ARCTANDRIANYTT
NR.1 /2019
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: Mølja på Stakken torsdag 7. januar kl 1830
Påmelding til Ingrid Sommerseth 48 11 20 08
eller på FB annonser som arrangement.
Pris: 200,-

NYTT FRA SEINHØSTEN 2018
Etter at Salarøy ble satt inn i stornaustet den 25. august har det hver onsdag vært
aktivitet rundt Salarøy. Et 60 talls saum er skifta, det er lagd ny batterikasse og det er
produsert nye fjøler til sovedekk. Vi har også fått en flunkende ny flaggstangtopp.
Stornaustdøra blei reparert den 20.oktober med blant annet bytte av gangjern.
Shelterveggene er også justert etter litt siging av naustet i tillegg er det utført mange
andre små gjøremål på Stakken.
Den 1. november hadde vi medlemsmøte med flott foredrag av Mariann Mathisen og
Arne-Terje Sæther med tema fra den nye boka «Nordlandsbåt og draug». Den
17.november deltok Arctandria på Kysten Dag på Kunstforeninga og der hadde
Ingrid Sommerseth et foredrag om kystlagsarbeidet: «Levende tradisjonskunnskap på
hav og land med Arctandria».
I desember bakte vi flatbrød på Stakken til jul og en fin gjeng samlet seg rundt
risengrøtsgryta på solsnudagen før året ble avrundet med fersk fisk og romjulsroing.

STYRENYTT
HUSK Å BETALE KYSTLAGSKONTIGENT
Vi oppfordrer stadig alle våre medlemmer til å kjøpe den unike «Leidulfkalenderen»
vi har noen igjen og det er ennå en flott gave for året 2019.
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 på
Stakken på onsdagene fra kl. 1900.
Vi arbeider med flere arrangementer og turer som kommer til å bli annonsert på
hjemmesiden og på FB: blant annet medlemsmøte med foredrag av Johannes Rørtveit
som i mange år har ledet Vågan kystlag. Med grundig kjennskap til kystkulturen har
Johannes i disse dager lansert sin femte og siste bok om Folket på Vinje. I et
tidsspenn på 140 år har han hentet frem kyst- og familiehistorie som vi aldri har sett
maken til. Tid og sted blir annonsert.
Vi planlegger også å få til et tradisjonelt kystmåltid en gang i måneden på Stakken og
vi starter med mølja i februar. Før påske satser vi på en tur til Lofoten for et skikkelig
matauk og for å snuse inn vårlufta i Henningsvær. Mer om dette kommer snart.

NYE MØTER OG AKTIVITETER
Dere må følge med på Facebook - Arctandria og på hjemmesiden til
www.arctandria.no - for endringer og nye beskjeder. Her er også en
undergruppe på FB som heter -Båtgruppa i Arctandria 6.februar. Salarøydugnad & kaffe kl 1900
 7. februar. Medlemsmøte med mølja kl 1830, påmelding
 13.februar. Salarøydugnad & kaffe kl 1900
 20.februar. Salarøydugnad & kaffe kl 1900
 27.februar. Salarøydugnad & kaffe kl 1900
 6.mars. Salarøydugnad & kaffe kl 1900
 13.mars. Salarøydugnad & kaffe kl 1900
 20. mars. Salarøydugnad & kaffe kl 1900
 27.mars. Salarøydugnad & kaffe kl 1900
 28. mars. Årsmøte i Arctandria kl. 1900 på Stakken

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
Salarøy 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

