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Sommeren er på hell!

Jeg synes somrene går fortere og fortere, men det har vel noe
med alderen å gjøre. Mangt har dog skjedd i
Kystlagssammenheng. Først Landsstevne i Horten (26. – 29. juli)
og så besøket av Fjordabåtene (3. – 5. august) Og tilslutt Oslo
Kystkulturstevne på Akershuskaia. 

Framover vil vi ha dugnader på kaia og møter i skur 28. Og så
vil vi ta opp tirsdagsseilasene på Bygdøy som har ligget nede
noen år. Der kan de av dere som har satt opp båten fortsatt få
muligheten til å være på sjøen.

Vi har en del faste møtekvelder i skur 28. men vi har ennå ikke
fått foredragsholdere så det er viktig å følge med på nettsidene
våre eller sende inn e-post adressa slik at vi kan få gjort dere opp-
merksom på hva som skjer. Men om vi ikke har noen som holder
foredrag så er det fint å møtes i høstmørket for å drikke kaffe, se i
vårt rikholdige bibliotek eller bare skravle.

Kos dere så med høsten, den er fin den også.

Dagens sitat:

Ka du trur om havet hadde vorre kånjakk?
Då måtte vi ha pessa oppi båtan!

Formannen

2



3

Noen ord om Landstevnet og besøket
fra Vestlandet skrevet av formannen.

Det var flere av Vikens medlemmer som var i Horten med båt.
Jeg tror vi var 5 båter fra Viken. Vi burde nok vært flere, men vi
får være glade for de som stilte opp. Stevnet var ikke så stort som
tidligere stevner, men plasseringa inne ved Marinemuseet var
perfekt. En del regnskurer fikk vi, både dag og natt, men det må
en ta med på kjøpet. Og det er jo alltid hyggelig å komme på
stevne og treffe gamle kjente.

Trebåtene hadde den fineste plassen, selvsagt!

Og helga etter var det duket for besøk fra Vestlandet på akershus-
kaia. Og hvilken fest det ble! Fulle båter på lørdag og vel så det
på turen søndag til Oscarsborg via Nesoddtangen og Vollen. Folk
måtte endog stå igjen, båtene var fulle!



Og på Oscarsborg hadde vi ordnet med guider for folket som
det ble satt stor pris på. Lørdags morgen stilte Ove, Yngve, Tore
og Knut opp i 07-tiden og laget frokost til mannskapene. Vi
hadde innpå 60 mennesker i kosten. Og den var ikke dårlig! Alt
fra eggerøre til det fineste pålegg.

På lørdagskvelden stilte Marius opp med trekkspill både om
bord i båtene og på festen i skur 28. Kjersti og Kristin laget de
lekreste speketallerkener som solgte fortere enn de kunne lage
dem. Rett og slett en uforglemmelig kveld!
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Dette tar det nok en stund til vi
får oppleve igjen!

Den hårde kjerne

Marius drar til med trekk-
spill og sveivegrammofon



Arrangement utover høsten

TIRSDAGSSEILING
RÅSEILING PÅ FJORDEN (Observasjoner i vannkanten,

tirsdag 28. august, kl 2047)

Når siste kveldssol slikker stranden på Hovedøya, glir et par
åfjordsbåter inn. De fulle råseilene står majestetisk til kjølen
skurer opp i den myke sanden. Tilløp til dans og moro, mens
vesthimmelen over Bygdøynes langsomt farges. Med dans gjenn-
vinnes varme i kroppen, etter spontanbading i ettersommersalt
sjø. Kvelden er stille og fin og vi er sammen.

Alle har prøvet seg på stagvendinger i dag og seilferdighetene
er blitt grundig finpusset. Det snakkes om stil. Estetikk. Gleden
over det enkle. Ofte kommer en saftig trønderglose, slik som
”remma”, ”tolla”, ”fremste”, ”bolina”, ”priarn”, ”skaut”, ”bras”.
Orden på tauverk (omtrent syv aktive tau) er viktig under seila-
sen. Dessuten rytmen i alt som skjer. 

En mektig måneskive stiger opp mellom trekronene idet vi leg-
ger ut fra Hovedøya. 

MELD DEG PÅ TIRSDAGSSEILAS
Bli med på vår ukentlige tirsdagsseilas! Vi byr på et ungdomme-
lig og sporty seilmiljø med 3 – 5 råseilbåter i flokk! Ennå holder
vi det gående lenge utover høsten, med ullgenser og godt humør.
Ta kontakt hvis du er interessert:

Marius: 92688935, Bodil : 90539735, Kay: 92684214.
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SEPTEMBER:
19.  ONSDAG kl 1900 – Møte/Foredrag skur 28

22. OG 27. DUGNAD 
For å gjøre den siste finpussen i og utenfor sjøhuset før båtene
skal opp for vinteren, blir det dugnad lørdag 22 september fra
12-16 og torsdag 27 september 17-21. 

Møt opp i hvert fall en av dagene til felles innsats og hygge.
Det blir varierte oppgaver som tjæring av kaia, snekring, frisering
av gress og busker, lemping av skrot og lettere kosting.

Om noen har en ljå eller manuell gressklipper, kontakt Bodil
Haug: 90 53 97 35, bodilsh@hotmail.com. Møteplikt for alle
Sjøhusbrukere!

OKTOBER:
07 Søndag  kl 1800 – 2300. Kulturbrygg i skur 28

VISKESUPPE SEMINAR 5-7 OKTOBER
Tradisjonen tro blir det også i år V(f)iskesuppe seminar på
Steilene første helga i oktober.
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Vi er allerede flere båter som skal seile fra Bygdøy. 
Det blir oppmøte i Sjøhuset fredag kl 17, og seiler til

Langøyene samme kveld. Lørdag møter vi de som ikke kom seg
ut fredag kveld og fortsetter sammen til Steilene.

Om det blir ordentlig ruskevær, kan vi som i fjor overnatte i
Sjøhuset første natten.

Har du lyst til å bli med, med eller uten båt, er det sikkert plass,
men for å få en porsjon deilig fiskesuppe må du melde deg på!

Kontakt Toril Bakken: 91 51 72 41, toril.bakken@yahoo.no

Kulturbrygg starter opp søndag 7. oktober.
Den første søndagen i måneden kl 18 blir det igjen Kulturbrygg

i Skur 28. Det blir variert underholdning med Marius Løkse og
co. Legg middagen hit med nydelig fiskesuppe til den nette sum
av 60 kroner, pluss sveler og drikke.

NOVEMBER:
07 Onsdag  kl 1900 – Møte/Foredrag i skur 28
21 Onsdag  kl 1900 – Møte/Foredrag i skur 28

Programmet er omfattende og spennende, pass på at din
e-postadresse er registrert: viken@kystlag.net
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Frimerke
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Redaksjon dette nummer er:

Tore G. Jacobsen og Anne Nygren 
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Trykket på Hustrykkeriet, Gaustad Sykehus

F o r f a t t e r f o r e d r a g
Flyt Forlag kommer i løpet av høsten til å arrangere
flere forfatterforedrag i Skur 29. Vi håper blant annet på
et langturforedrag av Andreas Holo. Vi pleier å ha fullt
hus! For å være helt sikker på å få informasjon om
foredrag og nye bøker, kan du melde deg opp for
nyhetsbrev - kontakt anne@flyt.no

w w w . f l y t . n o

Annonse

I neste nummer av Sjøgangen kommer en utfyllende presentasjon
av den nye lagsbåten: Oksøens Teddy No 1


