Lederens månedsbrev – juni 2018
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Det er nå akkurat 1 år siden jeg sendte ut første leders månedsbrev. Jeg håper at det er
interesse for litt oppdatering på hva vårt kystlag gjør. Ta kontakt med undertegnede dersom
dere har kommentarer, enten positive eller forslag til forbedringer.
Den største aktiviteten i juni har vært gjennomføring av Kystkulturuka som foregikk i
perioden 10. – 16. juni med 5 ulike arrangementer. 50‐60 medlemmer har vært i sving
gjennom hele uka. Vi er meget fornøyde med gjennomføringen. Evalueringen vil bli
gjennomført i august.
Dette er oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for juni måned.
1. Cudrio Sjøbod
Avklaringsmøte er avholdt med kommunen v/Helena Vårli torsdag 5. juni. Punkter i
leieavtalen som det var spørsmål rundt ble avklart, og den er nå signert gjeldene fra 1.
juni 2018. Cudrio Sjøbod ble holdt åpen i forbindelse med Shantyfestivalen 2. juni,
Kystkulturdagen 16. juni og Sjømatfestivalen 30 juni.
2. Styremøte 5. juni
Blant de saker som ble diskutert på dette møte var:









Cudrio – hva får vi til i sommer? I første omgang holder vi åpent i forbindelse med
festivalene og kanskje på torsdagene når vi har dugnad.
Kystkulturuka – kort om status. Pressekonferanse ble avholdt 6. juni. Mer om
Kystkulturuka nedenfor.
RS2 – turer fremover. Bjørn redegjorde for planlagte turer.
Skaddenprisen. Kandidater ble diskutert. Pris ble besluttet gitt til «Valletangen».
Prisen ble overrakt til Gjermund Walle og Morten Kristensen på Kystkulturdagen
16 juni.
Nytt regnskapssystem. Vi satser på å ha en halvårsstatus med det nye systemet.
Båttekke på Langøya – ny søknad sendt. Vi har fått beskjed om at den ikke vil bli
behandlet før til høsten.
Kystlagets hjemmeside. Det er fortsatt noen huller som må lukkes. Egen
mangelliste er laget med ansvarlige.




Gressklipping på Langøytangen. Det er laget en egen plan for sommeren.
Kystlaget har klipping uke 24, 30 og 36.
Søknader. Vi venter spent på tilbakemelding fra søknadene om støtte til krana på
Langøya. Vi har etter møtet fått beskjed om at vi ikke får støtte til maskinhuset
fra NFF.

3. Kystkulturuka
Nedenfor er en rapport utarbeidet av prosjektleder Erik Ahlbom
Den 16. Kystkulturuka i Langesundsfjordens Kystlag er avsluttet.
Fra start av planleggingen i november 2017 har arrangementskomiteen hatt 7 ordinære møter,
samt jevnlig mail-kontakt.
Komiteen bestod av:
Prosjektleder :
Kasserer :
Sekretær:
Marked/PR:
Rigg:
Annonser/lotteri:

Erik Ahlbom
Jan-Olav Kvitnes
Per Magne Berget
Ingrid Berget
Ahre Hansen
Torunn Hellevik

Kystkulturuka 2018 besto av 5 arrangementer. Temaet i år var Plast i havet.

Vi startet søndag 10.juni med Fyrets dag på Langøytangen fyr. Publikum ble ferget over fra
Smietangen til Hovedgården på Langøya med MF Øivind og vandret langs øya ut til fyret. Det
var arrangert småbåtfrakt for publikum med spesielle behov. Ved fyret var det rigget opp telt
med salg av kaffe,mineralvann og vafler. GEA Norvegica Geopark representert ved Bjørn
Magnus Mowinkel Nilsen Narum guidet voksne og barn på en geologisk vandring langs hele
Langøya. Han begynte i blomsterbedet på Fyret hvor rullesteinen representerte et mangfold
av bergarter. Roar Morten Nilsen sto for trekkspillunderholdning, og fiskerforeningen Trutta
hadde fiskekonkurranse for barna.
Maskinhuset på fyret var åpent for omvising, og Jarle Nygård hadde maleriutstilling i
fyrhusbygningen.

