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Hils på Kark!
Samseiling til Vega
Arne A. - ny forbundsleder
Kulturminnedagen i Bliksvær

VI ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER!
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LederKystlaget Salta:
Postboks 685, 8001 Bodø
Telefon:  41571453
Organisajonsnr:  982 855 381
Bankkonto:  8902.18.43084
E-post:  styret@salta.no
Vev-sider:  www.salta.no
Tillitsvalgte og kontaktpersoner
Styret:
Leder: Per Kristian Lund
 90040945
 pkl1000@online.no

Nestleder: Richard Hansen
 90597084
 nono54@online.no

Sekretær: Ester-Lovise Kristiansen
 99699004
 esterlovise@hotmail.com

Styremedlem: Johan Helmer Lind
 45604545
 johanlind@msn.com
 
Styremedlem: Trond Bliksvær
 75516737 * 95075408
 trond.bliksvaer@nforsk.no

Varamedlem: Knut Kaspersen
 90545217
 knut.kaspersen@bodoenergi.no
 
Varamedlem: Trond Heggelund
 75583260 * 41514572
 trond58@start.no

Molokroken kafè:
Leder: Arne Rødsand
 75518180 * 99025748
 arnejohan1@gmail.com

Molokroken båthavn:
Bryggesjef: Trond Heggelund (se styret)
 
Nyholmen:
Rødbrygga:: Arne Andreassen
 75580743 * 48108465
 arne.andreassen@posten.no
Smia: Arne Rødsand (se Molokroken)

«Hæringen»: Asbjørn Nilsen
 75581345 * 90774023
 asbjorn.nilsen@plan-evo.no
 Trond Bliksvær (se styret)
Båtloftet:
Leder: Ernst Hole
	 91367018
Bliksvær:
Heimbrygga: Styret i kystlaget
Utleie skola: Alf Pedersen
 75584902
 styret@salta.no
Auskaret:
Leder Kristin Norli
	 75580735 * 91726040
Stoff til: auskaret@salta.no

Vev-sider:
Leder Henrik Dvergsdal
 75518541* 47040444
 henrikdv@gmail.com
MK Faxsen:
Leder: Arne E. Neeraas
 75524828 * 99269049
 arne@neeraas.no
Charter: 95126125, faxsen@salta.no
Vev-sider: www.faxsen.com 

Det var nok med noe presta-
sjonsangst at jeg sa meg villig 

til å overta som leder av Salta etter 
Arne Andreassen.
Aktivitetsplanen så jeg også som 
svært omfattende og bekymrings-
full, med behov for en del innskren-
kinger. Den har imidlertid vært et 
nyttig redskap for å forsøke å holde 
tråden i arbeidet.
Heldigvis er det mange av aktivi-
tetene som nærmest går av seg 
selv med dyktige aktivitetsledere og 
andre engasjerte personer.

Årsmøtets vedtak om å legge en 
større utbygging av Molokroken på 
is inntil videre var utvilsomt riktig.

I møte med Bodø Havn har vi fått 
avklart at Molokroken kan drives 
videre som før og at der vil bli utar-
beidet en ny avtale.
Det har vært gjennomført 5 styre-
møter siden årsmøtet, kystlagstur 
til Bliksvær er gjennomført med 
bra deltakelse og god innsats på 
skolen.
Medlemsmøte på Rødbrygga ble 
avholdt 12 juni med info om aktivi-
teter så langt, video fra sjøsetting, 
reker med tilbehør og med dans til 
gamle LP-plater!

Utfordringene framover blir først 
og fremst Rødbrygga der Arne A. 
har påtatt seg å være pådriver og 
aktivitetsleder så langt. 
Andre ting vi må ta tak i er vedlike-
hold og toaletter på Molokroken, 
Molokroken båthavn der el-anleg-
get er i kaos, Bliksvær skole der det 
gjenstår noe innvendig vedlikehold 
og et sterkt behov for en oppgrade-
ring av møbler og madrasser.

De som har lyst til å gjøre en inn-
sats er hjertelig velkomne. 

