Villmarkskveld med
spreke jordomseilere

Får innblikk i en skikkelig
eventyrtur.

Jordomseilerne Linn Charlotte og Paul kommer til
Alta fredag, blant annet for å fortelle om turen til
Nordvestpassasjen. (Dronebilde: Nico Edwards)

Av Rolf Edmund Lund
rolf@altaposten.no

Kommende fredag er Alta folkehøgskole klare med en godbit for de som er interessert
i spektakulære reiser. Villmarkskvelden skal
denne gangen handle om en jordomseiling
som varte i hele seks år.
– Det er en tradisjon for oss med en hyggelig
villmarkskveld på denne årstida, forklarer
Lars Krempig, kjent som pappaen til villmarksbarna og lærer ved Alta folkehøgskole,
tidligere Øytun.
Årets foredragsholdere har mye å fortelle. Jordomseilerne Linn Chalotte Klund fra
Ørje og tyske Paul Lübbe innledet allerede
sin tur i 2013 med den 34 fots store seilbåten
Amanda. Den planlagte turen på tre år ble til
seks år – og dermed har de virkelig fått med
seg hva kloden har å by på – fra Stillehavet til
Nordvestpassasjen.
– Dette er noen skikkelig eventyrere som har
seilt rundt på mange av verdens hav. Det blir
bilder og film med spennende historier. Som
vanlig har vi en god kaffepause med noe å
bite i, og her kan turpraten gå livlig for seg,
sier Lars Krempig, som forteller at det også
blir en fin premie trukket på inngangsbilletten. Det hele starter opp klokken 19 fredagskvelden.
Det siste halve året har de to reist rundt og

fortalt om sine opplevelser. De har jobbet
på en tidligere kannibaløy, holdt på å forlise

Solglimt som varmer

med båten og vært der pepper'n gror, skrev
Smaalenenes avis i høst. De har vært på opp-

Hvem fortjener
Kautokeino kommunes
kulturpris?
Kautokeino kommune ønsker
forslag på hvem som fortjener
kommunens kulturpris.

dagelsesferd i Papua Ny-Guinea, mens også
på miljøekspedisjon i Nordvestpassasjen.

VÆRET I MORGEN
Sola står under
horisonten hele
døgnet.
Tidevann:
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Hammerfest
Skyet, 0 mm
Øst
Lett bris 3.8 m/s

– Har du forslag til hvem som
skal få kommunens kulturpris
for 2019?
Mandag 13. januar klokken
11.15 kunne man i Kautokeino
se solen for første gang i år. Altapostens frilanser Johan Mathis
gaup tok bildet som viser at vi
går mot lysere tider. Det startet
med at det spredte seg en rød
farge over himmelen mandag
formiddag og at den etterhvert
ble blendende vakker.
– Like etter tittet solen som forventet over horisonten. Da var
klokken 15 minutter over 11.
Heldigvis letnet skydekke nok til
at jeg fikk fotografert solen i det

den tittet frem. – Med 14,6 kalde
grader var forholdene gode den
korte tiden skylaget tillot fotografering.
Solentusiasten opplyser og at for
solhungrige altaværinger er det
fredag 17. januar som gjelder.
– Klokken 11.17 førstkommende fredag skal man kunne se
randen av solen også i Alta. Den
vil da vise seg i 38 minutter, der
den er høyest klokken 11.35, lover han, om været holder.
(Foto: Johan Mathis Gaup)
.
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Alltid gode

TILBUD!
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Har du en god kandidat kan du
sende forslaget med begrunnelse til Kautokeino kommune
innen 24. januar.

Øksfjord
Delvis skyet, 0 mm
Sørøst
Laber bris 6.5 m/s

– Send via vanlig post, e-post
eller lever forslaget på servicetorget på kommunehuset, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Låner ut 40 millioner
Alta kommune skriver på sine
hjemmesider at de i inneværende år vil låne ut 40 millioner kroner i startlån. Tilskudd
til etablering- og tilpasning er
på til sammen 1.583.000 kroner og tildeles etter økonomisk
behovsprøving.
– Nytt av året er at alle må søke
elektronisk på www.husbanken.no, opplyser kommunen.
Låneutvalget i Alta kommune har møter hver tredje uke.
Årets første møte avholdes 12.
februar.

Skaidi
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Alta
Skyet, 0 mm
Sør-sørøst
Svak vind 2.2 m/s
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De 3 påfølgende dagene i Alta
Fredag
Skyet, 0 mm
Sør-sørøst 3.1 m/s
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Lørdag
Skyet, 0 mm
Vest 1.9 m/s
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Suolovuopmi
Snø, 1.8 mm
Øst-nordøst
Flau vind 1.2 m/s

Søndag
Skyet, 0 mm
Nordøst 3.0 m/s

-7

-13
Kautokeino
Grunnlagsdata fra Kartverket sjødivisjonen.
Gjengitt med tillatelse 13/G713
Værvarsel fra yr.no, levert av
Meteorologisk institutt og NRK

Snø, 1.2 mm
Nord-nordvest
Flau vind 1.4 m/s

