KYSTLAGSNYTT HØSTEN 2010

(Åfjordsfæringen Skarven på vei ut av Lille Svalsund i Lyngør
Foto: Asgeir K. Svendsen)
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KULTURMINNEDAGEN 2010 - INVITASJON
Vi ønsker alle interesserte, store og små, velkommen til en
hyggelig dag på slippen for 10’nde året på rad!
En rekke aktiviteter og opplevelser, alle med kyst og
kystkultur som fellesnevner, står på programmet.
Enkel bevertning (bl.a. kaffe, vafler og gratis saft til barna)
Fri entre!
Tid:

Søndag 19. september kl 12.00 – 16.00
(den landsdekkende Kulturminnedagen er 12. september, men av arrangementstekniske
hensyn har vi for i år og helt unntaksvis måtte flytte vårt arrangement til en uke senere.
Tilbake til andre søndag i september igjen i 2011)

Sted:

Promhavn Slipp i Nærsnesbukta

Kystkulturminnedagen er nå en årlig tradisjon og har blitt svært populær med sine
mange aktiviteter. De siste årene har vi hatt rundt 500-600 besøkende. Møt opp og se en
båt bli trukket opp / satt ut på sliskeslippen, eller kanskje for ta en liten prat med
trebåtbyggere i arbeid – i år på kystlagets egen ”nye” lille seilsjekte. Her er det mange
gode råd å hente. Motorutstillingen utvides stadig og vår stolthet semidieselmotoren
Wichman vil gi fra seg sin ”godlyd” i tillegg til andre nyrestaurerte motorer.
Litt vafler og kaffe kan vel smake (gratis saft til barna) eller kanskje heller litt røkt fisk.
Tjærebrenning, en seilmaker og en smed i arbeid er andre aktiver verd å få med seg.
For barna er akvariet svært så populært og lærerikt, likeså repslaging (lage tau) på mini
reperbane, instruksjon i å lage ”apeneve”, spikking av båt i trygge omgivelser (kanskje
med master og seil til), taljeløft og spikring med skipsspiker.
Nytt av året er at vi i tråd med Forbundet Kystens ekstra satsning på dette (kampanjen
”Ta din åre fatt”) i 2010, legger opp til en roaktivitet. Muligheter for barn og voksne å ro
litt innerst i bukta i en liten merket led hvor det hele kan krones med diplom og
”Roknappen” (http://www.kysten.no/publications.asp?uid=2175). Her vil være både
tradisjonsbåter av tre og mer ”moderne” plastutgaver. Det vil være ansvarlige tilstede,
og vi vil ha redningsvester til utlån.
Det blir salg av effekter fra Forbundet Kysten, sjøvetthefter til barn (og gjerne voksne),
samt kystlagets nye t-skjorter, nå også i damemodeller i tillegg til kaffekrus med logo.
Håper du har anledning til å møte og inviter gjerne familie og venner med deg.
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Nærsnes Kystlag er et aktivt kystlag!
Vi gjennomfører en rekke aktiviteter og har etter hvert fått en del tradisjonsrike
arrangementer, samtidig som vi holder hverdagsaktiviteten åpen gjennom hele året i
form av torsdagsdugnadene.
Torsdagsdugnadene er et treffsted for medlemmene, hvor alle er velkomne – både
dugnadsdeltakere og de som ønsker å slå av en prat til kaffe og vafler ca. kl. 20.30.
Vi har en hyggelig uformell tone,- vi er en gjeng individualister i flokk!
Vi håper å se flere medlemmer på torsdagsdugnadene fremover!