Ønsker alle en god sommer og 
håper vi sees på samseilingen til 
Vega.

Per K.

Vi gratulerer

Heidi 50 år!
Dagen ble feiret sammen med 
tvillingsøster Unni på Faxsen og 
Rødbrygga.

Monrad blir 70 år!
Stor fest på Rognan? Monrad fyller 
70 år til høsten.



Foto: Arne E. Neeraas

Samseiling

Barnas Kystdag

Foto: Henrik Dvergsdal
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Kulturminneår-arrangement 11. juli
Arrangeres i Bliksvær. Deretter samseiling til Vega. Se program side 8.

Landsstevnetur med M/K Faxsen 11.-20. juli
Avgang til Bliksvær lørdag 11. juli.  Vi blir med på markeringen av kulturminneåret før seilasen til Vega.  Vi 
regner med å være tilbake i Bodø mandag 20. juli.  Du kan være med på hele eller deler av turen.  Vi har 
plass til 17 stk til overnatting om bord, men vi kan ta totalt 30 passasjerer med på turen.
Påmelding: faxsen@salta.no eller tlf. 951 26 125

Forbundet Kystens Landsstevne 16.-19. juli på Vega
Både Nordlændingen, Storøy, Øysteinfjord
og Faxsen tar turen sørover.

Trebåtdagan på Rognan 20.-23. august
Faxsen deltar på trebåtdagan.
Påmelding: faxsen@salta.no eller tlf. 951 26 125

Barnas Kystdag 29. august på Nyholmen

Medlemsmøte torsdag 29. oktober på Nyholmen

Seilingsplan 2009

Båter nordfra som ønsker å 
delta i samseilingen samles 

på Kjerringøy fredag 10. juli. Neste 
dag går ferden videre til Bliksvær 
der Kystlaget Salta og Bliksvær Vel 
samarbeider om en markering av 
Kulturminneåret 2009. Arrangemen-
tet er åpent også for andre tilreisen-
de. Hurtigbåt til Bliksvær fra Bodø 
kl 0920 med retur ca 1600.

Det er derfor ønskelig ar samsei-
lingen planlegges slik at båtene 
ankommer Bliksvær ca. kl 1400.

På Skålvær blir det kirkekonsert kl 
2100, utstilling, omvisning og gril-
ling i hageanlegget.

Gjør oppmerksom på at Alstahaug 
kystlag har et samtidig arrangement 
på Brasøy ca 3 nm lenger nord. 
Regner med at båtene vil fordele 
seg noe på de to arrangementene 
og at man samles til en felles inn-
seiling til Vega.

Samseiling nordfra til landstevnet på Vega

Kontaktpersoner:
Kjerringøy ....................................Ulf Mikalsen  ...................ulfmikal@online.no ..................................91577445
Bliksvær, Støtt..............................Per K. Lund .....................pkl1000@online.no  .................................90040945
I. Kvarøy, Lovund, Skålvær ..........O. Nikolaisen ..................oddbjorn.nikolaisen@c2i.net  ..................97667502

Det er fint om de båtene som tenker delta i samseilingen melder båt og ca. antall personer til pkl1000@online.no 

Seilingsplan:
Kjerringøy ...................10. juli

Bliksvær ......................11. juli

Støtt ............................12. juli

Indre Kvarøy ...............13. juli

*

*

*

*

Lovund ........................14. juli

Skålvær ......................15. juli

Vega ...........................16. juli

*

*

*
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Åfjordsbåten "Kark"

Båten har vært i kystlagets eie i 10 år og er 
nå sjøsatt etter mange år på land. 

Den har tidligere vært eid av skipper Elmar 
Haugsand som hadde med seg båten fra Nord-
Trøndelag til Fjære på Kjerringøy. Kystlaget fikk 
kjøpe båten etter hans død for kr. 10000.

