
 

Nyhetsbrev sommer 2019 

• Sommerkafe på Molokroken uke 26-32 

Styret planlegger sommerkafe på Molokroken i år også. Vi skal ha åpent hver 

dag 11.00-15.00. Vi har fått to ansatte og trenger en til. Vi ønsker å tilby 

sommerjobb til medlemmer av kystlaget. Er det noen som er intressert i jobb, 

ta kontakt på ilagisalta@gmail.com Lønns- og arbeidsforhold etter tariff.  

 

• Lillebrygga på Nyholmen 

Det er gjort en fantastisk innsats med å legge nytt panel på røstveggen på 

Lillebrygga. Det har vært mange dugnadkvelder og dyktige folk har gjort en 

flott jobb.  

   

 
Alle bilder: Hermann Eliassen 

 

 

 

• Medlemstur til Landegode med Faxsen 16.juni.                                                

Mer info på  Faxsen sin hjemmeside. Lenke til Faxsen sin hjemmeside. 

mailto:ilagisalta@gmail.com
http://faxsen.no/


 

• Åpning av Jektefartsmuseet 22.juni    

22.juni er det offisiell åpning av Jektefartsmuseet i Bodøsjøen. Det blir stor 

aktivitet i Bodøsjøen, og Kystlaget skal delta sammen med flere andre frivillige 

organisasjoner. Kystlaget planlegger å seile med både lagets båter og private 

båter til arrangementet.  

Info/program ligger på Nordlandsmuseets hjemmesider: 

www.nordlandsmuseet.no  

 

• Vestfjordseilasen 

Nordlændingen, Hæringen og Faxsen planlegger å delta på Vestfjordseilasen 

29.juni. 28.juni arrangeres Skottpeisingen, som er regatta for tradisjonsbåter.  

 

• Vinden drar 7.-14. juli 

I år er «Vinden drar» planlagt å være på Krokholmen. Hæringen og Kark er 

lånt ut til dette. Mer info finnes her:  

http://www.vinden-drar.org/  

 

• Landsstevnet i Trondheim 18.-21.juli 

Etter at arrangementet Vinden drar er over drar Nordlændingen og Faxsen til 

Trondheim på Forbundet Kystens Landsstevne. www.fosenkaia2019.no. 

 

• Strandryddedag 24. august 

Det blir ny strandrydding på Hjertøya. Vi drar ut med Kystlagets båter og ev 

noen private båter. Mer info om dette kommer når det nærmer seg.  

 

• Styremøte 26.august på Rødbrygga 

 

• Barnas Kystdag/ «Ut mot havet» 31.august                                                        

Stort familiearrangement på Nyholmen. Det blir konserter med Arctic 

Filharmoni, utstillinger, aktiviteter for hele familien og kafe. Har du lyst til å 

delta i planleggingen eller jobbe som frivillig under arrangementet, kontakt 

oss på ilagisalta@gmail.com. Mer info kommer.  

 

 

• Aktivitetsledermøte 2.september på Rødbrygga 

http://www.nordlandsmuseet.no/
http://www.vinden-drar.org/
http://www.fosenkaia2019.no/
mailto:ilagisalta@gmail.com


 
     Foto: Fred Østli 

 

• Færing-regatta og Pubkveld 14.september.                                                  

Regatta 1.juni ble veldig vellykket, vi gjentar derfor arrangementet i høst.  

 

• «Gøy på landet»/ Åpent båtloft 14.september  

 

Vi samarbeider med 4H-gården og 4H-Nordland om familiedag på 4H-

gården/Båtloftet. Mer info kommer.  

 

• Jubileumsfest 21.september på Rødbrygga.  

Salta er 30 år i år og det blir stor fest for medlemmene. Påmelding til dette 

kommer i august.  

                                                                                                                           

• Grasrotandelen, dersom noen tipper er det kjekt om Grasrotandelen kan gå 

til Kystlaget Salta. Vårt nr er: 982855381  

 

På vegne av styret 

Randi Ulvøy, sekretær 😊 

 

 

  