10 års jubileum!
Etter en vel, elegant og presis gjennomføring av årsmøte startet den store
Jubileumsfesten.
Nærsnes Grendehus var fylt av forventningsfulle og feststemte mennesker. God mat fra
Kjell Olsen og dertil godt drikke gav en flott stemning og atmosfære.
Formann i Kystlaget, Asgeir Svendsen holdt en klar, innholdsrik og underholdende tale
om Forbundet Kysten og ikke minst om Nærnes Kystlags aktiviteter og det’s karakterer.
Han ble belønnet med stor applaus fra en nå feststemt forsamling.
Høydepunktet på jubileet var nok filmen som viste lagets historie gjennom de siste ti år.
Takket være materiale fra Leif og litt hjelp til redigering ble dette en ren profesjonell
dokumentarfilm. Leif’s røst og kommentarer var unike, presise og dertil underholdene og
gav filmen et svært så autentisk preg. Sagt om surstrømingen: ”Her spiser de noe som
smaker helt pyton,- en slags råtten sild?”
10 år er nok litt tid når man på filmen ser de ”unge individualister i flokk” de første årene
arbeidende med sliskeslippen. Selv formannen var litt ”yngre og lettere” da.
”En raus, elegant, faglig innholdsrik og morsom fest, som et av våre medlemmer uttrykte
det, – dagen der på!”
Filmen er tilgjengelig for alle medlemmer, så om du ikke har fått denne er det bare å
kontakte kystlaget.
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Historien om kystlagets Wichman motor
Svenning var for å hente Epleskøyta Rolf i en av fjordene i Rogaland en gang på 70
tallet. Han lå og ventet på Kystruta og hadde litt tid til å proviantere. Et brød og noen øl
var det han trengte.
Da han kom om bord med varene oppdaget han til sin store forskrekkelse at han hadde
kjøpt lettøl. Kjøpet av lettølet gav han nok også litt bange anelser for båten og båtkjøpet.
Kystruta kom og epleskøyta Rolf ble heist om bord.
Henning fulgte med Kystruta til Drøbak og bodde om bord i båten under turen. Da båten
skulle losses og sjøsettes gikk det alt for fort. Den bråstoppet rett før vannflata og skøyta
fikk da en ordentlig knekk. Dette førte til store lekkasjer og epleskøyta sank bak
Gylteholmen.
Der ble den liggende over vinteren. I løpet av våren ble motoren fullstendig demontert
og tatt ut. Epleskøyta ble senket i fjorden. De tyngste delene som svinghjul, veiv,
sylinder og eksospotte samt bunnrammen ble benyttet som ballast om bord i MS Farfar.
Knut fikk forespørsel om å fjerne disse delene fra MS Farfar en gang MS Farfar lå på
slippen. Han fikk samtidig greie på at resterende deler lå lagret i en garasje i Drøbak.
Det var en snørik vinter det året og garasjetaket hadde falt sammen. Delene måtte
derfor fjernes og ble fraktet til Nærsnes.
Nesten alle delene viste seg å være inntakt, dog i en meget rusten forfatning.
Dermed hadde Kystlaget et godt grunnlag for et nytt prosjekt: restaurering av en
gammel semidiesel fra 1958.
Kystlaget brukte noen hundre dugnadstimer på motoren og Wichman ble første gang
startet sommeren 2007. Motoren er i dag i drift og blir startet i festlige anledninger.
Kom og hør dens ”gromme” låt på Kulturminnedagen!
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Sommerturen 2010 med Åfjordsfæringen Skarven, et utdrag fra
loggen de første 4 dagene (Ombord: Karin Buberg og Erik Johansen) !
Start hjemme med bil og henger(!) Litt nedtur, men denne gang skal vi ro og seile på
ferie. Vi skal ha GOD tid. Det har vi snakket mye om. God tid og dårlig tid. God tid er tid
som har høy kvalitet, fylt med gode opplevelser. Den må ikke nødvendigvis være lang tid.
Dårlig tid derimot har lav kvalitet, den inneholder ikke noe som gir energi, den bare tar
energi. Som sagt, vi skal ha god tid, så derfor blir det båt på henger ned til Tønsberg for
å ha god tid, det vil si åtte dager før vi skal være rett i nærheten av Risør og
Trebåtfestivalen der.
Dag 1: Første økt ror vi i lett regn og motvind. Vi stopper for en hvil på en holme nær
Natholmen. Tar hull på en velfylt matkiste, dessverre med regnjakke og regnbukse på.
Uaktuelt å bade uansett, alfor mange brennmaneter. Fortøyer for natta i Tallakshavn. Der
titter sola fram. Vi bader og livet er herlig, vi har god tid! Vi fant en flott fender på turen
ut hit. Noen venner kommer innom og hilser på mens sola går ned. De får fenderen og vi
får en øl. Livet er ikke så værst.
Dag 2: Våkner til en liten nordavind! Har egentlig ikke sovet så mye. Lå ganske dårlig
begge to. Akk ja. Pakker raskt sammen soveposer og ror ut mot Tønsberg Tønne. Vi kan
seile! Erik serverer frokost og vi seiler i en etter hvert i frisk vind. Krysser Mefjorden og
rever før vi begir oss over Sandefjorden. Regntøyet må fram igjen. Seiler inn til Ula.
Innehaveren på butikken/kiosken/kafeen/marinaen kikker ut og konstaterer at til oss får
ham ikke solgt mye diesel. Vi koser oss med herlige ferske bakervarer og kjøpe kaffe, i
regnet... Går en tur og hilser på Ulabrand, flott fyr, han også.
Setter seil ved brygga og seiler ut sundet. Vi ser Svenner der ute. Jeg tenker litt på å
seile ut dit, men hva om det blåser opp? Erik tenker ikke på å dra ut til Svenner. Vi
krysser Larviksfjorden og ankommer Stavern. Et ståkete sted, mye folk og vimpler. Et
usannnsynlig regnvær overtar og vi blir raskt enige om å søke husly. Det blir hotell
Wasiliof. De har bare en smal seng ledig, men do og dusj og hvitt sengetøy! Himmelsk. Vi
har god tid!
Dag 3: Starter dagen i ærverdige omgivelser blant maleriene i spisesalen på hotellet.
God frokost inne og regn ute. Akk ja. Øser båten som har vann langt over tiljene.
Fortsatt nordavind. Masta kommer akkurat under broa inne i Stavern havn. Litt flaks må
man ha. Seiler tvers over Rakkebåene, holder skarp utkikk. Letta når vi er over. Så
kommer det jammen noen nye regnbyger. Seiler rundt Mølen, saaaakte, ror gjennom
Stoksund, så vakkert, så vakkert. Videre inn til Sandøya. Freddy og Maria tar imot på
brygga! Sola skinner. Jeg setter min ære i å ikke få vått tøy/utstyr. Jeg liker ikke å måtte
innrømme at vi måtte tørke min sovepose i sola. Hyggelig kveld og god natt på
naustloftet.
Dag 4: Freddy forteller om Langesundsfjorden og vi lytter til hans erfaringer. Alltid gode
råd og tips om ferden videre. God frokost og ror ut i motvind. Skikkelig motvind. Liten
framdrift. Regn. Mer regn og mer motvind. Burde bla årene, ikke så greit med kjeiper.
Etter få timer søker vi ly bak ei lita holme, fortsatt i Langesundsfjorden, ved Fantebukta.
Drar straks opp teltet over Skarven og venter. Venter på at vinden skal løye. Det gjør den
ikke den dagen. Ligger under teltduken og lar tida gå. Døser litt, leser avisa, snakker,
koker kaffe. Nå koser vi oss sier Erik. Lurer på om dette er god tid? Lager en bedre
middag, hører såvidt værmeldinga på en dårlig radio. Så kommer en liten båt puttrende
i regnet, vi kikker ut, hilser og får overlevert en bærepose med mat(!) En hyggelig gest
fra en trivelig båtkar. Han forteller om flotte steder langs Bamblekysten, vi ser på kartet
og lærer.
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Turen gikk videre via. Brevikstrand, Rytterholmen, Skåtøy, Stabbestad, Kragerø, Vestre
Rauane (en helt eventyrlig havn), Lille grønnholmen og så til målet som var
Trebåtfestivalen i Risør.

