kristiansen
Leder båtgruppa:
Ansv. for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen
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