”Kark” er en seksring med tre rom og 6 keiper. 
Ifølge gammel trøndersk beregning skal den da 
være 9-10 alen på halsen og ha fem bordgan-
ger. Sammenlignet med ”Hæringen” som er 31 
fot er Kark 21 fot. (6,85 meter) Den har sneseil-
rigg med fokk og storseil. 

Åfjordsbåten er veldig lett og artig å ro. Den ble 
rodd i postskyssen i 2000 av Hilmar Hansen, 
Harald Lundeker og Sverre Willumsen. 
De ble nr. 2 på tiden 3 timer og 10 minutter, 
bare 25 åretak bak vinnerne. 
Det sies at de bare hadde øvd noen få åretak 
på vågen ved kirkestedet i Gildeskål før start.

Tross at båten er ca 130 år, er den i god stand 
og alle bordene er uten sprekker. De gamle 
keipene er skiftet ut med nye og den har fått 
nye vaterbord, nye plikter samt sesser foran og 
akter. Den manglet røstjern til feste av riggen, 
så disse er nye. Framstevnen er forlenget til 
original høyde da denne har vært kuttet. 

”Kark” er i løpet av vinteren blitt klargjort av iher-
dige medlemmer på båtloftet og målet er at den 
skal ut på havet før St. Hans. Den skal ifølge 
sikre kilder være kystlagets beste båt, så vi kan 
alle glede oss til å se den i havna sammen med 

”Hæringen” og i bruk på korte og lange turer. I motsetning til sin navnebror fra Trøndelag håper jeg vår ”Kark” vil 
tjene sin eier kystlaget trofast i mange, mange år framover.

Guri  
Kilder: Nordlandsbåten og Åfjordsbåten, bind 3, Ernst Hole, Leif Sjøbu og Sverre Willumsen.

De som har tilsyn med Hæringen holder også et øye med Kark. Går du tur på moloen og ser at Kark bør auses, så 
gjør gjerne det! Vil du låne båten? Ta kontakt med Ernst Hole på mobil 91367018

Foto: Guri Moe

Hæringen
Mandag 15. mai ble Hæringen sjø-
satt – og det er ny rekord.  Bakde-
len ar at båten ikke har stått ute til 
tørk etter at den ble tjæresmurt.  Vi 
fikk også litt problemer med elek-
tronikken og motoren.  Uten pumpe 
og påhenger klatret fire ”mann” 
om bord innerst på Rønvikleira.  
Tre mann på årene, mens Harald 
hadde sin fulle hyre med å styre og 
ause på én gang.  Men båten var 
visstnok ikke like lekk som i fjor.  De 
som husker helt tilbake til 17.mai-

helgen, vil vite at vi hadde et 
nydelig vær, flatt hav og god 
temperatur, og vi fikk en flott 
rotur til moloen.

Nå har båten trutnet, pumpa er 
reparert og motoren er i orden, 
og tirsdagsseilasene er i gang.  
Vi har som vanlig vaktliste for 
tilsyn.  Nytt av året er kodelås 
på løftingen.  Vestfjordseilasen 
var første begivenhet på sei-
lingsplanen og Hæringen ble 
rodd inn til 3. plass på 5t 45min.

Foto: Trond Bliksvær

Sjøsetting



Medlemsblad for Kystlaget Salta juli  2009 V

Sjøsettingen var planlagt til 
lørdag 25 april. Den skulle gjen-

nomføres på gammelmåten med 
oppsanger og mannskaper som 
skulle sette. Folk møtte villig opp, 
men grunnet mye vind måtte det 
hele utsettes en dag.

Søndagen var været bra og ca 100 
personer var vel møtt fram dels 
for å hjelpe til og dels for å bivåne 
begivenheten. 40-45 av disse 
deltok i settingen. Da båten er over 
5 tonn ble det kanskje litt i minste 
laget med settere, men vår dyktige 
oppsanger Ulf Mikalsen lokket fram 
uante krefter hos mannskapene. 

Sjøsetting av Nordlændingen

Litt smurning med grønnsåpe og 
genever hjalp nok også. 

Det var litt tilløp til dramatikk på 
slutten med slagside og to mann på 
havet, men verken folk eller båt fikk 
skader og stemningen var høy når 
båten fløt.