Vi hadde alt i alt og tross vind og regn en fantastisk tur og fikk også anledning til å
besøke Asgeir med familie i Lyngør. Det var svært hyggelig og ikke minst vask, middag
og en god varm seng.

6

Stemningsrapport fra Forbundet Kystens landsstevne 2010 i Gratangen
(Sør-Troms)
Landsstevnet arrangeres hvert år fra torsdag til søndag rundt den tredje helgen i juli.
Stevnet arrangeres basert på søknad om dette fra de ulike kystlagene rundt om i landet.
I 2011 arrangeres landsstevnet i Egersund, i 2012 på Bragdøya i Kristiansand, i 2013 i
Sandnessjøen (Alstadhaug), og i 2014 mye mulig i Oslo med Nærsnes Kystlag som
samarbeidspartner. Dette er meget verdt å få med seg.
Som eneste medlemmer i Nærsnes Kystlag satte Tove og Asgeir kursen for årets
landstevne ved Foldvik Brygge i Gratangen, Sør-Troms. Fra Evenes flyplass tok det en
drøy time med bil til Grovfjord hvor vi mønstret på om bord i kutteren Faxsen (1916) av
Bodø som med sin 50 hk Wichman semidiesel (nærmest storebroen tilvår egen) brakte
oss innover i denne fjordarmen av Astafjorden.

