Lederens månedsbrev – oktober 2019
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Vi har allerede hatt de første minusgradene i slutten av oktober, og fra nå av blir det mest
inneaktiviteter. Aktivitetene denne måneden har mye vært å få klargjort det som skal gjøres
før kulda og vinteren setter inn.
Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for september måned.
1. Båtlaget
Da er alle småbåter som skal i vinteropplag kommet til Langøya og under presenning. Unntaket er
plattgatter Marie hvor motoren skal ut før den slepes over. Motoren trenger vedlikehold og vil bli
jobbet på i vinter.
Endelige tegninger for båttekke bak
båtbyggeriet er klare, og det er søkt
kommunen om igangsettingstillatelse.
Vi håper at vi kan få tatt de første
spadetakene før kulda setter inn for
alvor.

2. Motorlaget
Etter litt startvansker er nå
10 hk Trygg stasjonærmotor
friskmeldt og går som bare
det. Motoren er nå lagret
ute, og verkstedet er klargjort
for «nye» gamle motorer
som den dyktige
motorgruppa skal ta fatt på.
Denne motoren har drevet et
gammelt sagbruk som har
stått på Håøya.

På dette bildet ser vi Ingvard Bugtene
og Dag Holmer i gang med å klargjøre
for montering av topplokk på
Aanesenmotoren. Som vi ser, så er
ikke denne motoren noen smågutt.
Topplokket måtte sveiserepareres og
har vært på verksted på vestsiden av
Randsfjorden. Jobben var ikke stor,
men det tok sin tid før den ble klar.
Ekstrand Verksted har maskinert
tetningsflaten. Det var også «tæring»
på tetningsflaten på sylindertoppen
som Ingvar har fikset med
multimetall.
Det har vært jobbet med denne
motoren i Scarweld‐bygget ved
fergeterminalen. I forbindelse med at
det skal bygges et nytt losbygg på
området må vi flytte de 3 motorene
som vi har der til vårt område nær
Tollpakkboden. Vi er i dialog med
kommunen om plassering for
vinteren.
Vi er veldig takknemlige for at Grenland Havn har lånt oss plass i Scarweld‐bygget, slik at vi har fått
fikset denne og to andre motorer.

3. LOS 300 ‐lostjenesten har 300 års jubileum i 2020
Forberedelsene til LOS‐jubiléet neste år er i full gang. Tore Gabrielsen leder dette arbeidet. Med fra
kystlaget er Dag Holmer og Roger Normann, og fra Sjømannsforeninga Knut Bjerke og Jan Willy

Johansen. Søknad om støtte fra Kystverkmusea er sendt. Vi har et totalbudsjett på kr.75.000.
Lostjenesten gjennom 300 år vil være tema på
kystkulturuka 2020. Det vil ellers være et eget
jubileum som planlegges en av dagene mellom 20.
og 22. august 2020. Den største jobben vil være å
utarbeide et eget hefte om lostjenesten her i
distriktet gjennom 300 år.

4. LFK UNG – kystlagets ungdomsgruppe
I oktober har det både vært tur med RS2 og overnattingstur på Langøytangen. Det er nå 10
ungdommer som er med i ungdomsgruppa. Hensikten med turen til Langøya var å bli bedre kjent
med hverandre. Det ble jobbet med å lage en egen logo for ungdomsgruppen, samt å finne et eget
navn. Hittil har vi bare kalt ungdomsgruppen for Kysten UNG. Nå kaller de seg for LFK UNG. LFK står
for Langesundsfjorden Kystlag. Leder for gruppa er Emil Vinje Natland. Han er 17 år og går på
Grasmyr Videregående Skole. Det er en riktig fin gjeng som vi har fått i kystlaget. De 10 ungdommene
får nyttig veiledning fra seniorene i kystlaget.

Martin, Theodor og Mathias skraper seilkogg

Anders og Halvor mekker gammel påhenger

5. Fiskerhuset
Det har vært jobbet med
loftsetasjen i flere måneder.
Det er tidkrevende å
renovere gamle bygg. Den
minste detalj må tilpasses.
Her er ingen vinkler rette.
Kommunen har blitt
kontaktet for å få endelig
godkjennelse for plassering
på kommunens område på
Smitangen.

