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Medlemsmøte: Mariann Mathisen forteller om boka:
Nordlandsbåt og draug – en felles kulturarv.

torsdag 1. november kl 1900
STED: Stakken, servering av kaffe og noe å bite i
NYTT FRA HØSTEN 2018
Etter en tidlig innsetting av Salarøy i naust den 25. august er det igjen normal
aktivitet i de ulike interessegruppene. Småsløyden arbeider jevnt og trutt på
mandagene og smeden er innom hver uke. Hver onsdag møtes en finfin gjeng for å ta
i et tak på alle ting som må vedlikeholdes på Stakken og på Salarøy- tusen takk.
Lørdag 1. september deltok vi sammen med Kulingen 4 H på frivillighetsdagen i
Sentrum. Lørdag 15. september var det Stakkendag med fokus på småbåtene og
dugnadsfolket ble servert kaffe og vafler. Lørdag 20. oktober var også en god
dugnadsdag der naustene ble gjort vinterklare og tatt vare på.
Søndag 28. oktober fikk Leidulf Olsrud overrekt Æresdiplom fra norske 4H
HER ER BEGRUNNELSEN I TALEN: «Leidulf Olsrud, født 22.8.1941, begynte sin
karriere i 4H som 4H-er da Vårliv 4H, som en av de første 4H-klubbene i Troms, ble stiftet på
Grytøya i 1953. Han deltok på den aller først 4H-leiren i Troms på Gibostad det samme året,
og har etter dette og fram til dags dato vært aktiv i 4H og bidratt på mange ulike måter.

Leidulf Olsrud, utdannet skogbruker og skogmester i Tromsø kommune i sitt yrkesaktive liv,
var i ei årrekke fylkesmannens representant i fylkesstyret i 4H Troms. I den forbindelse og
også etter dette, har han alltid stilt opp når vi har hatt skogbruksaktiviteter i fylket; det være
seg kurs i trearbeid eller juletrehogst, naturstier/ aktivitetsstier på fylkesleir og på Nordisk leir,
og i flere år la han til rette for at 4H kunne ha familiejuletrehogst i Tromsø kommune.
Leidulf er utrolig kunnskapsrik og kan mye mere enn bare skog. Han vet og kan alt i detalj om
hvordan de gjorde ting på gammelmåten både innen jordbruk, skogbruk og kystliv. Han skrev
og illustrerte de to første 4H-prosjektene i kystkultur: Ved sjøen og Kystliv. Han var med og
arrangerte de første kystkultursamlingene i Troms fra 1989, og disse var opptakten til ei rekke
av kystlivsprosjekter i fylket og til sjøbruksaktiviteter, som årlig foregår ute i flere av 4Hklubbene i Troms den dag i dag.
Leidulf var også primus motor for at Kulingen 4H ble etablert i 2006 i forbindelse med kystlaget
Arctandria på Kvaløysletta i Tromsø kommune. Kulingen 4H har som mål å drive med
sjøbruksaktiviteter, og Leidulf har vært klubbens rådgiver helt fra starten av. Sammen med
Kulingen 4H har Leidulf vært til stor støtte for fylkeskontoret. De stiller hvert år opp ved
åpningen av Friluftlivets uke med flatjektproduksjon for barn og med spikkeaktivitet på
arrangementet Gøy på landet.
Leidulf er ikke bare
kunnskapsrik, men
også kreativ og en
kunstner. Han
produserer hvert år
premiene til Beste 4Hklubb i sjøbruk og
Beste 4H-klubb i
skogbruk i Troms, og i
flere tiår illustrerte han
4H Troms sine
årsmeldinger med
sine detaljerte og
fantasirike tegninger.
All ære til Leidulf
Olsrud for hans
innsats i 4H gjennom
alle disse årene!»