På vei mot Gratangen samlet mange dusin ulike tradisjonsbåter seg for samseiling de
siste nautiske milene. Dette var et vakkert skue med alt fra store fembøringer for fulle
seil, store og små skøyter, sjarker og mindre ro og seilbåter. Mye sterke bilde- og
lydinntrykk, og flott med vardebrenning innover hele fjorden.
Stevnet er en herlig måte og treffe et stort mangfold av svært engasjerte og positive
mennesker. Det er åpenbart at svært mye binder oss svært mye sammen i denne
verden om vi tillater oss å sette oss ned å snakke med hverandre. Årets tema var møte
mellom kystfolket og det samiske, herunder samisk båtbyggertradisjon. Det viser seg at
de samiske båtbyggerne særlig på 1800 tallet var av ypperste klasse, og at mange
mennesker sørget for sitt og familiens daglig brød (fisk) ved bruk at båter bygd av
samer, det være seg fembøringer, færinger, åttringer, skøyter og annet. Nesten frem til
i dag har dette vært tiet i hjel pågrunn av prosessen med ”fornorskning”.
Landsstevnet er også en stor markedsplass med hovedsakelig kvalitetsprodukter som
tilbys. Ellers er det mye underholdning og servering. Som det fremgår av bildene under
var årets hovedartist Ole Paus, som i Gratangen hadde en slags fortid fra sin tid som
kjæreste med Henny Moan som ble akkurat født her (bilde til høyre).
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Noen stemningsbilder av havnen gjennom et hellyst døgn følger under.
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Ta din åre fatt - Roknappen
Med de unge i fokus har Nærsnes Kystlag i år arrangert Roknappen både i Slemmestad
havn under Slemmestad dagene på forsommeren, samt på Sognsvann søndag 5.
september i forbindelse med storsatsningen Friluftslivets dag. Som nevnt annet sted i
denne utgaven av Kystlagsnytt er den neste Roknappen arrangementet i forbindelse med
Kulturminnedagen arrangementet søndag 19. september i Nærsnesbukta.

(Friluftslivets Dag – Sognsvann i Oslo 5. september 2010 Foto: Tore Friis-Olsen)

Roknappen arrangeres av Forbundet KYSTENs lokale kystlag. Når man har bestått prøven
får man pin og diplom. Roknappen er en prøve som består av seks enkle øvelser. Prøven
er åpen for alle, men målgruppen er først og fremst barn fra åtte år og oppover.
Roknappen består av seks enkle øvelser:
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Dugnadssesongen høsten 2010
Vi er igjen i gang med den ukentlige dugnaden i kystlaget hver
torsdag fra kl. 18.30 - 21.00
i den store røde hallen på oversiden av Promhavn Slipp.
I den siste delen av dugnaden serveres det kaffe/te og vafler, og vi får tid til å slå av en
prat eller en liten skrøne. Uansett om man har anledning til å ta del i dugnadsarbeidet
eller ikke er man mer enn hjertelig velkommen til kaffen.
På programmet denne høsten står ferdigstillelse i byggingen av kystlagets trebåt (alle
kan delta - nye som gamle) + lage rigg og sy seil (blir et eget kurs på dette). Litt
vedlikeholdsarbeid skal ellers utføres på sliskeslippen og vår kjære Wichman semidiesel
(type M) fra 1958.
Lørdag 18. september kl. 12.00 – 15.00 avholdes forberedelsesdugnad til
Kulturminnedagen dagen etter. Vi setter stor pris på om du kan stille opp. Etter
dugnaden serveres det mat og drikke. Er man interessert i å hjelpe til under selve
arrangementet på søndag 19. september setter vi stor pris på dette også, enten om det
er i serveringsgjengen eller i forbindelse med de andre aktivitetene som fremgår av
invitasjonen på den andre siden av dette arket. Om du vil stille opp så send gjerne en
melding eller ring til: Asgeir på mob 90526267 - asgeir.svendsen@ticon.no .
Hjertelig velkommen!

REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I NÆRSNES KYSTLAG
Tid:
Tirsdag 19. mars 2010, kl 19.00
Sted: Nærsnes Grendehus
Styreleder Asgeir K. Svendsen åpnet møte og ønsket alle velkommen. Asgeir informerte
om at Nærsnes Kystlag nå har 106 medlemmer. Han talte varmt om den påfølgende
store jubileumsfest, hvor han selv også ville ta ordet og holde en ”liten” tale om Nærsnes
Kystlags mange spennende og underfundige aktiviteter.
I all ettertid ble denne lille tale en flott, engasjert, motiverende og rørende opptreden.
I alt 27 deltagere var til stede på årsmøtet.
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg av ordstyrer og referent
Godkjenning av innkalling og saksliste
Styrets årsberetning for 2009
Regnskap for 2009
Arbeidsplan for 2010
Budsjett for 2010
Valg av styre, valgkomite og revisor
Innkomne forslag
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REFERAT
1. Valg av ordstyrer og referent
Asgeir ble valgt til ordstyrer. Lars Kvande ble valgt til referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling var på forhånd distribuert til alle medlemmer. Innkalling og saksliste ble
godkjent uten innsigelser. Ingen innkomne forslag til saker var mottatt.
3. Styrets årsberetning for 2009
Styrets årsberetning ble gjennomgått i sin helhet. En utmerket, klar og informativ
gjennomgang der Asgeir formidlet kystlagets mange aktiviteter. Det er mulig at
gjennomgangen av årsberetningen denne gang gikk noe raskere enn normalt, men presis
oppstart av et 10 års jubileum ble, som seg hør og bør, prioritert.
4. Regnskap for 2009
Resultatregnskapet for Nærsnes Kystlag ble gjennomgått.
Det var ingen innvendinger til regnskapet som ble vedtatt.
5. Arbeidsplan for 2010
Asgeir gjennomgikk arbeidsplanen for 2010. Denne planen gjennomgås på alle
styremøter for å sikre kontinuitet og oppfølging i styrearbeidet.
Vedrørende Styrets visjon om å etablere et kystkultursenter på Nærsnes, ble det
fremmet forslag om samtidig å invitere til og sikre mulige synergier og koordinering med
allerede etablerte virksomheter i nærområdet, som f.eks på Blåhella og Ramton.
Et annet forslag var også å innlemme ungdommen, med fokus på interessen for sin nære
historie, - eller som et ben å stå på (et ungdomsprosjekt).
Arbeidsplanen ble godkjent.
6. Budsjett for 2010
Asgeir gjennomgikk forslag til budsjett for 2010. Budsjett ble vedtatt uendret.
7. Valg av styre, valgkomite og revisor
Styrets sammensetning ble som foreslått av valgkomiteen. Alle kandidater var forespurt
og hadde sagt seg villige til verv.
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Styret konstituerer seg selv.
Verv

Navn

Styreleder
Styremedlem (nestleder)
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Revisor
Valgkomite
Valgkomite

Asgeir K. Svendsen
Knut Vadseth
Lars Kvande
Karin Buberg
Siri Desbans
Mads Hell Hansen
Alf Aurland
Rolf Bagle
Erik Johansen
Ragnar Vadseth

Velges for antall år
(restperiode)
Gjenvelges for 2 nye år
Gjenvelges for 2 nye år
(1 av 2 år igjen)
(1 av 2 år igjen)
(1 av 2 år igjen)
(1 av 2 år igjen)
Velges for 2 år
Gjenvalgt for 1 nytt år
(1 av 2 år igjen)
Gjenvelges for 2 nye år

8. Innkomne forslag
Ingen forslag innkommet.
Etter ordinært årsmøte, presis kl. 20.00 startet Nærsnes Kystlags 10 år jubileum. Det
ble servert tradisjonell skipskost med salt kjøtt og flesk, ferskt kjøtt, erter og poteter.
Det hele akkompagnert av det som måtte fornøye og være passende av fludium,
herunder mineralvann, vin, øl og akevitt, det hele påspandert av kystlaget. Jubileums
DVD ble så vist på storskjerm. Deretter var det karamellpudding og kaffe til dessert.
Etter dessert var det hygge og dans inn i de små morgentimer.
En ”raus” elegant, faglig innholdsrik og morsom fest, som et av våre medlemmer
uttrykte det, - dagen der på!
Nærsnes, 12. april 2010
Styret i Nærsnes Kystlag
Asgeir K. Svendsen, Knut Vadseth, Karin Buberg, Lars Kvande, Siri Desbans, Mads Hell
Hansen og Alf Aurland
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ARBEIDSPLAN 2010 FOR NÆRSNES KYSTLAG
Nr

Aksjonspunkt

01

Etablere nytt nettsted, oppdatere og vedlikeholde Nærsnes Kystlags
nettsider

02

Delta på landsstevne i på Gratangen Kystlag 15-18 Juli 2010

03

Fortsette vervekampanjen

04

Gi informasjon til medlemmer, Forbundet Kysten, nabokystlag og IOKS

05

Sende delegat til Kystlagsseminar 2010Rognan 9 – 11 april

06

Gjennomføre kurs i båtførerprøven (4 i rekken)

