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SEILINGSPLAN VÅREN 2000.
MEDLEMSMØTE 15.februar Molokroken kl. 19.00
Utviklingsmuligheter på Molokroken.
BÅTFØRERKURS 17. februar
Se nærmere info. under Kurs- og aktivitetsplan.
NORDLANDSBÅTKVELD 23. februar Molokroken kl. 19.00
Se næremere info. siste side.
LANGHELG I LOFOTEN MED FAXSEN 30. mars - 2. april
Kontaktperson: Odd Mentzoni, 75 58 27 63(p), 75 53 15 87(a)

Lærer på Båtførerkurs: Odd Harberg

FAMILIETUR TIL BLIKSVÆR 29. april - 1. mai
Tur med Faxsen. Vi overnatter på skolen. Ror ut og fisker, går på tur, snekrer på brygga eller gjør noe
helt annet. Kontaktperson: Odd Mentzoni, 75 58 27 63(p), 75 53 15 87(a)
MEDLEMSMØTE 9. mai. Molokroken kl. 19.00
HÆRINGEN - mai.
I løpet av mai måned skal Hæringen kystlagets åttring på havet. Når, avhenger av når tjære og
maling er tørr. Så snart båten er trutnet starter tirsdagsseilasene opp. Vil du være med på prosessen
fra vårpuss til seilas ta kontakt med Harald Haave tlf: 75 51 82 85.
SLIPSETTING AV FAXSEN 19. - 21. mai
Slipsetting Faxsen. Møt opp på Rapp-Bomek, eller ring gjerne Eddis (tlf: 755 26748) som fordeler arbeidsfolkene i løpet av helgen. Overrask gjerne med dugnadsmat/kake.
SEILKURS 27. - 28. mai
Seilkurs. Når tjæra er tørket og båtene er på vannet er det tid for seilkurs med råseil og sneseilrigg ved
Kai Linde. Påmelding til Rune Johnsen eller Kaia Langvik-Hansen.
AVGANG «BREST 2000» 16. juni med Faxsen
DEN NORSKE TURISFORENINGS LANDSMØTE 16. juni
Samseilas over Saltenfjorden til Gjælentunet med småbåter i anledning Den NorskeTuristforenings landsmøt som Bodø og omegn turistforening står som arrangør for. Retur samme kveld
HAVNEDAGAN 16. - 18. juni
VESTFJORDSEILASEN 30.juni - 2. juli
Vestfjordseilasen. Seilregatta fra Nordskott til Henningsvær. Hæringen har hevdet seg bra i tidligere
seilaser. Vil du være med meld fra til Harald. På tirsdagsseilasene kl 18.00 samler du erfaring.
POSTSKYSSEN 29. juli
Postskyssen. Seilregatta med tradisjonsbåter over Salta fra Gildeskål til Bodø havn. Fellestur fra
Bodø til Gildeskål fredag ettermiddag.
Hæringen er fast deltaker og trenger mannskap, og flere båter oppfordres til å delta !

II

Lederen har ordet.
Det er en fornøyelse å kunne
meddele dere at kystlaget trives
og vokser. Ikke bare i antall medlemmer, men også i aktiviteter.
Spesielt det siste er gledelig fordi
det viser at kystlaget evner å
være i forandring gjennom å ta
opp i seg nye aktiviteter i tillegg
til det som var i starten.
Formålet med virksomheten i laget er for det ene vern og bevaring vår kystkultur. I det gamle
fiskerbondesamfunnet - som forresten ikke er lengre unna enn
at mange av våre medlemmer
faktisk har minner derfra - veves
høsting av ressurser på sjø og
land sammen til en mangslungen
virksomhet. Kunnskaper og kompetanse om naturgitte forhold
koblet med utvikling av nødvendig utstyr både i båten, i fjøset
og i kjøkkenet. Samt en ubendig
vilje til å overleve som bl.a. gir
seg utslag i den berømte nordnorske humor.
For det andre er det viktig å understreke at vi ikke skal være et
«museum» for de nære gamle
dager, men også et sted for menneskelig utfoldelse, aktivitet og
utvikling.
Slik jeg ser det finner vi dette uttrykt i de ulike interessegruppene
i laget. I dag finner vi aktivitetene
gjennom skøytekulturen i Faxsen
(og de mer og mindre private
båtene), seiling av Hæringen (etter hvert kan det bli flere av den
sor ten), snekring og båtreparasjoner på Båtloftet på Bodin Gård, ivaretakelse av gammelt båtutstyr og friluftsliv i vid
forstand som begynner å avtegne seg i Bliksvær, eller den
uformelle enkle gjestfrihet på
Molokroken (helst med litt mer
plass etter hvert). Heller ikke skal
vi glemme bakekursene med hovedvekt på tradisjonsrik mat.
Siste skudd på stammen er restaurering av sjaluppen til den
engelske krysseren Effingham.
Om det meste av dette vil dere
finne mer detaljert stoff fra de
enkelte gruppene.
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Jeg understreker mangfoldet for å si
at enda er det slett ikke kroken på
døra for nye aktiviteter. Vi vet at det
antagelig åpner seg noen nye muligheter på Nyholmen. Et kommende
kystkultursenter i Bliksvær bare venter på foretaksomme mennesker, og
flere båter er kanskje i siget.
Selv om alle de mer «etablerte» områdene som er nevnt trenger flere
aktive fordi det til tider går med ganske mye arbeidsinnsats, vil jeg enda

