Lederens månedsbrev desember 2019
Til medlemmene i Langesundsfjorden Kystlag
Torsdag 5. desember var det FNs internasjonale dag for frivilligheten ‐ Frivillighetens Dag. Vi
setter stor pris på alle de frivillige som bruker sin tid og sine ressurser på våre store og små
prosjekter i kystlaget. Alle er verdifulle for oss, enten de er støttemedlemmer eller aktive
medlemmer. De er avgjørende for at vi kan drive med all den aktiviteten som vi gjør.
Tusen takk til dere alle!
I siste styremøte begynte vi å se fremover til 2020. Arbeid med terminlista for 2020 er
påbegynt men ikke helt ferdig. Fremdeles er det saker rundt temaaftener og kurs som ikke er
på plass. Terminlista sendes ut sammen med dette månedsbrevet.
Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for desember måned.
1. Huslaget
Denne måneden setter vi fokus på
Huslaget, som det ikke har vært snakk
om så mye tidligere. Noen av de
viktigste oppgavene Huslaget har er
blant annet å sørge for at bordene er
dekket til frokost på torsdagsdugnadene
våre, og at kjøleskapet er fylt med mat.
Det er meget viktig at dette fungerer.
Uten mat og drikke duger helten(e) ikke
er det noe som heter. De som sørger for
dette er Trygve Kristensen, Trygve
Øistein Jacobsen, Cornelis Boshom og
Tommy Ellefsen.

Kjøkkengjengen
Av andre oppgaver som Huslaget gjør er
blant annet rengjøring av Tollpakkboden,
arkivering av dokumenter og gjenstander og
mindre vedlikehold av Tollboden og
Tollpakkboden. Huslaget er også ansvarlig
for oppbevaring av Gudleif Gjestlands
Maritime Samling, som vi har i første
etasjen i Tollboden. Arve Skreosen med
hjelp av Bjørg Skaugen har gjort en stor
innsats her med å få gjenstandene utstilt.
Håndtering av utleie av Tollboden og
Tollpakkboden er også en del av oppgavene.

25‐30 medlemmer samles hver torsdag ved frokostbordet

De siste månedene har det vært jobbet med å få et nytt arkivsystem for noen av våre andre
gjenstander, også de som blir benyttet under Kystkulturuka.

En liten del av Gudleif Gjestlands Maritime Samling

2. Motorlaget
Motoren til Marie har blitt tatt ut av båten for å
få den fikset på og pusset opp. Den er ikke helt
satt sammen igjen ennå. Marie har vært litt for
lite i bruk fordi man ikke helt kunne stole på
motoren. Den blir sannsynligvis mer pålitelig
etter den jobben som er gjort. Marie ligger på
land på Langøya i vinter, så motoren blir satt inn
igjen til våren.

3. Kystlagets julebord

Den 6. desember hadde kystlaget sitt årlige julebord. Først var det julemiddag med juletallerken,
pinnekjøtt eller lutefisk på Victoria. Deretter var det kaffe og bløtkake samt sosialt samvær i
Tollboden. Det ble en hyggelig kveld med morsomme fortellinger og litt sang. 40 personer deltok.

4. LFK UNG – kystlagets ungdomsgruppe
LFK UNG hadde sitt eget julebord den 6.
desember. 11 personer deltok. Julebordet
ble holdt i Tollpakkboden, og etter eget
ønske var menyen pizza og brus. Ellers har
det vært jobbet med seilkoggen, mekking
av en påhenger, jobbing på Fiskerhuset,
deltagelse på repslagerkurs, etc. En
statusrapport er gitt til Sparebankstiftelsen
DNB som har støttet oss i etableringen av
ungdomsgruppen. Tilbakemeldingen derfra
var meget positiv.

5. RS2‐laget
For ca. 2 år siden ble det bestilt nye
seil til RS2 hos Lyngør
Seilmakerverksted. Det skulle vise
seg at alle 3 seilene som var bestilt
var laget for store. Både nye og
gamle seil ble tatt inn i
flerbrukshallen i Skjærgårdshallen.
Her ble alle seilene kontrollmålt. Vi
vil ta dette opp med Lyngør
Seilmakerverksted for å få rettet på
storseilet som har størst avvik, og
som er kritisk for seilføringen.

6. Tangsnellene
Tangsnellene hadde sitt julemøte 4. desember. Her ble blant annet aktiviteten for første halvår
diskutert og besluttet. De fleste aktivitetene som ble besluttet er nå inkludert i kystlagets terminliste.

7. Kommunen
Vi har på nytt blitt forespurt om å være med på kultursmilet 2020, som er et arrangement for alle
1.klassinger i kommunen. Vi har arrangert dette i mange år, og vi har bekreftet at vi fortsatt er med.
Det er alltid artig med besøk av alle førsteklassingene i kommunen.

Det er avholdt møte med ordfører Hallgeir Kjeldal og virksomhetsleder for kultur Torodd Eriksen den
10.desember om alternativt kystkultursenter. Det er et kommunestyrevedtak fra 07.02.2019 om at
kommunen skal utarbeide et alternativt konsept for å erstatte HORISONT, som skulle vært et nytt
kystkultursenter på Smitangen. Kystlaget har utarbeidet et strategidokument som et innspill til det
videre arbeid i denne saken. Torodd vil utarbeide et mandat som vil bli presentert i Utvalg for
Oppvekst og Kultur i januar. Kystlaget vil bli engasjert i det videre arbeidet. Kystlagets leder skal
orientere om vårt forslag i utvalgets møte i januar 2020.

8. Kurs
Repslagerkurset ble avsluttet 17.desember. Veldig bra initiativ fra Bjørn Heggem som er initiativtager
for dette kurset. Positiv tilbakemelding fra deltagerne. Verktøyet som ble brukt vil stå oppstilt i
Cudrio Sjøbod, slik at flere som ønsker å lage tau kan prøve seg. Diplom vil bli utstedt til de som har
deltatt på mer enn 75% av kurset.

9. Fyrlaget
Siste innspurt før julefreden setter inn. Ulf og
Bjørn reparerer vindu på fyrmesterboligen på
bilde under. Ingvard har stått for transporten,
ettersom 15 fot pioner er tatt ut av drift for
rep. av påhenger. Rydding i sjøboden pågår.

Julenissen takker for innsatsen i 2019. Her speider
han ut mot storhavet fra vinduet i maskinhuset.

10. Andre aktiviteter
Styremøte ble avholdt 3.desember. Hovedsaker var terminlista for 2020, forberedelser til årsmøte
2020 og gjennomgang av retningslinjer for kystlagets drift.
Planlegging av LOS 300 jubiléet går sin gang. Vi har fått en hyggelig tilbakemelding fra Kystverkmusea
om at vi har fått Kr.20.000 i støtte til dette jubiléet, som skal gjennomføres den 22. august 2020. Fra
før har vi fått innvilget en søknad til Bamble Kommune med Kr.15.000. Selv om beløpene er litt
lavere enn det vi har søkt om så skal dette bli bra.

11. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter ‐ januar 2020




Tangsnellene møtes 8.1
Styremøte 14.1
Temaaften 28.1

Da vil jeg få ønske alle medlemmer en riktig
God Jul og et Godt Nytt År.
Med vennlig hilsen
Jan‐Olav Kvitnes
Leder Langesundsfjorden kystlag
Mob.: 97466410
Email.: jkvitnes@online.no
www: langesundsfjordenkystlag.no

