ARCTANDRIANYTT
NR.4 /2016
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

LUTEFISKBORD LØRDAG 10. DESEMEBER KL 2000
STED: SMØRTORGET KAFE (Austadgården)
400 pr.person inkludert litt drikke
PÅMELDING innen 5. DESEMBER
Til Eilif Pedersen mobil: 907 37660 eller eilif.pe@online.no

NYTT
Før nyttår er det planlagt flere arrangementer utover de faste dugnadsdagene. Først
er det kveitefiske med line, deretter er det lutefisklag og til slutt baking av flatbrød
evt. lefser til jul.
I oktober deltok mange av Arctandrias medlemmer på Forbundet kystens og
Universitetets oppstartskonferanse om tradisjonsbåtbygging. Her deltok leder med et
foredrag om «Praktisk båtbruk i kystlaget - verdifull kunnskap og trivsel med
mening». Seminaret samlet over 80 personer og det var mange spennende temaer som
ble diskutert. Blant annet praktisk erfaring ved båtbygging, ulike
håndverkstradisjoner, navigering, kulturhistorie og båtbruk i norden, turisme langs
kysten som er opplevelsesbasert. Arctandria ble også invitert til å være med på en roog kystfestival, Portsoy i Skottland, noe som hadde vært moro å planlegge..
http://stbfportsoy.com/news/

For mer info om konferansen «Tradisjonsbåtbygging som universitetsfag», her er en
link til innledernes presentasjoner samt en link til artikkelen «kunnskapsrike
koblinger» fra siste nummer av tidsskriftet KYSTEN. Denne artikkelen er en god
oppsummering av konferansen.

FORTSATT HJELP
Arctandria og Motorgruppa Sotrøret har fått oppsigelse på lager og verkstedslokalet
på Tomasjordnes. Her oppbevares og vedlikeholdes 12 gamle båtmotorer som trenger
lagerplass. Arctandria er i en fortvilet situasjon og vi trenger nye lokaler for denne
aktiviteten. Er det noen av medlemmene våre som har et lokale ledig eller kjenner til
noen som har det? Ta kontakt med styret og Tom Kristiansen om du har noe på lur!

MØTER OG AKTIVITETER
Det har vært stor aktivitet som vanlig i høst og det legges opp til høvelig
aktivitet i måneden framover. Vi håper flest mulig finner noe av interesse.
Mange av aktivitetene passer for barn, og nye medlemmer er alltid hyggelig å
bli kjent med, så ta med en venn!
Alle aktivitetene vil bli annonsert på facebook og på hjemmesiden til
Arctandria.
Ø 16 november, båtgruppa trenger alltid hjelp med Salarøy. Her er mye bra
aktivitet og spennende håndverkstradisjoner som ivaretas. Vi ønsker at
flere kommer til trivelig lag.
Ø Kveitelina skal settes før jul, arrangementet er annonsert på facebook. 17.
– 20. november fra Stakken, ta kontakt med Per Eilertsen mobil 952
94657
Ø 23 november, Det er på Stakken det skjer, kaffe og dugnad på Salarøy
Ø 30 november, Det er på Stakken det skjer, kaffe og dugnad på Salarøy
Ø 24. november, torsdag, Loddsalg på Pyramiden- ta ei vakt på noen timer i
sosialt lag med mye hygge og Arctandria får sårt tiltrengte midler.
Ø 7 desember, Det er på Stakken det skjer, kaffe og dugnad på Salarøy
Ø 10 desember Lutefiskfest på Smørtorget kl 2000, NB påmelding
Ø 15 desember, torsdag, Baking av flatbrød og lefsa til jul, skolekjøkkenet
på Kvaløysletta ungdomsskole.

LOTTERIET
Arctandrias store lotteri er i gang og vi håper dere er flinke til å ta lodd. Alle har
fått et skriv i posten med oppskrift på loddsalg, dere kan overføre penger rett på
konto til Arctandria, så skriver vi i styret dere opp i boka for hvor mange lodd
dere har tatt.
Det er mange flotte håndverkspremier som er unike og lagd av våre egne
medlemmer. Premiene er for eksempel : Stor tine, stor kiste, bokser og bakker
av sveip, ei håndsmidd øks, kniv, strikkevotter , cd/bok og gratis leie av stakken
til hygge og moro.
Loddene koster 10,- og du kan for eksempel kjøpe 10 lodd, 100 kr eller 20 lodd
200 kr til vårt kontonummer 6420 05 43961
merk innbetalingen med Lotteri 2016, navn og adresse/mobilnummer
Vi velger bok og loddnummer for deg….
Her trenger vi noe som kan sitte å selge lodd torsdag 24. november på
Pyramiden fra 1000 og frem til stengetid. Du kan velge deg ut noen timer og er
vi mange nok går dette fort.
Meld deg til Ingrid Sommerseth på mobil 48 11 20 08 eller email:
sommersethprima@gmail.com
Viktig for Arctandrias inntekt og store aktivitetsbredde, bli med bli medJ)))

Hjemmeside og mailadresse
Det er på facebook det skjer og der oppdateres alt som er av nyheter, bilder,
fortellinger og endringer.
Hvis det er noe du lurer på eller har en god ide eller bare ønsker kontakt kan du
også ta å sende post til styret: post@arctandria.no.

HUSK AT STAKKEN KAN LEIES FOR EN RIMELIG PRIS TIL MEDLEMMER
OG ANDRE HVIS DERE SKULLE FEIRE MØRKETIA, BURSDAG,
VENNEFEST ELLER HA ET MØTE I AUTENTISKE OMGIVELSA.
Prisliste:
1 døgn: medlemmer 1500,-

firma/ikkemedlemmer 2500,-

1 ettermiddag: firma/ikkemedlemmer 750,- (dersom det er ledig).
Hengerleie pr tur/en ettermiddag for båt: medlemmer 250,- ikke medl. 500,-

Ønsker du å få Arctandrianytt og andre oppdateringer på vår
aktivitet meld deg på vår epostliste via vår hjemmeside
AKTIVITETSKALENDER
Ø
Ø
Ø
Ø

Tirs. & lør.
Onsdager fra kl 1900
Mandager fra kl 1800
Tirsdager i partallsuker kl. 1800

Arbeid på Stakken
Dugnad på Stakken og arbeid med Salarøy
Sveiping og småsløyd på Stakken
4H-klubben Kuling har medlemsmøter på Stakken

FORENINGSADRESSE:
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ
www.arctandria.no
Kontonummer: 6420 05 43961

STYRETS SAMMENSETNING:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Materialforvalter:
Styremedlem:
Vara

Ingrid Sommerseth
Toril Hanson
Per Grov Eilertsen
Tom A. Kristiansen
Eilif Pedersen
Niklas Backman

Mobil privat:
481 12008
988 20 374
952 94 657
930 87 581
907 37 660

e-post adr:
sommersethprima@gmail.com
hansontoril4@gmail.com
per-geil@online.no
tom.a.kristiansen@gmail.com
eilif.pe@online.no
niklas.backmann@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………………
Kursansvarlig:
Julia Sivertsen
Leder motorgruppa: Tom A. Kristiansen
Leder båtgruppa:
Per Grov Eilertsen
Ansv. for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen

481 38 050
930 87 581
952 94 657
930 87 581

juliasivertsen@hotmail.com
tom.a.kristiansen@gmail.com
per-geil@online.no
tom.a.kristiansen@gmail.com

