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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

Mars 2012

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.

Hvor er dette?
Vi fortsetter det som vi
håper kan bli en serie i
framtidige medlemsblad, nemlig; Hvor er
dette bildet fra?
Vi kan røpe så mye
som at det er en kjent
plass og ditto kulturminne i Vikna kommune. De som vil ha svaret raskt kan om ikke
lenge finne svaret på
Folla kystlags hjemmeside;
www.follakystlag.no

Innholdet:
Av innholdet
Fra Bryggeloftet
Årsmelding 2011
Vårprogram
”Nordstjernens” siste reis
Skreifestivalen
Møteplasser
Hvor er dette?

Årgang 2
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Folla - medlemsblad for Folla kystlag
Hei!

tap.

Dette er andre årgang og tredje
utgave av medlemsblad for Folla
kystlag. Det betyr av vi fortsetter
prøveordningen med å gi ut medlemsblad - ett på vårparten og ett
på høsten.

Men skal produktet bli bra må
medlemmene trø til. Derfor:

Takket være velvillige sponsorer/
annonsører og minimerte utgifter
klarer vi å produsere bladet uten

Kom med bidrag - stort eller lite f. eks. historier om steder, folk
eller fartøy. Og sjølsagt bilder. Ta
kontakt med en av sjøulkene nedenfor, så blir det ei råd! Honorar
kan ikke påregnes!
dh

Styret 2012
Dalsethsgt. 2

74391342

7900 Rørvik

97509319

Fjellveien 10

74390672

Leder

Eirik Wahl

Nestleder

eirwahl@online.no
Asbjørn Knoff

Kasserer

a-kknoff@online.no
Halvor Prestvik

90540392
7900 Rørvik
Gluggfjellvn. 22 92877970

hapres@online.no

7900 Rørvik

Dag Hallvard Ystgaard

Steinfjorden

74393172

7900 Rørvik

91793732

Ryum

47665005

Sekretær/
redaktør
Styremedlem

dag@ystgaard.net
Pål Dekkerhus

Vara

paal.dekkerhus@avinor.no
Brit Ramfjord

Vara

brit.ramfjord@gmail.no
Bernt Ramstad

Vara

berrams@online.no
Birger Svendsgaard
birger.svendsgaard@widerøe.no

7900 Rørvik
Skippergt. 18
Postb. 259
7901 Rørvik
Havnegt. 17

91856985

95252360

7900 Rørvik
Engasvn.16
7900 Rørvik

90160503
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Ta bilder av ”møteplasser”!
Tema for årets kulturminnedager,
4.-9.sept. er ”Møteplasser”: Hvor
møttes mennesker tidligere, hvor
møtes vi i dag?
Det kan være steder for gudsdyrkelse, handel, reisevirksomhet,

Fra Bryggeloftet

konkurranse eller fest og moro.
Vi ønsker å samle slike bilder til en
utstilling, og husk at det er motivene og ikke det fototekniske som
er viktigst.
Gjerne bilder tatt med telefonen
din, bruk fantasien, møtesteder
kan være så mangt.
Send ditt/dine forslag innen 1.
september til:
Folla Kystlag
Postboks 71
7901 Rørvik, eller

Eksempel på møteplass: Moe-brygga.
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e-post til: eirwahl@online.no

Tørrfisk og lutefisk til salgs!
Folla Kystlag selger tørrfisk og lutefisk av egen
produksjon.
Pris kr 100 per fisk (ca. 1/2 kg) for tørrfisk og
kr 50 per kg for lutefisk.
Kontakt Asbjørn Knoff
Tlf: 90540392
Klipp ut og ta med til kommisjonæren