Kaffetraktere og vaffelpresser gikk 
på høygir i smia hele tiden og folk 
virket godt fornøyde.

Tre timer senere var ballasten lagt i 
og båten ferdig rigget!

Tusen takk til alle som møtte opp og 
som deltok for å gjøre utsettingen til 
den festen det ble!

Kommentar fra deltaker: ”Det artig-
ste jeg har vært med på siden jeg 
begynte i Salta!”

Per K.

Foto: Henrik Dvergsdal

Foto: Henrik Dvergsdal

Oppsanger Ulf

Uante krefter hos mannskapene

Nytt fra Stiftelsen Faxsen

Kystlaget og Bodø kommune 
har utpekt nytt styre i Stiftelsen 

Faxsen:

Styremedlemmer:
Arne E. Neeraas .........leder
Einar Molvik ................sekretær
Håkon Sivertsen .........styremedlem
    
Varamedlemmer:
Johan Bakke, Kristin Norli og
Arne H. Andreassen

De nye medlemmene tar fatt på 
oppgaven etter at det gamle styret 
har lagt et solid grunnlag å jobbe 
videre med. Vi takker for innsatsen.

Stiftelsen er avhengig av medlem-
mene i Kystlaget for å holde skuta 
flytende, og vi ønsker alle som har 
lyst til å være med å ta vare på og 
oppleve ekte kystkultur velkommen 
ombord.

Nye regler krever at 
mannskap utover sik-
kerhetsbemanningen 
må ha "Passasjer- og 
krisehåndteringskurs". 
Vi håper å få gjennom-
ført et helgekurs i høst 
for flest mulig.

Charterturene er viktig 
for økonomien og 
vi har i løpet av mai 
og juni gjennomført 
en rekke turer med 
mange fornøyde pas-
sasjerer.

Litt statistikk hittil i år:
16 charterturer
53 timer charter
234 mannskapstimer charterturer
323 passasjerer
109 porsjoner med reker
49 porsjoner fiskesuppe

Foto: Rita Jakobsen

11. juli er det avgang fra Bodø til 
landstevnet på Vega. Vi har frem-
deles noen ledige plasser ombord 
dersom det er noen som ønsker 
å være med. Ring 95126125 eller 
send en e-post: faxsen@salta.no

Arne E.
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Dugnadshelg på Bliksvær skole

Den nye lederen i Forbundet Kysten kommer fra Kystlaget Salta!  

Auskarets medarbeider fikk en prat i kveldssola på kaikanten.

       Arne Andreassen, gratulerer med ledervervet i forbundet!

Arne A. - ny leder i Forbundet Kysten

Hvorfor har du tatt på deg 
oppdraget?
Det er en naturlig konsekvens av 
at jeg sa ja til å bli nesteleder for 
to år siden.  Jeg hadde lyst til å 
gjøre en jobb for Forbundet Kysten. 
Gerd Helga var tidlig ute og signa-
liserte sin avgang, så jeg fikk god 
tid til å tenke meg om. Kanskje for 
god tid. Tanken om å si nei streifet 
meg mer enn én gang, men til slutt 
konkluderte jeg med at dette var en 
utfordring jeg ikke kunne la fare.

Er det like mye jobb å være le-
der av forbundet som av lokal-
laget?
Det vet jeg ikke ennå.  Jeg tror det 
er mindre.  Jeg har tre tilsatte på 
skuret.  De tar all daglig drift og 
administrasjon.

Hvordan jobber dere i lands-
styret?
Landsstyret møtes 4-5 ganger pr. 
år.  Et av disse legges til arrangøren 
av neste års landsstevne.  

Vi behandler alle saker det er 
naturlig at landsstyret skal mene 
noe om.  Det er alltid orienterings-
saker og høringssaker.  Forbundet 
Kysten får stadig større aksept 
som høringsinstans, sammen med 
bl.a. Norsk Forening for Fartøyvern.  
Orientering gis bl.a. om saker det 
jobbes med over tid, fra skurets 
medarbeidere.