Tirsdag 12.juni hadde vi Kulturkveld på Halen Gård. Med tema: Fra istid til nåtid,
Langesundsfjordens tilblivelse holdt Bjørn Magnus Mowinkel Nilsen Narum fra GEA
Norvegica et interessant og fengende foredrag. Heidi Faukald fra INEOS fulgte opp med
foredrag om myten om plast og plastproduksjon og Kjetil Larsen fra Norner gikk videre med
foredrag om gjenbruk, gjenvinning og ny forskning i plast. Nustad barnehage var engasjert
med en ryddeaksjon 3.mai, hadde analysert funnene av plast på stranda og hadde jobbet i
hele våres med prosjektet. En billedserie fra Nustad barnehage sitt prosjekt Plast på
strendene ble vist på skjermene.

Onsdag 13.juni hadde vi Kystkulturdag med voksenopplæringa i Langesund.
VIVA(Virksomhet for innvandring, voksenopplæring og aktivisering) møtte opp og fikk en
seiltur med RS 2 Langesund, vår «egen» 125 år gamle redningsskøyte. De fikk trene på å ro
prammer og de fikk et innblikk i tradisjonshåndtverk, og litt om knop og stikk.

Torsdag 14.juni var det Vise‐ og allsangkveld. Denne skulle tradisjonen tro avholdes på
Båtbyggeriet på Langøya, men av sikkerhetsmessige grunner ble den i år omplassert til

Langesund Motorbåtforening sitt lokale «Motorbåten». Da det var sterk vind ( 17 m/sek ) inn
Langesundet samt harde regnbyger og urolig sjø, fant vi det best å kjøre arrangementet uten
båtfrakt . Vår egen sanggruppe St.Helena underholdt og ledet allsangen. Vi serverte
silderetter fra Olivia med rugbrød og mulighet for å kjøpe øl eller vin og mineralvann. Dette
er det eneste arrangementet hvor vi har servering av alkohol.

Lørdag 16.juni arrangerte vi Kystkulturdagen i Langesund i og rundt våre lokaler.
Vi hadde gleden av å få Kystkulturdagen offisielt åpnet av fylkesvaraordfører Hans Edvard
Askjer. Det var hyggelig å få besøk og støtte fra fylkeskommunen til vårt store arrangement.
Vi hadde åpent hus og åpen skøyte, og publikum fikk se og høre motorkjøring av 10 av våre
gamle båtmotorer, se snekkerverkstedet med reparasjon av pram, studere Gjestlands
Maritime Samlinger og besøke Tollmuseet på St.Helena hvor pensjonert toller Kåre
Humlegård guidet. Vi hadde også åpnet Cudrios Sjøbod med sine utstillinger. Rundt i de 15
teltene hadde vi utstilling av brukskunst, malerier, fiskeutstyr, snekring av krabbeteiner og
bygging av pram blant mye mer. Dykkerklubben hadde vanntank med froskemann oppi, og
barna fikk spille bondesjakk gjennom glasset i tanken.
Barna fikk også være på en tur med redningsskøyta Elias, spikre og male små trebåter og
prøve taljeløft. Vi hadde besøk av Ballongmannen, og han laget fine figurer for barna. Det ble
også arrangert ansiktsmaling for de små. I år hadde vi gleden av å få besøk fra Nesjarspelet
som viste et utdrag fra spelet som skal gå i Helgeroa sener i sommer. Flinke unge
skuespillere og sangere tok oss tilbake til Olav den hellige og slaget ved Nesjar. Janne Weel
Johansen fremførte også en sang fra Nesjarspelet på ettermiddagen.

Kafeteriaen vår serverte fiskeburgere, fiskesuppe, vafler og sveler samt nyrøyka makrell
direkte fra røykovnen. Kystlagets kystkulturpris «Skaddenprisen» ble tildelt «Valletangen»
som er et unikt miljø i regionen. Brygger, sjøboder og boliger utgjør et helhetlig miljø.
Totalt sett hadde vi samlet sett 4000 publikum innom på arrangementene, og Kystkulturuka
2018 var vellykket.
Det ble lagt ned en formidabel dugnadsinnsats for å få Kystkulturuka 2018 i havn.
Det er for tidlig å si noe om det økonomiske, da vi har flere store utestående regninger, men
så langt tyder det på at vi går med et lite overskudd.

Langesund 17.juni 2018
Erik Ahlbom
Prosjektleder Kystkulturuka 2018.

4. Langøytangen
Vi har satt opp en egen varstasjon på Langøytangen fyr. Et webkamera blir satt opp senere. Her er
det bare å følge med på været ytterst i havgapet.
Jeg vil ønske alle medlemmer i kystlaget en fortsatt GOD SOMMER!

Med vennlig hilsen
Jan‐Olav Kvitnes
Leder Langesundsfjorden kystlag
Mob.: 97466410
Email.: jkvitnes@online.no

Neste månedsbrev kommer i slutten av august.