Et nytt år her ute ved kysten er allerede godt i
gang, dagene lenges, krykkja er tilbake og vinterfisket er i gang.
Årsmøtet ble avholdt 9. februar, og det nye styret har utformet årets vår-program. Programmet
finner du lenger bak i bladet, merk deg datoene
allerede nå.
Kystlaget er i år invitert til å delta på Skreifestivalen 17-18 mars. Vi skal stå for kafedrifta i
Heimbrygga ved museumspolden. Her vil vi servere tørrfisk-bacalao, samt kaffe og kaker. Og
hvis du ikke allerede er bedt om å være med i serveringa, kan du jo komme å
innta middagen hos oss.
Tørrfiskprosjektet fortsetter med henging av fisk også i vinter. Vi vil også etter
hvert prøve oss på andre tradisjonelle konserveringsmåter for råstoffet. Her er
det muligheter både for de som ønsker å lære å utnytte fangsten bedre, og for
de som har lyst til å bidra med egne kunnskaper om tradisjonell fisketilvirkning.
Og salget av fjorårets produksjon fortsetter, vi tilbyr snacks, hundemat, lutefisk og nå også råstoff til tørrfisk-bacalao inkl. oppskrift. Se annonse.
Det er foretatt en del nødvendige investeringer på Moe Brygga i året som
gikk. Vi vil i år legge mer vekt på å styrke økonomien i laget. Derfor ser vi oss
om etter høvelige dugnadsjobber. Så hvis du vet av passende oppgaver, eller
har en bygning som trenger til maling, ta gjerne kontakt med leder eller noen
andre i styret.
Som det fremgår av annonse i bladet, har kystlaget fått tilbud om å overta
Nils Bakkens gamle tresjark. Vi håper flere av våre medlemmer melder sin
interesse for å ta del i prosjektet, slik at vi kan inngå en avtale med Nils om
en eventuell overtakelse.
På temakvelden torsdag 29 mars, blir det trekning av lotteriet som vi startet
tidligere i år. Da vil det også bli anledning til å fylle loddbøker som ikke er
kjøpt opp. Vi takker Kontorinteriør og Rørvik Libris for premier til lotteriet.
Eirik Wahl
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Årsmelding 2011

Storgata 11
7900 Rørvik
Tlf: 74 39 39 33
Fax: 74 39 39 32
postmaster@elcom-as.no

Hvor var dette ?

Fra årsmøtet 9. februar

Hurtigrutas dag
Det har vært en liten nedgang i
medlemstallet i kystlaget, og vi er
ved årsskiftet ca. 75 medlemmer.
Vi har derfor ikke lyktes med målsettingen om flere medlemmer i
laget.
Tørrfisk-prosjekt
Under vinterfisket hengte kystlaget ca. 200 stk. torsk til
tørking på moloen på Flerengstranda. Nils Williksen
A/S har sponset fisken, og
det ferdige produkt selges
som tørrfisk, eller bearbeidet som lutfisk. Aktiviteten
har vært gjennomført som
kurs (bilde t.h.).

Årets utgave var lagt til lørdag 20.
juni, da M/S Nordnorge og NRK`s
direktesending ankom Rørvik, 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

Spørsmålet vi stilte i forrige nummer av Folla var; Hvor er dette?
Svaret er sjølsagt Nordøyan, eller
rettere sagt naustet ved fyrstasjonen på Nordøyan. Bildet er tatt i
2010.

Rørvik bil- & havneservice A/S
Tlf. 74 39 20 60

Ny konkurranse på siste side.

Strandgata 25

B.M: Det er ingen premiering!

7901 Rørvik

Hansvik Sport AS
74390876
www.g-sport.no
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Kystlaget er tilbudt Nils Bakkens tresjark i gave. Med
sjarken følger båtplass
i Rørvik Båtforening.

suksess, og markerte nok en gang
kystlaget på en positiv måte.
Vårfest
Fredag 20.mai var det vårdugnad
med etterfølgende fest på Moe
Brygga. Det ble servert egenprodusert boknafisk, som ble en suksess blant de 18 feststemte.
Høstfest
Årets høstfest, som skulle vært
avholdt 25. nov., ble dessverre
avlyst pga. liten påmelding.

Interesserte i kystlaget vil gjerne
ha med seg flere som kan tenke

seg å ha tilgang til ”sin egen
sjark”, klar til bruk. Gruppen vil bli
organisert som et båtlag under
kystlaget.

Husk:
Kulturminne-dagene

Båten er for tiden lagret ved Namdal Maritimes lagerplass.