Hva er forbundets viktig-
ste oppgaver framover?
 Å bli mer synlig!  Først og 
fremst sentralt.  Vi må bli 
flinkere til å kommunisere ut 
vårt budskap.  Det er derfor 
nedsatt en egen arbeids-
gruppe som skal lage utkast 
til kommunikasjonsplan for 
Forbundet Kysten.  Utkastet 
skal være ferdig til høsten.  
Det er viktig å være synlig i 
forhold til lokallagene og å 
kunne gi lokallagene støtte og 
oppbakking.

Du har ikke sluppet tak i 
lokallaget – Salta.  Du er 
varamedlem til styret i 
Stiftelsen Faxsen, du er man-
skap på M/K Faxsen, og du er 
aktivitetsleder på Rødbrygga.  
Hva er motivasjonen din?
Glede, galskap og tro på å kunne 
skape noe.

Mht til Faxsen er det gleden ved 
å være med, og å være på havet.  
Jeg møter utrolig mange fine men-
nesker blant gjestene våre.

Fra tiden som leder for Salta, så jeg 
behov for en koordinator for Rød-
brygga.  Jeg ble spurt av lagets nye 
leder om jeg kunne ta den rollen 
og var ”gal” nok til å takke ja.  Jeg 
har en del kontakter som gjør det 
lettere enn om det skulle komme en 

ny, og så har jeg god tro på at det 
skal være mulig å skape et kystkul-
tursenter på Nyholmen over tid.  3-5 
år må vi nok bruke før vi kan si oss 
ferdig.

Hvilket forhold har du til årer 
og seil?
Jeg er nærmest født og oppvokst i 
en færing, og trodde lenge at alle 
kunne ro…

Men seile kan jeg ikke.  Jeg har 
vært om bord i Hæringen, men ikke 
under seil.  Har lovet Trond å bli 
med på en tirsdagsseilas, men om 
det blir i år får tiden vise.

Kristin

Foto: Henrik Dvergsdal

I  løpet av helga ble følgende ar-
beidsoppgaver gjort:

Brukket flaggstang m/fot tatt ned  
 og kappet

Ryddet kratt på skoletomta/   
 rosebusker beskåret

Nedgrodd sykkelstativ "spadd"  
 opp og fjernet

Ødelagt port fjernet (lagret bak  
 skolen)

Raket og ryddet rundt skolen

Plattingene til et 16 manns telt  

*

*

*

*

*

*

 lagt til tørk på bergene bak sko- 
 len

Vinduskarmer som utvendig   
 hadde fått et strøk maling, malt  
 to strøk til

5-6 råteskadede bord skiftet i  
 utvendig kledning

Ny bordkledning (2008 og 2009)  
 malt

Vindskier/ vannbord påbegynt,  
 men ikke ferdig malt

Innvendige karmer skrapet

*

*

*

*

*

Hele skolen (utenom takene)  
 "rundvasket"

Vi hadde rimelig vær utover på 
fredag. Lørdagen var flott, med fint 
utevær og grilling på kvelden. 

Søndagen tillot ikke annet enn opp-
rydding og hjemtur.

 Vi var på det meste (deler av 
lørdag) 12 voksne og 6 barn. Mye 
godt arbeid og ditto "sosialt sam-
vær".

Odd Einar

*
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Molokroken

Molokroken er lagets viktigste 
inntektskilde.  Vi har hatt bra 

med utleie i år.  Nå ville det vært fint 
med hjelp til rundvask før sommer-
sesongen starter.

Fem ungdommer, hvor, av to nye 
under opplæring, skal sørge for 
nystekte vafler og kaffe i hele som-
mer.  Kafeen er åpen hver dag fra 
kl. 11.00 til 16.00

Smia på Nyholmen har vært mye brukt i vinter.  Den fungerer som kaf-
febu med varme, både fra smia og en varmeovn.  Den brukes som 

møtelokale og treffsted, og kyslaget har avholdt to styremøter her.

