Lederens månedsbrev – mars 2019
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Det har også vært stor aktivitet i mars. Arbeidsgruppen som har jobbet med alternativt
kystkultursenter har hatt flere presentasjoner, også med oppslag i lokalavisa PD. RS2
Langesund er nå kommet i sommerhavn ved St. Helena, og klargjøring av skøyta er i gang.
Ellers er det full aktivitet med klargjøring av småbåtene våre som er i vinteropplag på
Langøya, diverse aktiviteter på Langøytangen, Fiskerhuset og i verkstedene i Tollpakkboden.
3 motorer i Scarweld‐bygget renoveres og gjøres klare for visning i sommer. Planlegging av
Kystkulturuka pågår for fullt, og de siste detaljer er i ferd med å komme på plass.
Dette er oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for mars måned.
1. Temaaften 12. mars
Tangsnellene arrangerte temaaften 12. mars, hvor tema var Tollstedet Langesund og Tollboden. De
mannlige medlemmene hadde også tilgang, og det ble fullt hus i 2. etg. i Tollboden. Roger Normann
var hyret inn som foredragsholder. Dette var et meget spennende tema, og med en engasjert
foredragsholder ble dette en meget vellykket kveld. Etter foredraget var det kaffe og vafler.

Elisabeth Skreosen takker Roger Normann for vel gjennomført oppdrag.

2. Alternativt kystkultursenter
Kystlaget har presentert sitt forslag til alternativt kystkultursenter for kommunen, etter at det ble
besluttet at det nye planlagte kystkultursenteret «HORISONT» er skrinlagt (iallfall inntil videre).
Forslaget ble sist presentert i «Styret for Langøya og kystkultur» 28.3. Det går ut på å benytte det
autentiske miljøet som kystlaget disponerer i dag. Vårt innspill ble godt mottatt. Kommunen vil
utarbeide et mandat og sette ned en prosjektgruppe ihh.t. rådmannens forslag (som også er i tråd
med kystlagets forslag). Kystlaget vil ha med en representant her. Vi venter med spenning på det
videre arbeid. Vårt innspill vil være en del av det mandatet som blir utarbeidet.

Utklipp fra PD 29.3.
Vi er blitt litt feilsitert i siste del av artikkelen i PD. Her står det at kystlaget foreslår å kjøpe
naboeiendommene. Det vi har sagt i vår presentasjon er at dersom kommunen erverver disse
områdene, så vil det være store utviklingsmuligheter av et mulig kystkultursenter.

3. RS2 Langesund
Arbeidslisten er lang over aktiviteter som må gjøres før skøyta er seilklar. Den er nå kommet i
sommerhavn ved St. Helena, og arbeidet er påbegynt. Den første større turen blir til Larvik 14. mai.
Skøyta skal eskortere Odd Fellow III inn til Larvik denne dagen. Dette er den siste redningsskøyta som
er bygget. Den skal videre til Nord Norge hvor den skal stasjoneres. For de som ønsker å være
tilstede i Larvik, så er det et arrangement som foregår der kl. 18 ‐20.

4. Ungdomsgruppe i kystlaget
Det ble ikke noe av at RS Ung etablerte seg i kystlaget som informert tidligere. Vi prøver nå å etablere
en egen ungdomsgruppe. Vi har søkt om støtte på 50.000 kr., og vi håper på å få en tilbakemelding
innen kort tid. Vi planlegger et kombinert informasjons‐ og oppstartsmøte i mai.
NB! Har dere barnebarn, barn i alderen 13‐25 år som er interessert i:


komme deg på sjøen?



låne båt, fordi du ikke har din egen?



lære å ro og seile - drive med øyhopping og miljøvennlig friluftsliv?



lære å styre større båter og skøyter - kanskje ta praktisk del av båtførerprøven?



fiske litt eller mye?



være mannskap på Norges første redningsskøyte «RS2 Langesund»



reparere og vedlikeholde båter, motorer, hus etc.

Da er kanskje et medlemskap i vår ungdomsgruppe noe for dem. Ta kontakt med undertegnede for
mer informasjon dersom dette er av interesse.

5. Kystkulturuka 2019
Flere brikker begynner å falle på plass i arbeidet med kystkulturuka. Arbeid med plakat og
programhefte pågår. Møte er avholdt med Gunnar Moen. Programmet kommer i det skjer i Bamble i
slutten av mai. Forhåndsomtale kommer rundt 10.april. En nærmere beskrivelse av det som skal skje
kommer i aprilutgaven av leders månedsbrev.

6. Vise‐ og allsangaften 28.3
St. Helena, kystlagets egen visegruppe, presenterte noe av programmet til kystkulturukas vise‐ og
allsangaften den 13. juni. Publikum koste seg, og gruppen fikk tilbakemelding om hvor vi står og hva
det må jobbes mer med fremover.

7. Medlemskap og vervepremie
Ved å verve ett eller flere medlemmer er det vervepremier å få.. Se Forbundet Kystens hjemmeside:
https://kysten.no/vervepremier
For innmelding av nye medlemmer kan dette gjøre online:
https://cloud.orgsys.no/0013/Pages/Contract/Membership.aspx
Pris for hovedmedlem er kr. 400,‐ ekstra familiemedlem kr. 50,‐ og bare ungdomsmedlemskap kr.
200,‐

8. Diverse
1. Kystlaget var representert ved Bjørn Heggem, Dag Holmer og Jan‐Olav Kvitnes på Langesund
og Omegn Sjømannsforenings medlemsmøte 6.3 hvor rapport om mulig etterbruk av
Croftholmen ble presentert. Rapporten kan leses ved å bruke denne linken:
https://langesundsjomannsforening.com/2018/06/20/etterbruk‐av‐croftholmen‐rapport‐fra‐
gruppen/
2. Kystlaget var representert på møte i Skagerakfestivalene den 6.3 og på foredrag om marin
forsøpling på Halen går samme dag.
3. Per Magne og Ingrid Berget deltok på seminar i arrangementssikkerhet på Skjærgården
Hotell 16.3. Dette var spesielt rettet mot festivalene i Langesund, og for vår del
Kystkulturuka. Her var det mange nyttige tips å få med seg.
4. Leif Karlsen deltar på planlegging av Langesundskonferansen 2019 (2‐4 april)

9. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter






2.april ‐ ca. 15. mai: Kurs i restaurering av trebåter og laging av masterringer
5‐7 april ‐ Landsmøte i Forbundet Kysten
9 april ‐ Møte med kommunen om diverse byggesaker og befaring på Langøya
9. april ‐ Styremøte i kystlaget
9‐10 mai ‐ Tangsnellene vasker kystledhuset på Langøytangen

HUSK!


4. mai. Fellesdugnad på Langøytangen fyr

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