4. - 9. september.

Motoren er en 8hk Sabb.

Årets tema:
Møteplasser

Interesserte kan ta kontakt med
noen i styret (se adresser og telefonnummer på side 2).

Medlemsblad
Det nystartede medlemsbladet
”Folla”, har fått god mottagelse
blant lagets medlemmer. Folla
kommer ut med to nummer i året,
i forbindelse med utsending av vår
- og høstprogram. Prosjektet er
finansiert av annonse-inntekter fra
lokale bidragsytere.

Første nummer av medlemsbladet for Folla
kystlag som ble gitt ut i fjor. Bladet har fått
navnet Folla.

Søndagskaffe
Vi har i år holdt åpent kun en søndag for salg av kaffe og nystekte
vafler på Moe Brygga. Bra oppmøte. I tillegg må nevnes
”søndagsgutta”, som ofte er
innom våre lokaler på sine
ukentlige spaserturer, og
legger igjen penger i kaffeboksen. Takk for bidraget.
Søndagskaffe på kystlagsbrygga.
Fra venstre Bernt Holand, Tom
Lysø, Thea Weima, Eirik Wahl
(bak), Torill Johannessen, Sonja
Wahl og Arne Larsen.
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Bakalao til Skreifestivalen

Moe Brygga

Eirik Wahl
(t.v.), Stein
Eriksen og Tor
Flage i Folla
kystlag. Bildet
er tatt i forbindelse med tørrfiskkurset som
ble holdt i fjor.

Det er utført en del arbeid på
Moe Brygga også i 2011. Det er
murt med Leca-stein ved inngangsdør, og igjennmurt vindusåpning i 1.etg.mot vest. En
del utvendig rydding og forskjønning er utført.
Kontor/møterom er ferdigstilt.
Nytt toalett er installert. Det
elektriske anlegget på brygga er
fortsatt under utbedring, og er
et betydelig økonomisk løft for
laget. Men også en nødvendig
investering for å oppnå en fornuftig og trygg bruk av lokalene.
Det er innkjøpt fire nye to lags
energi-vinduer til 1.etg, og et
brannvindu til møterom. Røykvarslings-anlegg er montert.

Fotokonkurranse
I forbindelse med kulturminneda-

Tørrfisken blir
råstoff for bakalaoen som serveres under
Skreifestivalen.

Tor Flage stod i spissen for murerarbeidet
som ble gjort i fjor. Til sommeren skal det
mures mer.

gens tema, ”Skjulte skatter. Spor
i landskapet. ”, arrangerte vi en
uhøytidelig fotokonkurranse blant
kystlagets medlemmer. Bildene er
inntil videre utstilt på Moe Brygga.

Så er det klart for nok en Skreifestival. Denne vårlige festivalen i
takt med skreiens og solas gang
foregår i dagene 16. – 18. mars,
med en aldri så liten ”tjuvstart”
den 14. mars.

jobber med å utvide den til også å
omfatte nabokommunene. Festivalen har et program med innhold
for alle aldersgrupper.

Folla kystlag deltar i år under
Skreifestivalen for første gang på
mange år. Blant annet vil lagets
Skreifestivalen er et samarbeidsmedlemmer servere egenproduprosjekt mellom næringslivet i
Vikna, skoleverket, barnehagene, sert bakalao fra egenprodusert
ulike lag/foreninger og Kystmuse- tørrfisk på Heimbrygga lørdag og
et Norveg. Festivalen har ambisjo- søndag.
ner om å bli større regionalt og
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Siste reis med ”Nordstjernen”
Mange av de som
elsker å reise med
hurtigruta kan få
med seg den siste
turen i mars, og
mange har benyttet
sjansen. Allerede nå
er nesten alle lugarene utsolgt, noe som
er uvanlig for årstiden å være.
Etter 56 års tjeneste avslutter MS
Nordstjernen innsatsen langs kysten. Den 17. mars legger båten ut
på sin aller siste reise som hurtigrute. Reisen går fra Kirkenes til
Bergen, og når den legger til kai i
Bergen 22. mars går den inn i historien som den hurtigruta som har
seilt lengst av alle hurtigruteskip.
Selskapet ønsker nå å selge båten. Både norske og utenlandske
interessenter har vært inne i bildet.
«Nordstjernen» ble bygget i Hamburg for Bergenske
Dampskibsseskap i 1956. Den har
flere ganger blitt forsøkt tatt ut av
drift, men hele tiden kommet tilbake. Båten har vært i god stand,
og den er populær blant reisende,
men nå er det altså slutt, i følge
rederiet.