Arne R har smidd det første beslaget til Hæringen!  Vi hadde ikke så mye 
verktøy, men Arne  har overlatt sitt i kystlagets eie.  Hvis noen har liggende 
verktøy eller utstyr som naturlig hører hjemme i smia, tar vi gjerne imot 
– her vil det blir brukt og komme til nytte.  Og smia må gjerne brukes mer, 
inviterer Arne.

Det har vært gjort et stort og godt arbeid med å restaurere smia, som nå 
er nærmest ferdig.  Men det er en utfordring å få tettet taket – vannet stik-
ker seg ned fra fjellveggen.  Etter kyndig befaring en vakker junitorsdag tror 
vi at vi har en god plan for å løse problemet.  

Ny epostadr. til Arne Rødsand: arnejohan1@gmail.com

Iperioden fra 19. mars og fram til-
sommerferien er det gjennomført 

15 aktivitetskvelder. Rundt 20 per-
soner har bidratt med vel 300 timer. 
Siste aktivitetskveld før sommer-
ferien 9. juli, men allerede torsdag 
13. august er vi i gang igjen.  Da blir 
det aktiviteter på Nyholmen hver 
torsdag fra kl 1800. Hvor lenge vi 
holder på utover høsten frå vi se på 
etter hvert, men jeg håper å gjøre 
torsdagskveldene til fast ”Nyhol-
menkveld” i lang tid framover. 

Det mest synlige resultat av inn-
satsen så langt er kanskje at i 2. 
etasjen er de to store reolene midt i 
rommet fjernet, dvs. flyttet til 1. eta-
sje og satt opp igjen der. Etasjen er 
ryddet og vasket, ”bardisk”, bord og 
stoler er på plass, slik at lokalet nå 
begynner å ligne det røffe selskaps-
lokalet vi har snakket om og ønsket 
oss. 2 arrangement er alt gjennom-

Smia -en liten suksess!

En liten statusrapport for aktivitetene på Nyholmen

ført og et tredje er 
under planlegging. 
Foreløpig er dette en 
arena kun for kyst-
laget og kystlagets 
medlemmer, og da 
som et ”sommerhus”.

Motorentusiastene i 
laget et godt i gang 
med ”Prosjekt Wich-
mann”, som går ut på 
å få montert opp og 
start på en 20 – 40 
Wichmann.   Et skik-
kelig kraftig funda-
ment er støpt og mo-

toren er prøvesattopp for å sjekke 
at alle delene finnes. Det meste ser 
ut til å være på plass. De delene vi 
manglet har vi fått låne hos leder 
av Meløy kystlag, som motytelse for 
at han fikk låne en topp hos oss i 
fjor. Nå er motoren tatt ned og alle 
deler skal slipes, pusses og males 
før den igjen monteres opp og klar 
til start. Noen av oss er alt begynt 
å snakke om neste prosjekt, ”Rapp 
40”, men det prosjektet får vi even-
tuelt komme tilbake til etter hvert. 
Start på Wichmann vil selvfølgelig 
blir annonsert og markert skikkelig. 

Det har også blitt utført diverse 
småarbeider innvending i Smia, 
som nå på det nærmeste er å 
regne som ferdig. En del gammelt 
verktøy er også fikset opp og klar til 
bruk.

Vi er så heldig at vi har kommet 
i kontakt med en som har hatt 

Kystverkets anlegg på Nyholmen 
som sin arbeidsplass i vel 35 år. 
Dette gir oss en unik mulighet til å 
skaffe oss historikk om bygningene, 
aktivitetene og livet på Nyholmen i 
”gamle” dager. Jeg har tidligere et-
terlyst medlemmer som har inter-
esse av å være med i ei ”historie-
gruppe” for Nyholmen. Jeg gjentar 
denne oppfordringen og ber om at 
du tar kontakt dersom dette er noe 
som du kan tenke deg å jobbe med. 

