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Bli med i kystlaget!
Ved å bli medlem av Folla kystlag støtter du Forbundet Kysten og du
blir automatisk abonnent på tidsskriftet Kysten. Forbundet Kysten har
to medlemskategorier:

Nummer 1

April 2011

Hovedmedlemskap koster kr 400,- per år.
Familiemedlemskap koster kr 50,- per år for hvert familiemedlem som
blir registert.
Etter 1. juli er det halv pris for hovedmedlem ut året.
Meld deg inn på www.kysten.no eller kontakt Folla kystlag

God tur i sommer!
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Nytt medlemsblad for Folla kystlag
Hei!

ne også imot innspill om logo.

Du holder nå i handa det første
eksemplaret av et medlemsblad
for Folla kystlag. Tanken er at vi
gjennom et slikt blad skal kunne
informere medlemmer og andre
om virksomheten i laget på en
bedre måte enn tidligere.

Litt lenger bak i avisa vil du finne
mer informasjon om dette. Der
finner du også informasjon om en
spennende fotokonkurranse som
vi håper vil engasjere medlemmer
og andre i sommer.

I dette nummeret finner du litt
generell informasjon om Folla
kystlag, litt om året som gikk og
om de planlagte aktivitetene utover våren og sommeren. Du får
også noen velvalgte ord med på
ferden av vår ”kaptein” - Eirik
Wahl. Og siden dette er første utgave av medlemsavisa lyser vi ut
en navnekonkurranse og tar gjer-

Vi håper bladet skal spore til økt
aktivitet både i laget og i den unike skjærgården vi er omgitt av.
For at vi skal lykkes med det er vi
avhengig av hjelp fra dere, blant
annet til å bidra med stoff til bladet. Alle bidrag mottas med takk
og kan sendes til en av adressene
nedenfor.
Lykke til og god sommer!

Eirik Wahl
eirwahl@online.no

Nestleder

Asbjørn Knoff
a-kknoff@online.no

Kasserer

Viktoria Wahl
viktoria.therese@me.com

Sekretær/
redaktør

Dag Hallvard Ystgaard
dag@ystgaard.net

Styremedlem

Pål Dekkerhus
paal.dekkerhus@avinor.no

Vara

Anita Frelsøy
anita.frelsoy@ntfk.no

Vara

Bernt Ramstad
berrams@online.no

Vara

Birger Svendsgaard
birger.svendsgaard@widerøe.no

I forbindelse med temaet for årets Kulturminnedag, inviterer vi til en uhøytidelig fotokonkurranse blant kystlagets medlemmer.
Temaet for konkurransen er:

”Skjulte skatter. Spor i landskapet”
Nasjonalkomiteen for kulturminnedagen sier:
I 2011 vil vi se på områdene rundt oss. Hva skjuler de? Det kan være materielle spor fra ulike tidsepoker (forhistoriske og historiske) som graver, boplasser, tufter, veier osv. Det kan være immaterielle spor som for eksempel steder det er knyttet historier og sagn til etc.
Det skulle ikke mangle på slike fotomotiver i vårt område, og spor etter aktivitet i sjøkanten har vi jo mange av, for eksempel en fortøyningsbolt/ring, et
utdatert seilingsmerke, ei gammel stø, et båtvrak osv.
Har du lyst til å være med så send ditt/dine forslag innen 1. september til:

Dag H.
Folla kystlag
Postboks 71
7901 Rørvik, eller på e-post til:

Styret 2011
Leder

Fotokonkurranse

Dalsethsgt. 2

74391342

7900 Rørvik
Fjellveien 10
7900 Rørvik

97509319
74390672

Flerengstrand

90540392
48058179

7900 Rørvik
Steinfjorden

74393172

7900 Rørvik
Ryum

91793732
47665005

7900 Rørvik
Bakkegt. 3

41363070

7900 Rørvik
Havnegt. 17

95252360

7901 Rørvik
Engasvn.16

90160503

7900 Rørvik

eirwahl@online.no

Vi ønsker å lage en fotoutstilling av de
innkomne bildene på Moe Brygga på
Kulturminnedagen, søndag 11. september. Vinneren av konkurransen vil
få et ”Kysten-krus” eller en ”Kysten T- Eksempel på kulturminne du kan ta bilde
skjorte” og vinnerbildet vil bli presen- av. Det finnes flere slike i Ytre Namdal.
tert i neste utgave av medlemsbladet.

