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MEDLEMSAVIS FOR ARCTANDRIA- 

TROMSØ 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 med mølja torsdag 23.februar kl 1900 

STED: Stakken 

Det vil koste litt pr.person, mer info kommer. 

Send melding innen 20. februar 

Til Ingrid Sommerseth  mobil: 48 11 20 08 

  

 

NYTT  

I det nye året er det planlagt flere arrangementer utover de faste dugnadsdagene.  

Først ute er det møljekalaset i februar deretter årsmøte i mars før vi fær tel 

Henningsvær for å ro feske.   

Husk å betale medlemskontingent for å være med på all morroa! 

 

MUSEUMSPLANER 

Arctandria har fått en spennende henvendelse fra en entusiastisk gjeng bla. i Tromsø 

Skipperforening. De ønsker å inkludere vår kunnskap og noe av gjenstandene våre 

(en båt og motorene) til formidling og museumsformål på gamle «Drivbrygga». De 

ønsker å ivareta Tromsøs sjøfarts- og fiskerihistorie. Hvis noen av våre medlemmer 

ønsker å være med i en liten arbeidsgruppe som kan fungere som bindeledd mellom 

oss og museumsplanene er det bare å ta kontakt med styreleder. Styret er positiv til 

planene da det også kan bidra med inntekter til foreninga på sikt. 

 

http://www.arctandria.no/


 

 

HENNINGSVÆR 30. mars - 2.april 

Her åpner vi opp for påmelding da det er begrenset med plasser, og prioritet vil være 

deltakelse på dugnader og anna innstas i Arctandria og selvfølgelig medlemskap i 

foreninga og forbundet Kysten. Det er superhyggelig om mange vil delta, da vi også i 

år skal ha kurs i å ro feske, prekevering og laging av ulike møljevarianter etter alle 

kunstens regla. Mer info kommer. Det vil bli kurspris som inkluderer mat og båtleie. 

Losji kommer i tillegg.  

Påmelding til Thomas Johansen innen 6. mars på mobil: 994 37 644 

 

RÅSEILSEMINARET 2017 

Til høsten skal Arctandria i samarbeid med forbundet Kysten, Gunnar Eldjarn og 

Arne Terje Sæther arrangere råseilseminaret i Tromsø. Her er vi i tidlig planlegging 

og Arctandria skal bistå med mat, båter og Stakken. Råseilseminaret er planlagt til 

helga 14. – 17. september 2017. Sett av datoen å bli med. 

 

MØTER OG AKTIVITETER   

Det har som vanlig vært høvelig stor aktivitet høsten 2016 og vi fortsetter like 

friskt med nye planer, men vi er avhengig av at medlemmene våre møter opp og 

har lyst til å hjelpe til med sine ferdigheter og kunnskap.  

Hver onsdag møtes en bittebitteliten gjeng for å ivareta vedlikeholdet på 

Salarøy, det er litt for lite- og vi ønsker flere folk til denne aktiviteten. Her er 

mye nyttig tradisjonshandverk å lære, så bli med på trivelig onsdagskveill med 

mening. 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. 

 1. februar- onsdagsarbeid med Salarøy på Stakken kl 1900. 

 8. februar- onsdagsarbeid med Salarøy på Stakken kl 1900. 

 15. februar- onsdagsarbeid med Salarøy på Stakken kl 1900. 

 22. februar- onsdagsarbeid med Salarøy på Stakken kl 1900. 

 23. februar- Møljekalas medlemsmøte på Stakken kl 1900, påmelding 

 22. mars- ÅRSMØTE kl 1900 på Stakken   

 30. – 02.april- Lofotfiske i Henningsvær – påmelding  



 

 Friluftsliv for alle: 3. og 31. mai (roing og sjømat på Stakken). 

 Utsett Salarøy enten 29 april eller 13. mai (nærmere beskjed kommer) 

 Fjærakaffe og reparasjon av vorr og rydding i skottet 20. og 27. mai. 

 Stakkendag 10. juni 

 

  

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  

En snill pris for medlemmer og en annen pris for andre hvis det skulle 

feires en bursdag, vennefest eller bare 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 

 Tirs. & lør.  Arbeid på Stakken 

 Onsdager fra kl 1900  Tradisjonshandtverk på Stakken og arbeid med Salarøy 

 Mandager fra kl 1800  Sveiping og småsløyd på Stakken 

 Tirsdager i partallsuker kl. 1800 4H-klubben Kuling har medlemsmøter på Stakken 

 

 

 

 

 

mailto:post@arctandria.no


 

FORENINGSADRESSE: 

ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG 

POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ 

www.arctandria.no 

Kontonummer: 6420 05 43961 

 

 

STYRETS SAMMENSETNING: 
    Mobil: e-post adresse: 

Leder:  Ingrid Sommerseth  481 12008 sommersethprima@gmail.com 

Sekretær:  Toril Hanson  988 20 374 hansontoril4@gmail.com  

Kasserer:  Per Grov Eilertsen  952 94 657     per-geil@online.no   

Materialforvalter: Tom A. Kristiansen  930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com 

Styremedlem:  Eilif Pedersen  907 37 660 eilif.pe@online.no 

Vara  Niklas Backman   niklas.backmann@gmail.com 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Kursansvarlig:  Julia Sivertsen  481 38 050     juliasivertsen@hotmail.com  
Leder motorgruppa:  Tom A. Kristiansen  930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com 

Leder båtgruppa:  Per Grov Eilertsen  952 94 657 per-geil@online.no 

Ansv. for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen 930 87 581     tom.a.kristiansen@gmail.com 
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