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Varsel om årsmøte i Arctandria Tromsø kystlag

Torsdag 26. mars 2020
Kl 1900 på Stakken
Saker til årsmøte må være styret i hende innen torsdag 5 mars.
NYTT FRA HØSTEN 2019
Det har vært en aktiv høst i 2019, og det startet med at vi deltok på Frivillighetens
dag i sentrum med båt og folk i september og uka etter inviterte vi til en koselig
høstdag på Stakken med dugnad og kjøttsuppe i strålende vær. Her ble også
fundamentet til gapahukgammen lagd. Gapahuken er konstruert og bygget av
medlemmer etter ei bestilling fra Ishavskystens friluftsråd. Byggverket kan beundres
langs kulturlandskapsstien ved den populære bålplassen over kraftlinja på
Kaldslettstien.
Per og Eilif i styret deltok på regionalt kystmøte sammen med de andre kystlagene i
nord på Gibostad. Ingrid holdt foredrag om Arctandria på konferansen om
immateriell kultur i frivilligheten i Oslo, arrangert av Norges bygdekvinnelag,
Forbundet kysten og Norges husflidslag.
Arctandria var også representert på konferansen om tradisjonsbåter på Nordkalotten;
mangfold og variasjon, som ble avholdt på Tromsø Museum i oktober i regi av
Forbundet kysten.

Utover høsten blei det meste av sauen spist i form av fårikål og smalahau i oktober og
november. I desember bakte vi flatbrød på Stakken og noen medlemmer samlet seg
rundt julebordet som vi hadde bestilt på spisestedet Full Steam Bangsundbrygga i
sentrum.
Salarøy ligger ennå trygt i naustet og det har vært gjort en enorm innsats med å skifte
saum og all klinkingen har ført til sterke armer hos noen. Snart skal båten klargjøres
for utsett og det trengs mange gode dugnadsfolk til dette. Følg med på FB båtgruppa
for info. Om litt vil den nye motoren også bli satt på plass og første utsett er satt til
26. april og endelig utsett 9. mai.

Den 16.desember gikk vår alles kjære Leidulf Olsrud bort. Han ble begravd fra
Lundenes på Grytøya den 3. januar. For Arctandria og 4H var dette en veldig trist
melding og det merkes at vårt orakel, altmuligmann, pedel, kunstner, dikter og ikkje
minst hedersmann og uendelig mye mer er borte. Dette er et stort tap for oss og for
kystkulturen.

Leidulf hjelper til med reparasjon av vorren våren 2018, som han selv hadde konstruert og vært
med på å bygge på 1990-tallet.

Den 25. januar hadde vi ei verdig og fin minnestund for Leidulf på Stakken. Det kom
mer enn 30 personer og det ble servert kaffe og kaker. Det var mange gode ord fra
Arctandrias medlemmer, og foreningas tidligere ledere Nelly Zakkariassen og Arne

Hole fortalt flere gode historier fra Leidulfs virke i Arctandria. 4H i Tromsø hadde
fine minneord om Leidulf som den personen som virkelig «så» og brydde seg om alle
alle ungene i 4H. Sangen «Har du fyr» fremført av tidligere leder Thomas Johansen
på gitar hørtes godt på Stakken. Minnestunden blei avslutta med Thomas gode
klippfiskmiddag som seg hør og bør. Vi savner allerede Leidulfs gode smil og
nærvær på Stakken.

STYRENYTT
HUSK Å BETALE KYSTLAGSKONTIGENT: hvis det er problemer med autogiro
må dere huske å øke minstesatsen for trekk i nettbanken.

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  20. februar: Mølja på Stakken kl 1830, påmelding på FB eller SMS
48112008. kr. 200, 26. mars: Årsmøte i Arctandria på Stakken kl 1900
 03.-07. april: Henningsvær, utror
 26. april: Utsett av Salarøy uten rigging
 8.-9. mai: 4H Kulingen har overnatting på Stakken
 9. mai: Offisiell utsett av Salarøy med rigging og servering av varm mat.
 medio mai: Mack og måseegg
 6.-7 juni: 4H Kulingen arrangerer regionseminar på Stakken
 16.-19 juli: Forbundet Kystens landsstevne i Bergen
Flere aktiviteter vil bli annonsert på hjemmeside og på FB, følg med.

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. 1800

Sveiping og småsløyd på Stakken
4H-klubben Kuling har medlemsmøter på Stakken
Salarøydugnad 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
991 50364
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