tro at kystlaget «tåler» flere gode og
viktige kystkulturtiltak. Det avgjøres
av de som i dag er medlemmer og
de som ser at vi kan være et spennende alternativ
Kystlaget har bare så vidt rundet sine
første 10 år. En 10-åring vet som kjent
enda ikke helt hva hun skal bli.
Nye ideer og innspill skal bli møtt med
interesse og velvilje!
Hilmar

Styremedlemmer og kontaktpersoner i Kystlaget Salta:
Verv:

Navn:

Tfn (p):

Tfn (a):

Fax:

Leder

Hilmar Hansen

75 58 08 68 75 58 08 68 75 53 34 71 94 11 61 45

Nestleder

Olav A. Larssen

75 58 17 99 75 50 77 10 75 50 77 33 90 63 72 40

Kasserer

Sverre Willumsen

75 52 59 87 75 50 33 40 75 52 03 01

Sekretær

Hilde Lind

75 52 50 86

Styremedlem

Rune Johnsen

75 51 81 51 75 57 88 00 75 57 88 03

Varamedlemmer

Ernst Hole

75 56 26 16 75 56 59 70 75 56 59 80

"

Mobil:

Kaja Langvik-Hansen 75 52 86 90 75 56 33 00 75 56 23 20

Kystlaget kan også nås på:
Revisorer

Anita Eriksen

75 52 59 73

Helge Jarl Hansen

75 51 42 13

Terje Hov

75 56 07 76 75 52 88 44

"

Sverre Eriksen

75 52 31 73

"

Odd Einar Harberg

75 56 14 54

Studieleder

Rune Johnsen

75 51 81 51 75 57 88 00 75 57 88 03

Ansv. Båtbrygga

Erling Sandness

75 52 83 54 75 53 52 37 75 53 53 00 94 86 72 91

Ansv. Molokroken kafe

Arne Rødsand

75 51 81 80 75 51 77 78

Ansv. Hæringen

Harald Haave

75 51 82 85

Olav Arnt Larssen

75 58 17 99 75 50 77 10 75 50 77 33 90 63 72 40

Kont. person båtloftet

Ernst Hole

75 56 26 16

Bliksvær - ansv.

Erling Sandness

75 52 83 54 75 53 52 37 75 53 53 00 94 86 72 91

Bliksvær - utleie skolen

Alf Pedersen

75 58 49 02

Stiftelsen Faxsen, leder

Idar Henriksen

75 58 29 75 75 51 33 71 75 58 08 05 90 16 51 27

Odd Mentzoni

75 58 27 63 75 53 15 00 75 53 15 83

Valgkomitè

"

"

kasserer

" styremedl./dugn.ansv Eddis Mikkelborg
"

"

75 52 67 48 75 53 52 27 75 53 53 00 95 15 40 53

charter/lagsturer M/K Faxsen

" bestilling charterturer Destinasjon Bodø
"

94 85 29 89

94 12 47 73
75 54 80 00

M/K Faxsen

94 12 47 73

Auskaret

Tine Tangen

75 51 89 95 75 53 18 01 75 51 82 36

"

Kristin Norli

75 58 07 35 75 52 04 40

"