«Nordstjernen»s siste reis blir
også mulig å se på NRK TV. Et
team skal følge båten hele veien
fra Kirkenes til Bergen. I den forbindelse ønsker Hurtigruteselskapet kontakt med personer som
kanskje har liggende en gammel
smalfilm-rull fra en reise med nettopp denne båten. I så fall ønsker
selskapet gjerne å se den. TVprogrammet med ”Nordstjernen”
kommer til å bli vist på NRK i løpet
av 2012, som en 40 minutter lang
dokumentar.

”Nordstjernen” på en av sine siste opphold
i Rørvik.

Grinna Fyr
Liten aktivitet på fyret i år. Kystverkets oppgraderinger lar fortsatt
vente på seg. Eventuell utleie avhenger av godkjent brannsikring i
tårnet.

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.

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.

Rørvik, 24.01.2012

Styret

Styret har i 2011 bestått av:
Eirik Wahl - leder
Asbjørn Knoff - nestleder
Viktoria Wahl - kasserer
Dag Hallvard Ystgaard - sekretær
Pål Dekkerhus - styremedlem
Varamedlemmer:
Anita Frelsøy, Birger Svendsgaard og Bernt Ramstad.

Din lokale emballasjeprodusent

8

Vårprogram 2012
Aktivitetskvelder på Moe Brygga, Rørvik.
Torsdager fra kl 18.00 Velkommen
Skreifestivalen.
Vi skal i år delta med matservering på Heimbrygga
(museumsbryggene) under skreifestivalen, lørdag 17. og søndag 18.
mars.
Tørrfiskprosjekt.
Fjorårets prøveprosjekt – egenprodusert tørrfisk for salg, ble en suksess, og vi fortsetter med tørking, foredling og salg. Kom å bli med!
Kontaktperson Asbjørn Knoff.
Temakvelder kl. 18.00 (vi spiser kveldsmat i lag fra ca. kl. 20.00)
- Torsdag 29.mars: Vi evaluerer vår deltakelse under skreifestivalen,
og vurderer vår videre delaktighet. Også med tanke på event. deltakelse i selskapet Skreifestivalen SA. Og så blir det trekning av årets
lotteri.
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Vårfest fredag 11. mai kl 20.00.
dusert stokkfisk-bacalao!

Vi satser på å servere egenpro-

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 enkelte søndager i mai og juni. Her trengs det to på
vakt hver gang, tar du/dere en vakt? Kontakt Eirik
Hurtigrutas dag ?. juli
Kystlaget har stand, og selger kaffe og
vafler på kaia om kvelden. Dato ikke bestemt, egen innkalling blir sent
ut.
Trøndelagsstevnet 8-10 juni. Årets utgave av fylkeskystlagets
stevne er lagt til Rødberg havn på Statsbygd.
Landsstevnet 26.-29. juli. Forbundet KYSTENS landsstevne er
i år lagt til Bragdøya ved Kristiansand. Nærmere opplysninger:
www.kysten.no

- Torsdag 26.april : Omvisning for kystlagets medlemmer i Norsk Telemuseum på Rørvik, med hovedvekt på Rørvik radio`s historie. Odd
Victor Elveland som har bygd opp museet viser rundt. Møt opp på Moe
Brygga kl.18.00.
Arbeid på Moe Brygga fortsetter med vedlikehold, ombygginger
osv. Møt opp på torsdager, eller ta kontakt med Eirik, hvis du vil være
med.
Vår-dugnad fredag 11. mai fra kl 17.00

Flerengstranda 7900 Rørvik