Ønsker du å vite mer om Kulturminnedagen?
Se www.kulturminnedagen.net
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Ei natt på fyret?

Fra Bryggeloftet

Etter avtale med
Kystverket disponerer
Folla kystlag Grinna
fyr, lengst sør i Nærøysundet - midt i
skipsleia. Et fascinerende sted å være
både i finvær og i
blest (bare spør Sonja!).

Kjære kystlagsmedlem!
Da er vi i gang med eget medlemsblad for
Folla Kystlag. Det er styrets ønske å få til to
utgivelser i året, i forbindelse med utsending av vår- og høstprogram. Vi håper at
bladet kan bidra til økt aktivitet i laget,
både ved bedre informasjon til medlemmene, men også med innspill fra medlemmene, og da gjerne som bidrag til medlemsbladet.
Foreløpig er jo bladet navnløst, men kanskje nettopp med din hjelp får vi en fengende og beskrivende tittel på vårt blad.

Sammen med Kystverket har vi nå pusset opp hele fyret slik at det er
presentabelt og klart til å ta imot
gjester. Folla Kystlags medlemmer
kan benytte Grinna fyr til dagsbesøk og overnatting.

Årets vårprogram inneholder mange spennende aktiviteter som temakvelder, tørrfiskprosjekt, vårfest, åpen dag, dugnadsturer til Grinna fyr osv.
I år er vi ikke tilstede med vår kafe på Kystbymessa. Messa har blitt en tradisjon for kystlaget, men arrangøren ønsker en ny profil, og verken kystlaget,
eller Langsundet musikkorps fant å kunne delta på de betingelser som arrangøren stilte.

Kontakt:
Eirik Wahl
eirwahl@online.no
Tlf: 74391342 / 97509319

Storgata 20
7900 Rørvik
Telefon:
74 36 66 00
E-post:
post@kysthotellet.no

Kystlaget mister med dette en viktig inntektskilde, og en arena hvor lagets
medlemmer kan møtes. Vi vil derfor se oss om etter nye dugnadsprosjekter,
og tar gjerne imot innspill på gode prosjekter som gjerne forener det inntektsbringende med det sosiale.
Moe Brygga er kystlagets base, og vi eier brygga og området på begge sider. I
disse dager er endelig kontoret på brygga innflyttingsklart, og vi ser fram til å
få samlet kystlagets arkiv og materiell.
Vi vil oppfordre de av lagets medlemmer som har lyst, men ennå ikke har
vært på brygga, å ta turen innom. Ta gjerne kontakt med noen i styret, eller
møt opp på aktivitetskveld (torsdager), eller søndagskafeen i mai/juni.
Jeg vil ønske alle medlemmer en finfin vår og sommer, og husk å fotografere
”kulturspor” i landskapet(fotokonkurranse), her gjelder det å være kreativ.

Eirik Wahl
Leder
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Folla kystlag
Folla kystlag er et lokallag av
Forbundet kysten som er en
organisasjon for alle som er
interessert i kyst og kystkultur. Laget dekker i hovedsak
kommunene Nærøy, Vikna og
Leka i Ytre Namdal.
Folla kystlag ble stiftet i 1995 og
har base i Moe-brygga i Rørvik. En
del av brygga er innredet til møte/selskapslokale for lagets medlemmer. Brygga er åpen for medlemmer og interesserte hver torsdag
fra kl 18.00 og utover.
Laget deltar fast på Hurtigrutas
dag i Rørvik og ved andre arrangement i distriktet. Blant aktivitetene ellers er restaurering og bevaring av gamle båter og båtmotorer, vedlikehold av hus, kurs, tu-

rer m.m.
I Moe-brygga har vi innredet et
lite selskapslokale som vi benytter
ved samlinger og møter i laget og
som kan benyttes av lagets medlemmer. Laget disponerer også
Grinna fyrstasjon sør i Nærøysundet.
Du kan lese mer om Forbundet
kysten på www.kysten.no. Der
finner du også informasjon om og
fra Folla kystlag.

Klipp ut og ta med til kommisjonæren

Folla kystlag feiret 15 år i fjor. Her fra jubileumsmarkeringa høsten 2010
i Moe-brygga.
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Sommerens beste
rømmekolle?
Hvem husker ikke de fristende rømmekollene som sto i små og store
fat i kjøkkenskapet, i vår barndoms
sommerdager. Her er en oppskrift
for de som vil mimre litt, eller forsøke noe helt nytt.
Fyll et beger i ønsket størrelse halvt
med helmelk. Tøm på ca. ¼liter
med kulturmelk og topp med så
mye fløte du har samvittighet til.
Rør sammen og sett det på et lunt
sted et døgn, eller til det er stivnet.
Sett så i kjøleskapet. Server rømmekolle med sukker og kavring.