Arne Erland Neeraas 75 51 81 72 75 52 22 88

94 86 59 27
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Da Kystlaget hadde fått seg åttring i
–93 meldte det seg straks behov for
naustplass. Laget hadde båt, men
ikke noe storbåtnaust. Båten kunne
ikke stå ute under vinteren. Løsningen man fant var ganske utradisjonell, et ”agronaust” på Bodin Gård.
På låven i fjøsbygningen som ligger
på andre siden av veien for den store
driftsbygningen var det masse plass.
Der blir Hæringen satt inn om høsten sammen med en rekke andre
mindre båter så langt plassen rekker.
De første årene var båtloftet kun å
regne for en opplagsplass for båter.
Først utpå våren ble det aktivitet når
båtene skulle klargjøres for sesongen. For undertegnede som deltok i
å få Hæringen klar var det mange
koselige arbeidsøkter. Båtpuss er
ikke bare noe du må igjennom før du
kan glede deg over bruken. Den har
så absolutt sin egenverdi.
Erling Sandnes hadde visjoner for
hva Båtloftet kunne bli: et miljø hvor
båter ble reparert og stelt. Han fikk
tak i ei gammel bandsag med lang
og tro tjeneste bak seg hos en slakter. Arbeidsbenk for båtbord ble laget og etter hvert ble det innredet et
kaffe/møte rom eller skal vi si varmestue til bruk om vinteren. Høvelbenker
kom også på plass.
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og spanter. Råte ble ikke bare et ord
de kjente av omtale. Kursdeltakerne
fikk nærkontakt med råten både i
spanter og bord, og disse måtte behandler med nennsomhet fordi de
skulle brukes til mal for friskt nytt treverk.
Etter kurset er det nå en gjeng som
møtes i sesongen på mandager kl.
1800 – 2100 for å arbeide på egen
hånd. Sesongen er den tiden da båtene ikke er på vannet. Om sommeren er det stilt på Båtloftet. Da er
båtgleden knyttet til bruken. Denne
høsten og vinteren har det blitt laget
båtklemmer som trengs når nye bord
skal monteres. Utover våren vil det
bli gjort en del på Fleinværsjarken.
Av andre ting kan nevnes lettbåten
til Faxsen som skal påmonteres nye
knær med kjetting som den kan låres
etter. Videre trenger Hæringen nye
årer. Lagets nyervervede Åfjording,
venter på å bli ført tilbake i original
stand. Det innebærer fjerning av
kryssfiner bak og i pliktene. Den er
dessuten underrigget. Den ligger og
venter på en ny rigg (råseilrigg).
Lenger utpå vil aktiviteten konsentrere seg om klargjøring av Hæringen.
På Båtloftet er det arbeidsoppgaver i
søkk og kav som venter på alle dere
som går med en drøm om å lære i
praksis hvordan man reparerer og
klargjør trebåten av den gode gamle
sorten. Hvis du misunner de som
tar med seg strikketøyet for å begi

Fleinværsjarken
seg i hyggelig sosialt lag, trenger du
ikke fortvile. Trives du best med
snekkerverktøy i handa, er Båtloftet
stedet. Miljøet er godt, det vises proporsjonalt med lengden på kaffepausene. Til våren og sommeren
kommer belønningen. Da blir båtene
satt på sjøen.
Olav Arnt Larssen
Å tjerrabre båten, det e førr oss
værringa
Mest som å sette å kjæle med
kjærringa!
Å seggle med båten, det e førr oss
værringa—
Bæst æ hoill kjæften! Ka trur
dokker, kjærringa!
Arvid Hansen

I dag er Båtloftet like mye et miljø for
arbeid på mindre trebåter som det er
vinteropplagsplass. Det er i sannhet
fullt av båten. To nordlandsbåter ligger hvelvet på undergurtene i taker.
En er opphengt over de andre og ser
ut som en miniatyr av den flyvende
hollender. For å få litt bedre plass
måtte flere båter tas ut i høst og flyttes.
I fjor vinter ble det arrangert kurs i
båtreparasjon . En gammel sjark som
kystlaget hadde fått fra Fleinvær ble
saumfart som reparasjonsobjekt.
Saumen var for det meste ok. Det
samme kunne ikke sies om alle bord

«Den flyvende nordlending»

