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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 2

Oktober 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.

Hvor er dette?

Innholdet:
Fra Bryggeloftet
Moe-Brygga kystlagets hjem

Fram til neste utgave av Folla kan dere lure på hvor dette bildet er tatt. Vi kan
røpe så mye som at det er en kjent plass i Vikna kommune det er snakk om.
De som vil ha svaret raskt kan om ikke lenge finne det på
www.follakystlag.no.

Fotokonkurransen
”Strømø” til tørk
Tørrfiskprosjektet
Høstprogrammet

Årgang 1

2
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Vi prøver igjen!

Høstprogram

Hei!

til at vi gjør som best vi kan.

Etter en forholdsvis vellykka første
utgave av medlemsblad for Folla Kystlag, med mange positive tilbakemeldinger, kommer her utgave nummer
to.

Dermed er det klart at navnet på
medlemsbladet blir Folla. Derimot er
det ikke så opplagt at vi kan fortsette
å lage medlemsblad uten innspill fra
medlemmene.

I forrige nummer oppfordret vi til aktiv deltakelse fra medlemmene, med
innsending av stoff og bilder fra sommerens aktiviteter og/eller om spesielle tema fra vår rike kystkultur. Likeså bad vi om innspill til navn på medlemsblad og forslag til logo for laget.

Så - kom med innspill! Alle bidrag
mottas med takk og kan sendes til en
av adressene nedenfor. Neste utgivelse blir i mars/april 2012.
Lykke til og god jul!
Dag H.

Vi må kunne slå fast at responsen har P.S: Du finner også informasjon fra
vært temmelig laber, for ikke å si fra- kystlaget ved å gå inn på
www.follakystlag.no
værende. Vi velger å tolke det i beste
mening og tar det som et tegn på tillit

Eirik Wahl
eirwahl@online.no

Nestleder

Asbjørn Knoff
a-kknoff@online.no

Kasserer

Viktoria Wahl
viktoria.therese@me.com

Sekretær/ Dag Hallvard Ystgaard
redaktør
dag@ystgaard.net
Styremedlem

Pål Dekkerhus
paal.dekkerhus@avinor.no

Vara

Anita Frelsøy
anita.frelsoy@ntfk.no

Vara

Bernt Ramstad
berrams@online.no

Vara

Blant annet:
Noen pent brukte
stoler til møterommet, kjøkken-skap
(over- og underskap), oppvaskbenk med utslagsvask.
Henv. Tlf.
97509319

Aktivitetskvelder på Moe Brygga, Rørvik.
Torsdager fra kl 18.00

Velkommen☺

Temakvelder kl. 18.00
Vi spiser kveldsmat i lag fra kl. 20.00
Torsdag 27. okt: Første etasje i brygga.
Vi starter rydding, og planlegger videre bruk av
lokalet og drøfter motorsamlingas framtid.
Torsdag 17. nov: Tørrfisk.
Vi snakker om produksjon og bruk før og nå.

Arbeid på Moe Brygga fortsetter med vedlikehold, ombygginger
osv. Møt opp på torsdager, eller ta kontakt med Eirik hvis du vil være
med.

Styret 2011
Leder

Vi trenger
utstyr til
Moe-Brygga!

2011

Dalsethsgt. 2

74391342

7900 Rørvik
Fjellveien 10
7900 Rørvik

97509319
74390672

Flerengstrand

90540392
48058179

7900 Rørvik
Steinfjorden

74393172

7900 Rørvik
Ryum

91793732
47665005

Høstfest fredag 25. nov. kl 20.00. Det blir i år lutefiskaften. Vi satser på å servere egenprodusert lutfisk med tilbehør.
Pris kr. 150,- pr. pers. (middag, dessert og drikke til maten)
Påmelding innen tirsdag 15. nov. til Eirik Wahl (97509319)
Grinna fyr Dugnadsturer (væravhengig). Interesserte kan kontakte
Eirik på tlf. 97509319

7900 Rørvik
Bakkegt. 3

41363070

Storgata 20
7900 Rørvik

7900 Rørvik
Havnegt. 17

95252360

Telefon:
74 36 66 00

90160503

E-post:
post@kysthotellet.no

7901 Rørvik
Birger Svendsgaard
Engasvn.16
birger.svendsgaard@widerøe.no
7900 Rørvik
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Fra Bryggeloftet

Bilder fra Hurtigrutas dag

Kjære kystlagsmedlem!
”Sommeren er kort, høsten kommer fort”, heter
det i sangen. Og det merker også vi som skal få
start på Folla Kystlag etter sommeren.
Av vårens aktiviteter var tørrfiskprosjektet et
vellykket tiltak, og vi kan nå tilby prima tørrfisk
til medlemmer og andre. Vi retter en stor takk til
firma Nils Williksen A/S, som sponset oss med
skrei, samt tilbød oss tørkeplass på Flerengstranda. Vi håper selvsagt på en lignende avtale
for neste vinter.
På vårfesten 20. mai, ble de 18 deltakerne traktert med selvprodusert boknafisk, og hjemmelaget dessert.
Hurtigrutas dag var siste aktivitet før ferien. I år var dagen kombinert med tvopptaket fra M/S Nordnorge, og kystlaget tilbød som vanlig kaffe og vafler.