Ny vår for
Strømø !
Losskøyta Strømø, ex
Tranøy, er nylig overtatt
av to av kystlagets
medlemmer. Vi ønsker
Kjell Lindegjerde og
Stein Eriksen lykke til,
og gleder oss over at
skuta blir bevart i nærmiljøet.

Utdrag fra årsmelding 2010
Vi trenger utstyr
til Moe-Brygga!
Blant annet:
Noen pent brukte stoler til
møterommet, kjøkkenskap (over- og underskap),
oppvaskbenk med utslagsvask, og kontorstol.
Henv. Tlf. 97509319

Medlemsutvikling
Medlemstallet har i år holdt seg stabilt på i underkant av 80 medlemmer.
Kystbymessa
Folla Kystlags kafè
har etablert seg som
et fast ”stoppested”
både for utstillere og
publikum under Kystbymessa, siste helga i
april. Middagsmenyen
var i år bacalao og
lapskaus. Et vellykket arrangement,
som vanlig med stor
innsats fra mange av
lagets medlemmer.
Kystlaget deltok som vanlig med stand og servering under KystMen, sammensetbymessa. Spørsmålet er om det var for siste gang?
ningen av medlemsmassen gjør at ved sykdom og annet fravær blant medlemmene, er arrangementet i overkant av hva kystlaget kan klare.

Hurtigrutas dag
1. juli var det atter tid for
å kaste glans over Hurtigruta, og vi var igjen klar
med vaffelpressa. Her selger vi tradisjonen tro kaffe, vafler og kaker. Og vår
populære konkurranse er
et fast innslag. Arrangementet var også i år en
suksess, og markerte nok
en gang kystlaget på en
positiv måte.
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Vårfest
Fredag 11. juni var det vårfest på Moe Brygga. Ikke så mange deltakere i år,
men en trivelig kveld for de som hadde tatt turen.
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Landsstevne i
Egersund

Julebord/høstfest/15 års jubileum
Vi markerte kystlagets jubileum med et realt julebord på brygga vår fredag
26. november. Det ble servert pinnekjøtt, med Asbjørns riskrem til dessert. En
festlig kveld for de 20 deltakerne.

Åpen dag
Folla Kystlags første 15 år ble markert med en åpen dag på Moe Brygga søndag 22. august. Det var aktiviteter for store og små, og presentasjon av laget
og Forbundet Kysten. Det ble solgt middag, samt kaffe og kystlagsvafler, og
et 20-talls personer deltok på arrangementet. Det var også planlagt omvisning
på Grinna Fyr for interesserte, men dette måtte dessverre avlyses på grunn av
problemer med båtskyssen.
Søndagskaffe
I mai og juni forsøkte vi oss med salg av kaffe og nystekte vafler på brygga.
Oppmøtet var varierende, men tiltaket positivt mottatt av gjestene.

Forbundet KYSTENs landsstevne i 2011 arrangeres i
Egersund fra torsdag 21.
til søndag 24. juli. Arrangører er kystlagene Egersund Kystforening, Jæren
kystlag og Haadyret kystlag.
De veteranbåtene som
melder seg på innen
påske får fordeler som
gratis frokost til mannskapet hver dag og gratis adgang til arrangementer på
dagtid.
Les mer om stevnet på
www.kyststevne.no.

De siste åra har vi konsentrert oss om vedlikehold av
Moe-brygga. Blant annet har vi skiftet tak.

Din lokale emballasjeprodusent
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Konkurranse - Nytt navn og logo!
Etter som dette er den første utgaven av et medlemsblad for Folla
kystlag har vi ennå ikke bestemt
oss for navn på bladet. Vi har til
denne utgaven brukt navnet Folla,
men det kan godt være andre
navn som er minst like gode.
Er det noen som har et forslag til
et godt navn håper vi vedkommende lar høre fra seg. Da kan
det nemlig vanke en aldri så liten
premie i form av et Kysten-krus
eller en Kysten T-skjorte.
Samtidig
som vi vil
ha forslag
til navn er
vi også på
jakt etter
en god
logo for
laget. Logoen bør
bestå av et

motiv som er typisk for vår region
og som kanskje ikke er noe andre
kystlag har i sin logo. Logoen kan
også inneholde navnet på kystlaget, mao. Folla kystlag.