IV
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M/K ”STORØY”
Kystlaget fikk nyss om at M/K Storøy på 48 fot skulle kondemneres
høsten 99. Det ble raskt tatt en
avgjørelse om at denne båten ønsket vi å berge. Båten eies formelt
av Stiftelsen Faxsen. Bruk, arbeid
og økonomi handteres gjennom
bruksrettsandeler. Det er 10 andeler i båten. Stiftelsen Faxsen
har to andeler, de øvrige er kjøpt
av interesserte kystlags-medlemmer. (Pr. skrivende stund gjenstår
det en andel som ikke er solgt.)
Storøy ble bygd i 1928 på Rognan,
for en rekke andelshavere i Hopen,
Bodø. Den het opprinnelig ”SteigBunnsmøring av Storøy sist høst i Festvåg. Hugo på dekk.
tind” I 1956 ble den kjøpt til Sørarnøy, hvor den har vært fram til vi
overtok den.. Storøy er brukt i aktivt fiske helt fram til høsten 1999.
Det er 4 køyeplasser om bord, men etter å ha tatt en prat med en av andelseierene så er det visstnok tenkt å
lage flere køyeplasser , bysse, klosett, etc.

Bliksvær
Kystkultursenter:
Det har vært kontinuerlig dugnadsjobbing på Bliksvær hele sommeren/høsten helt fram til oktober. I
løpet av denne perioden er blant
annet halve røstveggen ferdig. Det
var for øvrig Hermann Eliassen
som stod i spissen for den dugnaden før jul. Alf og Erling har planer
om å starte opp under brygga så
snart det blir vær til å holde på.
Foreløpig er det ikke gitt klarsignal
vedrørende bygging av den andre
kaia der ute, men Frank Jakobsen
jobber med denne saken mot kommunen.
Det har også vært iherdig jobbing
med å rive kaia utenfor Nyholmen
som kystlaget har fått. Den står
nå klar til å skipes utover. For øvFaxsen ved brygga på Bliksvær
rig er alle velkomne til å være med
å ta i et tak når det gjelder Bliksvær.
Det er mye som skal gjøres før denne flotte perlen ute i havgapet står ferdig. Det jobbes også med å merke en
turløype der ute. Den vil gi en fin mulighet til å se øya. Interesserte kan ta nærmere kontakt med Erling Sandnes
75528354.
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Kurs og aktivitetsplan våren-2000
Kystlaget Salta har et lite studieutvalg som skal tilrettelegge og inspirere til økt kursvirksomhet. Det er mange
fordeler med kursvirksomhet: Med kurs får vi dokumentert kunnskapen vår, med kurs er det lett å tiltrekke seg
nye medlemmer ( de får et puff ), kurs kan lokke til seg passive medlemmer, det blir litt penger i kassen og så
videre…. Det nåværende studieutvalget består av Rune Johnsen, nordlandsbåtseiler, og Kaja Langvik-Hansen, erfaren rorkar. Rune er styremedlem i Kystlaget Salta, mens Kaja er 2.vara i styret.
Båtførerprøven
Lærer :
Odd Einar Harberg
Start :17.februar kl. 18.00
Pris : 600 kr. med bok. ( Pris ved AOF/Friundervisninga er rundt 50 % dyrere.)
Oppmøtested Nyholmsundet vgs./ Sjøguttskolen ( Evt. ta kontakt med Odd).
Påmelding : Odd Einar Harberg 755 61 454
Båtloftet
Her er det en yrende aktivitet; båtpuss, verktøylaging, årehøvling, skryt og kreativitet m.m. Kom gjerne hit
og vær med. Muligheter for kurs av mange slag.
Kontaktperson : Ernst Hole, 755 62 616
Tid : Mandager 18.-21.
Bakstedag
En dag hvor vi baker lefser og flatbrød. Ganske uhøytidelig, man lærer av de som kan.
Ingen lærer,
Pris : Ta med ingredienser. Vi spleiser på utgiftene til lokale m.m.
Tidspunkt : Uke 10
Kontaktperson : Janne Aasegg 755 80 467
Påmelding innen fredag 3. mars.
Klargjøring av nordlandsbåt, inkludert sjøsetting og rigging.
Sted : Båtloftet
Tid : Et gang på vårparten (april).
Varighet : Min. 12 timer , 4 kvelder x 3 t.
Kontaktpersoner : Harald Haave 755 12 285 Olav A. Larsen 755 81 799
Om nok personer er interessert kjører vi dette som kurs, og får litt penger i kassen…., hiv dokker med
Mannskapskurs på Faxsen
Tradisjonelt vårkurs i Kystlaget Salta . Særlig aktuelt mot Brest turen.
Start : En gang i mai. Kontaktperson : Kristin Norli 75 58 07 35
Sikkerhetskurs for skøyter og småbåter. Viktig for alle som ferdes til sjøs…..
Lærer : Odd Einar Harberg
Tid : Etter mannskapskurset på Faxsen (mai / juni).
Varighet : Ikke så veldig langt..
Kontaktpersoner : Kaja Langvik-Hansen, 755 28 690. Odd Einar Harberg , 755 61 454
Seiling med nordlandsbåt.
Tradisjonelt helgekurs i seiling. Lærer : Kai Linde. Tid : Måndeskiftet mai/juni.
Kontaktpersoner : Kaja Langvik-Hansen 755 28 690 Kai Linde, 756 93 617
Høvedsmannskurs
Oppfølging av tidligere seilkurs. Her ønsker vi å få flere høvedsmannsemner til Hæringen og de andre
nordlandsbåtene vi har. Et opplegg med flere seildager utover sommeren.
Interessert? Kom på Molokroken onsdag 23. februar !
Kontaktperson : Rune Johnsen, 755 18 151
Så værsegod, ta for dere av mulighetene. Har dere ideer eller noe dere vil lære bort, ta kontakt.
Hilsen Rune Johnsen, 755 18 151 og Kaja Langvik-Hansen , 755 28 690