Tørrfisk til salgs!

Julebord!

Folla Kystlag selger tørrfisk av egen produksjon.
Kr 100 per fisk (ca. 1/2
kg).

Årets høstfest/julebord
arrangeres fredag 25. november kl. 20.00.

Kontakt Asbjørn Knoff
Tlf: 90540392

Påmelding innen tirsdag
15. nov. til Eirik Wahl
Tlf: 97509319

Deltakelsen i vår uhøytidelige fotokonkurranse, ”kulturspor i landskapet”, ble
nok ikke helt som vi ønsket. Men honnør til de som sendte inn bilder. I dette
nr. av ”Folla” presenterer vi vinnerbildet, samt et par andre. Alle innsendte
bilder vil være utstilt på Moe-Brygga ut året.
Det har vært ytret ønske fra en del medlemmer om å få i stand et kurs i å
lage labber i kystlagets regi, det har dessverre ikke lyktes oss å få til dette i
høst, men planen er starte opp på nyåret. Kurset vil bli annonsert, men hvis
du er interessert så ta gjerne kontakt før det, først til mølla osv.
Årets julebord i kystlaget er annonsert annet sted i bladet, sett av fredag 25.
november, og husk å meld deg/dere på!
Torsdager fra kl. 18.00 er faste aktivitetskvelder. Og selv om aktiviteten enkelte kvelder begrenser seg til kaffekoking og sosialt samvær, foregår det
også arbeid i kystlagets lokaler på torsdagskveldene.
I høst skal vi rydde i første etasje, og vi skal planlegge videre bruk av lokalet,
særlig med tanke på å skaffe bedre forhold for gammelmotorene våre. Her
trenger vi fornuftige innspill og engasjement, så møt opp og ta del i arbeidet.
Eirik Wahl
Leder
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Moe-Brygga – kystlagets hjem!
Noen ord og bilder fra da kystlaget fant sin base

Fersk torsk (skrei) ble velvillig
sponset av Nils Williksen A/S, som
også bidro med egnet tørkeplass.
En meget fin gave til kystlaget,
som også skapte aktivitet og engasjement hos medlemmene.
Folla Kystlags brygge bærer sitt
navn etter tidligere eier Toralf
Moe, som drev entreprenørvirksomhet med verksted og lager
i bygget.

Brygga og området rundt har fått en
betydelig ansiktsløfting siden den gang.
Er det krykkjene på taket de diskuterer,
Alfred Strand og Arne Walaunet?

Mange har glemt at Moe
Brygga var hvit, og taket rustfarget (og hullet). På taket Arne Walaunet og Henrik Johansen. På veggen Åge
Sydskjør og Sonja H.
Wahl. Taket er senere
lektet opp og nye takplater er montert.

Vi håper å gjenta prosjektet til
vinteren, og etter hvert se på flere
sider ved tørrfisk-produksjon, før
og nå, og bruken av råstoffet.
Tor Flage tar en luktprøve av tørrfisken og kan
bare slå fast at kvaliteten
er prima.

Flerengstranda 7900 Rørvik
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Tørrfiskprosjektet!

Kurset ”Produksjon av tørrfisk i vinter/
vår, hadde seks deltakere fra kystlaget.
Resultatet ble i underkant av 200 tørrfisk, som nå selges til inntekt for kystlaget, både i form av tørrfisk og lutefisk.

Eirk Wahl, Stein Eriksen og Tor Flage tar det
første nølende framstøtet mot skreikaret.

Asbjørn Knoff
konstaterer at
skreien har fått
god tørk.

Med kaffe og hjembakte boller fra Eva Sydskjør, tok de en velfortjent pause i vårsola i
1998: Henrik Johansen, Sonja H. Wahl, Åge Sydskjør, Arne Walaunet og Bjørn Kristiansen.

Kystlaget ble stiftet i 1995, og de
første par årene manglet laget sin
egen base.

Alfred
Strand
var bas
for å dele
av og
innrede
møterommet i
andre
etasje.
Her måler
han opp
rommet i
lag med
Kjetil
Todal.

Kystmuseet fikk leie Moe-Brygga
av Rørvik Havnevesen, og leide
videre ut andre etasje til Folla
Kystlag.