Send forslag til
Eirik Wahl
eirwahl@online.no
Dalsethsgt. 2
7900 Rørvik

7

Moe Brygga
Det er utført en del
arbeid på Moe Brygga
i 2010. Vi har malt
østveggen et strøk, og
Folla Kystlags-skilt er
montert. En del utvendig rydding og forskjønning ble utført
under vårdugnaden.
Flaggstang for vimpel
og flagg er sponset og
montert av Asbjørn
Fra jubileumsfesten i november. Pål og Asbjørn slo an tonen.
Knoff.
Arbeidet med avdeling og innredning av kontor/møterom er godt i gang. Det
elektriske anlegget på brygga er under utbedring, vi har fått nytt inntak og
nytt sikringskap med nye kurser tilkoblet eksisterende anlegg.
Temakvelder
Vi har gjennomført noen temakvelder, vår og høst. Kveldene har vært avsluttet med felles kveldsmåltid.
Grinna Fyr
Naustet er ryddet, og etter at søppel og skrot er fraktet bort, er vi klar for innvendig maling i naustet. Kystverket var ikke på inspeksjon i år. Vi venter på at
kystverket skal oppgradere diverse brannsikringstiltak og reparere murtrappa
ved landingen.
Utleie
Nok et godt år for utleie av møterommet på Moe Brygga. Leietakerne setter
pris på den spesielle atmosfæren i lokalet. Leieinntektene benyttes til drift og
investeringer i lokalet.
Kystlaget deltok i innsamlingsaksjonen for varmesøkende kamera til redningsskøyta ”vår”, Harald V.
Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til Folla Kystlag. Vi er svært takknemmelig for den velvilje og hjelpsomhet vi møter, og takker alle, både i og
utenfor laget, som har samarbeidet med oss i år.
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Vårprogram 2011
Aktivitetskvelder på Moe Brygga, Rørvik:
Torsdager fra kl 18.00. Velkommen!
Tørrfiskprosjekt:
Prøveprosjektet – egenprodusert tørrfisk for salg, er i gang.
Kontaktperson Asbjørn Knoff.
Temakvelder kl. 18.00:

(Kveldsmat fra kl. 20.00)

Torsdag 28. april: Kurs i kystlagsregi, orientering om gjennomføring av
kurs, og vi trenger forslag til framtidige kurs. Interesserte; møt opp!
Torsdag 12. mai: Knoper og stikk, fortøyning.
Arbeid på Moe-brygga:
Vi fortsetter
med vedlikehold, ombygginger osv. Møt
opp på torsdager eller
ta kontakt med Eirik,
hvis du vil være med.
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Grinna fyr :
Dugnadsturer
(væravhengig). Interesserte kan
kontakte Eirik på tlf. 97509319
Søndagskaffe på Moe Brygga:
Vi vil også i år forsøke å få til
salg av kaffe og vafler på søndagene med oppstart 1. mai. Her
trengs det to på vakt hver gang.
Tar du en vakt? Kontakt Eirik.
Åpen dag på Moe Brygga:
Søndag 5. juni kl. 11.00 – 18.00.
Det blir aktiviteter for små og store,, middagsservering og kaffesalg.
Her trenger vi folk som kan være til stede deler av dagen. Kontakt Eirik.
Hvis været tillater vil det bli arrangert omvisningsturer til Grinna fyr. Nærmere
annonsering.
Hurtigrutas dag ?. Juli:
Kystlaget selger kaffe og vafler på kaia om kvelden. Vaktliste blir sendt ut.
Trøndelagsstevnet 8.-10. juli:

Vår-dugnad:
Fredag 20. mai
fra kl 17.00

Årets utgave av fylkeskystlagets stevne er lagt til Kuringvågen marina, Stokksund. Arrangør Åfjordbåten kystlag .
Landsstevnet 21.-24. juli:

Vårfest:
Fredag 20. mai
kl 20.00. Vi satser på
å servere egenprodusert boknafisk med poteter og flesk.

Forbundet KYSTENS landsstevne er i år lagt til Egersund. Nærmere opplysninger: www.kysten.no

Hansvik Sport AS
74390876
Flerengstranda 7900 Rørvik

www.g-sport.no

