Lederens månedsbrev – juli/august 2020
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Sommeren som vi har lagt bak oss var preget av covid‐19, men selv med lav aktivitet tilpasset
smittevernreglene har kystlaget fått gjennomført ganske mye. Utleieaktiviteten på Langøytangen
har gått meget bra, men det har krevd mye både av bookingansvarlig og vaktlaget.
Vi har vært verter i forbindelse med besøket av DS Børøysund i samarbeid med
sjømannsforeningen. Vi har også tatt imot andre gamle fartøyer som fergen «Gamle Kragerø», RS
Christiania og den gamle losskøyta Ryvingen. Ellers har det vært aktiviteter i de fleste
arbeidslagene.
Styret har besluttet at vi ikke begynner med torsdagsfrokosten ennå da smittefaren er økende. Vi tar
en ny vurdering om en måned.

Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for juli og august måned.
1. Medlemmer
Kystlaget har siden 1.mai fått 9 nye medlemmer, og det er bra. Vi ønsker dere hjertelig velkommen til oss.
Info om kystlagets aktiviteter vil bli sendt ut til de nye medlemmene en av de nærmeste dagene.
Dessverre er det noen medlemmer som ikke har betalt sin kontingent. Vi håper at de som ikke har betalt
fortsatt vil støtte vårt arbeid med å være med enten som aktivt eller passivt medlem.

2. Båtlaget
Båten Georg, som vi fikk i gave etter etterkommere av Georg
Mustad, er nå tatt på land for renovering. Her var det en del
å ta fatt i. Hele hyttetaket må legges nytt pga. råteskade. Det
er utført forbedringer på styresystem, det elektriske og
betjeningen av gir og reversering. Forøvrig er krana ved
båtbyggeriet malt, og gjenstående elektrisk arbeid er utført.
Arbeidet med å skifte ut og male 20 råtne kledningsbord på
kommunens bod ved båtbyggeriet er nå ferdig.

Kystlaget har fått sin første plastbåt i samlingen. Det
er en 10 fots With 1959 modell. Den er gitt av Per
Dag Gundersen, født i Skien men nå bosatt i Asker.
Båten ble hentet på Lille Løvøy (Finnsholmene) hvor
han har hytte. Noen reparasjoner må gjøres på
treverket. Dette kan bli en fin båt til
ungdomsgruppen eller bare som utstillingsbåt på
Langøya.

3. RS2‐laget
Det har vært færre turer med RS2 i sommer. Koronaen får ta det
meste av skylden. Kystkulturdag med 8.klassingene ble avlyst
tidligere i sommer. Jacob Schanke, ett av kystlagets eldste
medlemmer, fylte 93 år i august. Det ble ordnet med tur med RS2
for Jacob. Han er et aktivt medlem, og han har gamle Saab
dieselmotorer som sin spesialitet. Skipper på turen var Per Ove.
Kystlaget fikk overlevert en gave fra Jacob som var en gitar. Vi
takker så mye for gaven.

Jacob sammen med ett av sine barnebarn
Som informert tidligere fikk kystlaget en 10‐fot jolle
som har tilhørt Helge Pihl. Som betaling ønsket han
en tur med RS2 for seg og familien. Turen ble
gjennomført søndag 30.august i nydelig vær. Turen
ble satt veldig stor pris på. Skipper var Leif.

4. Fyrlaget
Utleiesesongen for fyrmesterboligen er nå på hell, og fyrlaget kan nå fortsette sitt arbeid på Langøytangen
med sine planlagte aktiviteter. Utleiesesongen har gått over all forventning. Smittevernreglene har blitt
fulgt, og ingen smitte er registrert. For å overholde reglene har bookingansvarlig måttet redusere belegget
til et forsvarlig nivå. En stor takk til alle involverte for arbeidet med å holde kystledaktiviteten operativ.
Stilling er nå satt opp på østveggen av fyrmesterboligen for å
få malt den siste veggen og få renovert vinduene. Det er
gjort et skikkelig løft med fyrmesterboligen i år. De som leier
er meget fornøyde med å være på Langøytangen og i
fyrmesterboligen. Det jobbes med å utvide kystledkonseptet
med flere sengeplasser.Planlegging av installasjon av
forbrenningstoalett i fyrtårnhuset har startet. Det er litt
utfordrende med vann og avløp til stedet hvor
forbrenningstoalett og urinal er tenkt plassert.

5. Motorbåtlaget
Endelig har man fått start på Siemens Halske motoren. Det er en 4‐
sylindret bensinmotor. Den er noe spesiell og har stått utstilt på
Cudrio i lengre tid. Mye røyk i starten, men etter hvert virket alt
normalt.

Neste prosjekt for motorlaget er overhaling av en motor med aggregat,
samt en 3‐hk Stord‐motor

6. Fiskerhuset
Det er ikke store plassen
for et toalett under trappa
opp til loftet, men det går
akkurat. Veggene har nå
kommet opp, og nedre del
av trappa har fått et repos
og et nytt trinn.