07

Ferdigstille Wickmann (mindre arbeid gjenstår)

08

Ferdigstille sliskeslippen (mindre arbeid gjenstår)

09

Videreføre kurs i bygging av trebåt og arrangere påfølgende seilmakerkurs

10

Utvide havnekontoret (mindre arbeid gjenstår)

11

Arrangere Kulturminnedagen søndag 12. september 2010

12

Samle maritim historie

13

Holde kontakt med andre kystlag med sammenfallende interesser, inkl.
IOKS

14

Opptre som Høringsinstans for Røyken kommune

15

Arrangere tur til årlig Juleblot på steilene lørdag 4. desember 2010

16

Avholde årsmøte 2010

17

Møte i styret til Stiftelsen Landsteilene, og ev. samarbeidsgruppe etter ev. oppløsning
av stiftelsen

18

Gjennomføre 5 Styremøter

19

Sørge for kopi og distribusjon til Styre av Landsmøtepapirer

20

Arrangere mulige nye kurs – for eksempel livredning

21

Utrede nytt havnekontor

22

Oppdatere informasjon på vegg ved slippen

23

Skrive Wichmann’s historie

24

Utrede mulig samarbeid med Norsk Maritimt Museum om felles aktiviteter

25

Samarbeide med Nesodden Kystlag og IOKS om Kystkulturhelg på Landsteilene 18 –
20. juni 2010

26

Arrangere Kystlagets 10 – års jubileum, med arrangement fredag 19. mars
2010

27

Nærsnes kystkultursenter - bare en ”hårete” ide og mål?

28

Arrangere sommeravslutning (dato fastsettes senere)
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Kursvirksomheten
Etter å gjennomført kurs i båtførerprøven i 4 år og med til sammen ca 50 deltakere som
tilnærmet alle har bestått, planlegger vi en nytt kurs som tidligere i perioden januar –
april 2011.
Kurs i båtbygging fortsettes, og kurs i rigg- og seilsøm er under planlegging denne
høsten og vil komme tilbake med informasjon om dette.

Medlemskapsutvikling i Nærsnes kystlag
Vi har får tiden 115 medlemmer i kystlaget hvorav 32 er kvinner og vi har medlemmer
fra 22 forskjellige postnummer!
Antall medlemmer i år:
2000
34
2002
67
2004
65
2006
88
2007
90
2008
101
2009
105
2010
115

Aktivitetsoversikt i 2010
Kulturminnedagen: søndag
Juleblot på Steilene: lørdag
Juleavslutning:
Dugnadene starter:

19. september kl 12.00 – 16.00
4. desember kl. 19.00 dato ikke fastsatt enda
f.o.m. torsdag 9. september og hver torsdag
kl 18.30-21.00 (vafler og kaffe ca kl 20.30)
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Kaffekrus og nye ”tidsriktige” t-skjorter, noe for deg?
Kystlaget har fortsatt til salgs stødige kaffekrus med
logo – se bilde nedenfor. Kruset koster kr 125,- pr.
stk. Dette gir et bidrag til kystlaget på ca. kr 25,- pr.
stk.
Kystlaget har også gått til anskaffelse av nye
t-skjorter i solid bomullskvalitet, i ny tidsriktig
farge og med nye former (både for deg og meg,
dame og herre, med innsving og utsving).
Størrelser fra XS - XXL. Disse selges til den
rimelige pris av kr 100,- (selvkost) og vil være
tilgjengelige for kjøp på Kulturminnedagen!

Bestillinger ved henvendelse
Asgeir på mobil 90526267.

Kontakt med styret
Om du ønsker kontakt med noen i Nærsnes Kystlag er det bare å sende en epost eller ringe.
Asgeir:

asgeir.svendsen@ticon.no

Mob. 90 52 62 67

Knut:

namariti@online.no

Mob. 90 54 28 02

Karin:

karin.buberg@hurum.kommune.no

Mob. 99 79 80 51

Lars:

lars.kvande@gjensidige.no

Mob. 90 93 03 31

Siri:

siri.desbans@asker.kommune.no

Mob. 97 75 87 35

Mads:

mads.hansen@tristein.com

Mob. 95 15 72 63

Alf.

alf.aur@online.no

Mob. 93 22 27 20
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