6
Fra høsten 1997 var vi leietaker,
og husleia var utvendig maling og
vedlikehold.
Senere leide vi hele brygga fra
Vikna Havnevesen, da ble husleia
betalt med dyre penger for ei lita

forening, men fra 2005 sto vi endelig som eier av Moe Brygga og
området rundt.
Og arbeidet med oppgradering av
bygningen og eiendommen foregår fortsatt.

Møterommet begynner å ta form.
Fornøyde arbeidsfolk er: Åge Sydskjør, Eirik Wahl, Eva Sydskjør, Agnes H. Holand, Åsmund Hagen, Viggo Mohn og Bernt Holand.

11
Spennende
- Dette er et spennende prosjekt,
innrømmer de to, som jevnlig får
Overvann
besøk av eldre sjøfolk som kan
Og vannet, det kom hovedsakelig
fortelle litt av hvert både om båfra oven, det vil si gjennom dekten og om vedlikehold. Sjøl er de
ket, eller rettere sagt mellom dekforholdsvis uerfarne, men Kjell har
ket og rekka, der råteskadene var
en fortid fra slipen på Abelvær.
ganske omfattende. Nå er arbeidet
Blant annet var med å skifte rekmed å skifte ut rekkestøtter og
kestøtter på gamle ”Vikna” og han
rekke i full gang, samtidig som
var også med på restaureringa av
skroget får seg en skikkelig om”Pauline”.
gang med vasking og smøring
- Målet er å få båten tett slik at vi
både utvendig og innvendig.
kan få tatt den i bruk til somme- Det var kanskje litt mer råte enn
ren til fiske og annen hobbyvirkvi hadde håpet, men selve skroget
somhet. Så får vi ta det nødvendiser ut til å være i bra kondisjon.
ge restaureringsarbeidet innvenDekket er også bra, men må nates
dig etter hvert, sier de to båtentuenkelte steder, forteller de to, som
siastene.
ikke vet hvor lenge de får holde til
”Strømø” er på 47 fot og er bygd
på slipen. De håper å få gjort
unna det mest nødvendige utven- ved Saltdal patentslip på Rognan
på 60-tallet.
dig før de eventuelt må ut. Så
lenge eieren av slipen ikke har det
Vi vil komme tilbake med mer
store behovet, får de lov til å bli
stoff om restaureringsarbeidet i
værende.
senere utgave av Folla.
ble etter hvert nødvendig med
daglig tilsyn og pumping.

Hansvik Sport AS
74390876
www.g-sport.no
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”Strømø” til tørk

Vårfest på Moe Brygga!
Fredag 20 mai ble det arrangert
vårfest for medlemmene.
”Tørrfiskgjengen” hadde tatt av
noen boknafisker fra tørrfiskgjellen på Flerengstranda.

I vår overtok Kjell Lindegjerdet og
Stein Eriksen den tidligere losbåten ”Strømø” etter at den hadde
vansmektet ved kai i Rørvik i flere
år. Nylig ble båten tatt opp på sli-

pen i Ottersøy for å starte oppussingsarbeidet. Det vil si - i første
omgang er det snakk om
”livbergende tiltak”. Båten var
nemlig blitt ganske lekk, og det

Boknafisk er halvtørr fisk, og denne hadde hengt 2-3 uker. Fisken
ble servert med riktig tilbehør, og
med hjemmelaget dessert ble
kvelden en suksess blant de 18
feststemte medlemmene.

Din lokale emballasjeprodusent
Klipp ut og ta med til kommisjonæren

8

Vinnerbildet

9

Fere bilder fra fotokonkurransen
Bildet til høyre er fra
Frelsøya og er tatt av
Knut Grindvik.

Bildet under er fra
Korsholmen ved
Måneset. Fotograf her
er Anne Grete Walaunet.

I forbindelse med årets Kulturminnedag den 11. september inviterte vi i
forrige nummer til en uhøytidelig fotokonkurranse blant kystlagets medlemmer. Temaet for konkurransen var
”Skjulte skatter. Spor i landskapet”.
Oppslutningen om konkurransen var
ikke all verden, men vi har fått inn
noe bilder som vi synes er gode.
En uhildet jury av glade amatører fra
Folla Kystlag har kåret Viggo Mohns

bilde fra Binnerøya i Nærøy som vinner.
Øya ble fraflyttet i 1948, da
fotografens bestefar Johan Halvorsen
flyttet til fastlandet. Nå er det bare
grunnmuren, og den gamle rogna i
hagen som viser spor etter menneskene som levde sine liv her.
Mohn vil få overrakt et ”Kysten-krus”
som premie ved en passende anledning.
Bilde fra
Ryumsjøen.
Foto:
Sonja H.
Wahl.