6. RS2‐laget
Da er RS2 klargjort for vinteren. Skjelett og
presenning er kommet på, og skøyta ligger nå ved
kai i Kongshavn. Nå kan vinteren bare komme.

7. Tangsnellene
Den 2. oktober hadde Tangsnellene møte,
og da var tema flatbrødbaking og sylta
makrell. Undertegnede kan bekrefte at
resultatet ble bra. Jeg fikk en smaksprøve
på kvelden, og det smakte fortreffelig.
Tradisjonsmat er også tema for neste
møte i november.
Kystlaget hadde fått invitasjon til å delta
på konferanse i Oslo 18. oktober. Bjørg
Skaugen deltok på konferansen som var i
regi av Norges Husflidslag, Norges
Bygdekvinnelag og Forbundet Kysten.
Tema var levende tradisjoner i frivilligheten. En spennende konferanse med mange synspunkter og
innlegg om forskjellige prosjekter fra alle deler av landet.

8. Fyrlaget
Sydveggen av Fyrmesterboligen er vasket og malt. Det er den veggen som er mest utsatt for vær og
vind. Den er nå blitt skikkelig fin. Nå jobbes det med kjellergangen innvendig. Det er et viktig arbeid
som gjøres der ute.

Ulf og Svein Erik i gang med maling

Svein Erik har reparert pipehatt

9. Kurs
Det vil bli holdt kurs i repslaging. Kursleder er Anja Hertzberg fra Porsgrunn.
Kursstart er 26.11 og avsluttes 17.12. Det
er 4 tirsdager fra kl. 18.30.
Lokaler er Cudrio sjøbod 1. etg.
Påmelding til Bjørn Heggem på email:
b.rh@me.com innen 20.11.2019

10. Visegruppa St. Helena
Da noen av gruppas medlemmer har sluttet, søker vi etter 1‐2 gitarister. Er det noen som spiller på
andre instrumenter, eller som synger og ønsker å være med, så ta kontakt med Jan‐Olav.

11. Kystkulturuka, KKU 2020
Startmøte har vært avholdt. Ingrid Berget vil være prosjektleder også i 2020, og det er vi glade for.
Foruten Ingrid er Per Magne Berget, Torunn Hellevik og Jan‐Olav Kvitnes med. Vi trenger en person
til som erstatning for Ahre Hansen som har vært ansvarlig for rigging av telt og kontakten mot
utstillere etc. Er det noen om kunne tenke seg å være med, så ta kontakt med Ingrid Berget på email
ingrid.berget@gmail.com. Tema for KKU 2020 vil være «Det norske losvesen ‐ Veiviser på havet i 300
år».
Søknad om støtte er sendt Fylkeskommunen.

12. Andre aktiviteter

1. Rekkverk
Forskaling og støping av kaikant på innsiden av
St. Helena. Steiner var begynt å rase ut, og det
var behov for bedre underlag i forbindelse med
montering av rekkverk etter at ny gangbro er
kommet opp.

Her er rekkverk kommet opp utenfor
Tollpakkboden

2. Alternativt kystkultursenter
Kystlaget har bedt om et møte med ordfører og rådmann for å diskutere videre arbeid med
alternativt kystkultursenter.
3. Bruksendring av gammel fyrmesterbolig fra 1839
Kystlaget har sendt en søknad til Kystverket om bruksendring av bygg 4, gammel fyrmesterbolig
fra 1839, til også å gjelde kystledvirksomhet. I dag har vi ca. 1100 utleiedøgn i fyrmesterboligen
fra 1939 (bygg 1). Dersom søknaden går i orden, vil vi kunne øke utleien til ca. 1500 døgn. Vi må
også søke om godkjenning fra Fylkesmannen, som er vår kontakt inn mot Miljødirektoratet.

13. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter






6. november: Tangsnellene har tradisjonsmat som tema på sitt månedsmøte. Her blir det
legging av sursild og baking av tykklefse.
5. november: Styremøte i kystlaget
19. november: Evalueringsmøte i RS2 laget
26. november: Kurs i repslagning
Årets julebord er 6. desember. Sett av datoen. Egen invitasjon kommer.

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

