
Nyhetsbrev for november og  

desember 2018 

Aktiviteter 
• Kystlaget Salta blir 30 år våren 2019. Dette må selvsagt markeres. Styret har spurt 

flere medlemmer som kjenner Salta godt om å jobbe med dette. Det er kjekt om flere 

ønsker å bidra til dette arbeidet. Send mail til ilagisalta@gmail.com  

• Det gjenstår to styremøter i 2018, disse er 20.november og 11.desember. Referat fra 

styremøtene ligger på http://salta.no/?ac_id=1&ac_parent=1&ao_name=forside 

• Grete Nytrøen Kvavik melder følgende: Færingen 4H planlegger sine aktiviteter i 2019 
og tar gjerne imot innspill til gode kystkulturaktiviteter! 
Vi har planleggingsmøte 7. november kl 18 på klubbrommet på Rødbrygga. 
Aktivitetsledere fra andre dugnadsgrupper og kystlagsmedlemmer som har lyst til å 
bidra i aktiviteten vår er velkommen til en prat om hva vi kan samarbeide om! 

• 24.nov, Lutefiskaften, se ramme 

• 5.des, Nissefest, se ramme 

 

Annet 

• Per Kristian Lund melder følgende: Rammetillatelse for storbåtnaustet i Bodøsjøen er 

godkjent. Sagtømmer er kjøpt inn. 
• Grasrotandelen, dersom noen tipper er det kjekt om Grasrotandelen kan gå til 

Kystlaget Salta. Vårt nr er: 982855381  

 

 
Færingen 4H hadde høstfest på Rødbrygga søndag 28. oktober. Dette er årets 
familiearrangement med utstilling av årets prosjekter, utdeling av 4H-merker, 
underholdning, kaffe, kaker mm. Veldig koselig med Kurt Vidar Nilsen og Marit 
Lund fra Salta blant gjestene, og ekstra stas var det at vi også fikk besøk av 
Ingeborg Tangeraas fra 4H Nordland.  
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Søndag 28.10 ble Grete Nytrøen Kvavik, også kjent som Grete i Færingen :-), tildelt 
4H Norges sitt æresdiplom for sin innsats for 4H.  
 
I begrunnelsen fra landsstyret legges det vekt på Grete sin mangeårige innsats 
gjennom flere perioder som fylkesmannen sin representant i 4H Nordlands 
fylkesstyre. I tillegg var Grete en av initiativtakerne for å starte Færingen 4H-klubb i 
samarbeid med Kystlaget Salta. I 2013 signerte Forbundet Kysten og 4H Norge en 
nasjonal samarbeidsavtale, mye inspirert av erfaringene i Bodø.   
 
Den viktigste begrunnelsen likevel Grete sin innsats som klubbrådgiver. Hun bruker 
utallige timer på å støtte Færingens medlemmer til å styre sin egen klubb og ikke 
minst til å hjelpe med prosjekter og aktiviteter. Færingens medlemmer stiller ofte 
på kurs, samlinger og leir, mye takket være Grete sin rettledning.  
 
Grete er også en ildsjel når det gjelder å få gode aktivitetsledere fra kystlaget og 
andre samarbeidsorganisasjoner. Dette er uvurderlige møter mellom 
generasjonene, og mye håndbåren kunnskap blir overført til 4H-erne via fisketurer 
med Faxsen, seilturer med Hæringen, kurs i knop og stikk, arbeid i smia, matlaging 
mm.  
 
Grete har fått en vel fortjent utmerking, og vi håper å beholde henne lenge i 
organisasjonen. På bildet er hun avbildet sammen med Kurt Vidar Nilsen, 
styreleder i Kystlaget Salta.  
 

 
 

Foto og tekst: Ingeborg 
 

 

 

 

 

 

 



 

Lutefiskaften 24.nov kl 19.00 

 

 
 

Årets lutefiskaften blir på Rødbrygga. Det blir servering av lutefisk med tilbehør. Pris er 

300,- pr person. Påmelding via Deltaker.no. 

https://www.deltager.no/lutefiskaften_2018_24112018 

Av hensyn til matbestilling er påmeldingsfrist 15.nov. Det blir salg av 

øl/vin/Mineralvann/akevitt/konjakk 

Velkommen 😊 

 

 

 

Nissefest 5.des kl 17.00 

 

 
 

Årets nisse-/grøtfest blir på Rødbrygga. Det blir servering av grøt, saft og kaffe. Ta med 

kaffegodt som settes på felles bord. Nissen ønsker å vite hvor mange som kommer og 

om det må tas hensyn til allergier når han koker grøten.  

Send mail til ilagisalta@gmail.com innen 3.des,  

så videresender vi denne til nissen@nordpolen.no 

Det blir loddsalg, ta med en liten premie og litt penger.  

Velkommen 😊 

 

 

På vegne av styret 

Randi Ulvøy, sekretær 😊 
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