VI
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Tre kæll og en rusthaug -del 3: rusthaugen
Tre kæll og ei dame dro på tur til Sandhornøya en desemberdag for over ett år siden. De var først i naustet
i Nygårdsjøen, som huset sjaluppen fra «Effingham».
Sjaluppen ble hentet til byen sist sommer, og er nå
under restaurering på Rognan. Turen gikk videre til
skjæret på Lekanger.
Der utenfor naustet på skjæret, ble tre kæll opptatt av
rusthaugen. Det gjelder å se mulighetene. - - - -. Rusthaugen ble nøye inspisert og gått etter i sømmene, og
tre kæll var svært så fornøyde. Men han fikk stå så
lenge, først utpå vinteren ble det ordnet med frakt til
byen, litt olje og hus for vinteren. Så var endelig forandringens time kommet . - - - -

Resyme

Hugo & Hermann sliper

rust.

- og inn av maskinrommet !

Hugo og rusthaugen på
skjæret.

Hermann har vært frampå
med malerkosten.

Nå ska det hones ! Hugo
med hjemmelaget apparat.

Nysylinderen er hentet
ombord.

Først må den gamle
toppen ut.

Monrad inspiserer rusthaugen, høsten -99.

Eneste vei ut og -

Så står gammelsylinderen
for tur.
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Takk og farvel til gammel,n.

Gamml”n er ute, værsgo” neste.
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Ned med den nye.
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Så var det stempelet
som skal på plass.

Så var
rusthaugen
på plass
i maskinrommet.

Kristin
Siste mutter”n.

Keisingen sveises på igjen.

Brest-prosjektet
Det ser nå ut til at ”Faxsen” og ”Anna
Rogde” blir de eneste deltakerne på
Brest2000 fra Nord-Norge. I tillegg
vil Idar ta med seg nordlandsbåten
sin, ”Friheden”.
Selve reiseruta er ikke endret vesentlig, men vi tar sikte på å delta på siste
del av Kyststevnet i Egersund på turen tilbake fra Brest. Vi ankommer
Egersund om morgenen lørdag 29.
juli, og drar videre nordover etter stevnets avslutning søndag 30. juli. De
som ønsker å være med ”Faxsen” fra
Egersund til Bodø, en liten ukes tur
langs kysten, er hjertelig velkommen.
Foreløpig er det god plass ombord
på denne strekningen.
Vi arbeider for å få rabattavtale med
et flyselskap på enveisbilletter. Dette
vil kunne gjøre turen vesentlig billigere for de som vil være med på deler av Brest-turen.
Så langt har vi 11 sikre deltakere –

Hugo og Hermann har gjort en kjempeinnsats med rusthaugen.