Hovedfokuset etter sommerferien 
blir videre ytre vedlikehold på Rød-
brygga, hvor vi er godt i gang. Veg-
gen opp mot Skandsen er så godt 
som ferdig og stillaset flyttet over på 
langveggen mot kai. Også her må 
veggen skrapes og males 2 strøk, 
takrenner, nedløp m.m. skiftes og 
noen småreparasjoner gjennom-
føres. Dersom oppmøtet blir godt 
framover ettersommeren så håper 
jeg at vi også skal få malt ferdig 
røstet mot Nordfiskbrygga før høs-
ten setter inn for alvor. Men dette 
krever et rimelig høyt aktivitetsnivå 
framover der flere må på banen og 
hjelpe de 15 – 20 som har deltatt i 
aktivitetene så langt.

Om du kan tenke deg å gjøre en 
ekstra innsats utenom torsdagene 
så er du selvfølgelig hjertelig vel-
kommen til det. Trenger du nøkkel 
til Rødbrygga så ring meg på 481 
08465.

Velkommen til Nyholmen kl 1800 på 
torsdagene framover!

Aha

ført og et tredje er 
under planlegging. 
Foreløpig er dette en 
arena kun for kyst-
laget og kystlagets 
medlemmer, og da 
som et ”sommerhus”.

Motorentusiastene i 
laget et godt i gang 
med ”Prosjekt Wich-
mann”, som går ut på 
å få montert opp og 
start på en 20 – 40 
Wichmann.   Et skik-
kelig kraftig funda-
ment er støpt og mo-

Foto: Kristin Norli



Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping hvor du som registrert spiller 
kan velge ett lag eller en forening som du ønsker å støtte din Grasrotmottaker.        

     Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Kystlaget Salta!

Knytt deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter:
1. Hos Kommisjonæren. Ta med deg strekkoden og ditt spillekort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.
2. SMS: GRASROTANDELEN 982855381 til 2020 (tjenesten er gratis)
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no
4. Norsk Tipping Mobilspill.

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne 
følge med på hvor stor Grasrotandelen til Kystlaget Salta er. Takk for at 
du støtter oss via Grasrotandelen!
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Bilder og stoff til neste nr. av 
Auskaret sendes før 15. sept. til

auskaret@salta.no

Nyheter finner du på:

www.salta.no
www.faxsen.com
www.kysten.no
www.hildringstimen.no
www.visitvega.no
www.vegakystlag.no

Markering av kulturminneåret 2009

Program Bliksvær  lørdag 11. juli

kl. 10.00 Botanisk vandring v. Salten Naturlag

kl. 11.00 Åpen Faxsen-brygga m/omvisning, muligheter for å komme om bord i ”Faxsen” og  
  ”Nordlændingen”

kl. 12.00 Offisiell åpning v/ kystlagets leder

kl. 12.15 Seminar/foredrag om ”Effingham” v/ Knut Støre

kl. 13.00 Konsert ved Eli og Terje Berg på Solheim

kl. 14.00 Samseilingen fra nord vil ankomme Bliksvær ca. kl. 14.00

kl. 14.00 Gamle tradisjonsbåter på tur sørover til Landsstevnet i Vega.

kl. 14.30 Seminar/foredrag om Jektehistorien v/Leif Sjøbu

Kl.19.00 Pubkveld/bryggedans på Brygga, alt. Samfunnshuset ved dårlig vær.
Aktiviteter for barn og voksne: mulighet for å låne robåt, vannkikkert (vi har en del redningsvester og fiskeredskaper)

Salg av grillmat/bespisning i regi av ”Bliksvær vel” på samfunnshuset, fotoutstilling på Solheim. ALLE AKTIVITETER ER GRATIS! 
Hurtigbåt fra Bodø havn avgang kl 0920,  Ankommer Bliksvær kl.0940  (Retur kl.1600) 

AUSKARET
Medlemsblad for Kystlaget SaltaJuli  2009        Nr. 32           11. årgang

Hils på Kark!
Samseiling til Vega
Arne A. - ny forbundsleder
Kulturminnedagan i Bliksvær

VI ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER!