STYRENYTT
HUSK Å BETALE KYSTLAGSKONTIGENT
For å sikre økonomien til bygningsmassene på Stakken har vi etter årsmøtevedtak
innført en avgift på kr 400,- Alle som vil benytte båtskottet, smia, naustet og
småbåtene må betale en bruksavgift for tilgang til alle fasilitetene.
Beløpet kan betales til Arctandrias kontonummer: 6420 05 43961 eller Vipps kr. 420
til Arctandria 501114.
Når betaling er mottatt vil du få adgang ved bruk av PIN etter ditt valg, 4 eller 5
siffer. Koden blir satt av en av våre administratorer. Låsen er programmet slik at det
må benyttes PIN både for å låse opp og lukke igjen. Problemer med å komme inn, ta
kontakt med Per Grov Eilertsen på mobil 95294657
Vi er i gang med å kjøpe ny motor til Salarøy, vi holder også på med å se hva som
ellers skal kjøpes inn på nytt.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å selge 5 kalendere hver. Leidulfkalenderen er
en flott julegave med unike illustrasjoner. Kalenderen koster 200 pr. stk.
Send melding til Ingrid på mobil 48 11 20 08 så kjører vi denne ut til medlemmer
som bor i Tromsø, eller dere kan hente kalenderen kommende medlemsmøte torsdag
1. november kl 1900 på Stakken.

NYE MØTER OG AKTIVITETER
Dere må følge med på Facebook - Arctandria og på hjemmesiden til
www.arctandria.no - for endringer og nye beskjeder.
Dere finner også en undergruppe på FB som heter Båtgruppa i Arctandria for de
som er aktive der.
 31. oktober. Salarøy- og Stakkendugnad & kaffe kl 1900
 1. november. Medlemsmøte på Stakken kl 1900
 7. november. Salarøy- og Stakkendugnad & kaffe kl 1900
 10. november. Festmiddag med sauhau- tradisjonsmat kl 1800påmelding mobil 952 94657, kr. 200 pr.voksen.
 14. november. Salarøy- og Stakkendugnad & kaffe kl 1900
 17. november. Kystens dag på Tromsø Kunstforening 1200-1700.
Foredrag, kystaktiviteter og salg av Leidulfkalender.
 21. november. Salarøy- og Stakkendugnad & kaffe kl 1900
 28. februar. Salarøy- og Stakkendugnad & kaffe kl 1900
 6. desember. Flatbrødbaking på Stakken- forberedelse til jul kl 1800.
Læringsverksted kr. 100 pr.pers.
 Julebord med lutefisk er under planlegging i desember.

Hjemmeside og mailadresse
Hvis det er noe du lurer på eller har en god ide eller bare ønsker kontakt kan du
også sende post til styret: post@arctandria.no.
STAKKEN KAN LEIES FOR EN RIMELIG PRIS
En snill pris for medlemmer og en annen pris for andre - feiring av 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,- / ikkemedlemmer 500,HUSK: Arctandria som grasrotandel fast på tippekortet ditt, hurra.

AKTIVITETSKALENDER MED FASTE TIDSPUNKT
 Mandager fra kl 1800
 Tirsdager i partallsuker kl. 1800
 Onsdager kl 1900

Sveiping og småsløyd på Stakken
4H-klubben Kuling har medlemsmøter på Stakken
Dugnad for liten og for stor & kaffe

FORENINGSADRESSE:
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ
www.arctandria.no
Kontonummer: 6420 05 43961
VIPPS: 501114 Stakken Arctandria

STYRETS SAMMENSETNING:
Mobil:
e-post adresse:
Leder:
Ingrid Sommerseth
481 12008
sommersethprima@gmail.com
Sekretær:
Niklas Backman
911 07073
niklas.backman@gmail.com
Kasserer:
Per Grov Eilertsen
952 94 657 pgroveilertsen@gmail.com
Materialforvalter: Tom A. Kristiansen
930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com
Styremedlem:
Eilif Pedersen
907 37 660 eilif.pe@online.no
Vara
Toril Hanson
988 20 374 hansontoril4@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………………………
Leder smedtampan: Jan-Tore Ovesen
907 66 518 jto@vartosmeden.no
Leder motorgruppa: Tom A. Kristiansen
930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com
Leder båtgruppa:
Per Grov Eilertsen
952 94 657 pgroveilertsen@gmail.com
Høvedmann:
Thomas Johansen
994 37 644 thomas.johansen@miljodir.no
Høvedmann:
Tormod Skimmeli
901 52 946 tskimmeli@gmail.com
Ansvarlig for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen
930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com