pluss noen usikre. Det begynner å
bli fullt på enkelte strekninger, spesielt fra Shetland og gjennom
Caledonien-kanalen. Også videre til
Brest er det en del påmeldte. For
øvrig har vi godt med plasser. Vi ber
om at interesserte turdeltakere tar
kontakt SNAREST for påmelding,
fordi vi nå åpner for deltakere utenfor
kystlaget så langt vi har ledig plass.
Vi har også kjøpt 14 deltakerbilletter
til Brest. Påmelding og informasjon:
Kristin Norli, Bjørndalstoppen 42,
8029 Bodø – tlf. 75 58 07 35.
Prosjektledelsen har vært noe redusert i januar, delvis fordi Steinar Lind
ble alvorlig syk. Han er nå på bedringens vei , men vil fortsatt ha
adresse Nordland sentralsykehus en
stund. Vi har vært på sykebesøk, og
Steinar er ved godt mot og ber oss
hilse til alle. Vi sender også en hilsen til Steinar – håper du snart er på
”gyngende grunn” igjen!
Deltakersamlingene har blitt forsinket,
men fra februar er vi i gang. Arbei-

Slutt

det med båten har pågått jamnt og
trutt hele vinteren, og det vil det fortsette med. Vi oppfordrer alle lagets
medlemmer til å stille opp på dugnadene, og å være med på vårpussen
og slippsettingen i april/mai. Kontaktperson er:
Eddis Mikkelborg,tlf. 75 52 67 48.
Arbeidet med å skaffe sponsorer til
turen er startet, og vi har fått noen
positive tilbakemeldinger. For å få
økonomien helt i boks, ville det vært
fint med flere deltakere. Prisen skulle
ikke være noen hindring for å delta
på turen, siden vi kun har regnet selvkost og ikke noe overskudd på turen.
Anna Rogde har f eks totalt andre
priser enn oss (fra kr. 700 for
dugnadsarbeidere til over tusen kroner for arbeidende gjester, pr. døgn).
Vi gleder oss til turen og forberedelsene, og ønsker nye deltakere hjertelig velkommen ombord!
Kristin og Idar.

Avsender: Kystlaget SALTA, v/H.Hansen, Trollåsen 30, 8011 Bodø

Hæringens venner inviterer til nordlandsbåtkveld på Molokroken.
Vi som seiler nordlandsbåt og beslektede båttyper sommerstid treffes for
sjelden om vinteren. Vi har mye vi kan
mimre og minnes, samtidig som kommende sesong er like rundt hjørnet
(båtpussen er allerede begynt på
båtloftet). I april samles vi til vårpuss
og da er det påan igjen…..
Denne vinteren har noen av oss tenkt
at vi kunne treffes for å lufte litt tanker om seilinga vår. Når skal Hæringen på Lofotfiske ?, har vi nok
høvedsmenn, hvor blir det av ungdommen ( og er den ved en bestemt
alder ? )?
Noen av disse tankene håper vi å få
drøftet i lag med gamle og nye seilvenner i Kystlaget Salta.

Taubehandling:
Kveil med store sirkler og med
sola.

Vi inviterer alle nordlandsbåtinteresserte og seilinteresserte til
”En kveld i fortid og framtid”
Sted : Molokroken
Tid : 23. februar kl. 19.00
Program : Olav Larsen viser lysbilder fra tidligere begivenheter.
Varmt lokale og bevertning m.m.
Ideer fremover ved Rune Johnsen og Kaja Langvik-Hansen

Internett:

Vi Gratulerer:

Kystlaget Salta har nå fått egen
internettside.
Adressen er:

Hugo Mjelle fyller 50 år den 6.
april.

http://home.no.net/salta/

Avslutt med noen runder rundt
kveilen- Trekk tampen gjennom og
lås ved å trekke opp surringene.

Her vil du finne litt om hva vi står
for og arbeider med, samt se bilder fra de ulike prosjektene.
Det etterlyses bilder som folk har
tatt i kystlagsammenheng.
Ta kontakt med:
Arne Rødsand
75 51 81 80 dersom du har bilder som du mener vi kan bruke.

og vi gratulerer Rune Johnsen
med tvillinger.

Neste Auskaret:
(Neste gang helt uten «E»)

Frist for innlevering til neste nr.
er 1. mai 2000. Kontakt:
Tine Tangen - 75 51 89 95
tine.tangen@telenor.com
Arne E. Neeraas - 75 51 81 72
arne@neeraas.no