7. Cudrio sjøbod
Feil på det elektriske anlegget som følge av stormflo i vinter ble ikke utbedret før i slutten av juni.
Dag Holmer har oppsummert sommeren slik: Covid‐19 situasjonen har medført at vi ikke har hatt noe
strukturert opplegg, men vi har likevel holdt åpent tre lørdager og en ukedag. Dette har vært en slags
«spontanåpning» initiert av den store turiststrømmen til byen i sommer. Trygve‐Øistein skal ha all ære av
dette. Det var han som mente at vi kunne åpne og se hvordan dette gikk, og det gikk over all forventning.
Totalt har vi nok hatt over et par hundre mennesker innom, både i Cudrioboden og i motorutstillinga. Vi
har klart å stille folk helt spontant, og alt har gått fint. Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger.
Men vi er aldeles ikke ferdige med sesongen. Handelsstanden skal også i år arrangere markedslørdager de
tre første lørdagene i september, og da bør vi holde åpent.

8. Arrangementer og tilstelninger
Kystlaget, i samarbeid med
sjømannsforeninga, sto som vertskap i
forbindelse med DS Børøysunds planlagte
besøk i Langesund. Skipet er bygget i 1908 for
Trondhjemske Lægtercompani. Dette er den
eneste gjenlevende passasjerbåt med kullfyrt
dampmaskin. Den årlige sommerturen for
denne dugnadsgjengen var i år lagt til
Langesund. Vi søkte om støtte fra Bamble
kommune og fikk Kr.3000 i arrangementstøtte.
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Skipet kom en dag tidligere enn planlagt, og var
her 4.‐7.august. Det var på forhånd lagt opp til et
program med både mottagelse ved ankomst,
omvisning av sjømannsforeningen og informasjon
om dens arbeid, diverse serveringer, omvisning i
kystlagets lokaler inklusiv Cudrio sjøbod og en
presentasjon av kystlaget. Det ble også arrangert
en spasertur hvor det ble orientert om de gamle
byggene i Langesund. Andreas Kristiansen stilte
landstrøm til disposisjon for skipet da dette ikke
er i orden på kaia ennå. Lasse Lassen, som er
leder av sjømannsforeningen, lå med sin båt i
Langesund under oppholdet. Han hadde åpen båt
for mannskapet på Børøysund.

Per Magne Berget var ansvarlig fra kystlagets side under besøket.
Den gamle ferga «Gamle Kragerø» var også innom Langesund i sommer. Kystlaget fikk en forespørsel fra
Kragerø Kystlag om vi kunne ta en omvisning i kystlagets
lokaler og Cudrio sjøbod under besøket. Dette syntes vi
selvfølgelig var positivt. Vi har en unik kystkultur i
Langesund som vi stolt viser frem og forteller om. De
hadde en tur for sin ungdomsgruppe. 4 ungdommer var
med på turen. De kom hit 7.august og fikk først være
med på siste åpen båt på Børøysund. Etterpå var det
omvisning og bespisning i våre lokaler. Hans Tobias
Aamas fra vår ungdomsgruppe viste ungdommene fra
Kragerø Kystlag rundt. Vi fikk meget positiv
tilbakemelding etter besøket. Ansvarlig for dette
besøket fra kystlagets side var Jarle Nygård.
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Forøvrig har det vært flere andre skøyter innom hos oss, som RS Christiania, losskøyta Ryvingen med flere.
Det er alltid hyggelig å få slike båter på besøk. De har blitt godt mottatt og har også blitt vist rundt.
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9. Ungdomsgruppa LFK UNG
Det meste av aktiviteten stoppet opp da koronapandemien gjorde sin inntreden i mars. I slutten av august
har man begynt å komme i gang igjen. Det planlegges en helgetur til Langøytangen, båtførerprøven for de
som ikke allerede har tatt den, tur med RS2 Langesund etc.
Seilkoggen som det har vært jobbet med i hele vinter er nå klar for stoffing og lakking.

10. Andre aktiviteter



Vi har fjernet gamle asbest takplater som har ligget ved sjøboden på Langøytangen og avlevert
dem på Pasadalen Avfallsmottak.
Møblementet på St. Helena er nå nymalt.

11. Hva skjer?
Det meste av planlagte aktiviteter vil bli utsatt, men vi forsøker å få til de mest kritiske.
Noen av de kommende aktiviteter i september 2020







Styremøte i kystlaget 1.september
Tangsnellene har samling 2.september
Vi vil ha åpne lokaler i forbindelse med Bondens marked 5., 12. og 19.september. Åpningstid er kl.
10.00 – 15.00.
Styremøte i brukerutvalget for Langøytangen mandag 7.september
Strandrydding, dato ikke bestemt ennå.
Tangsnellene har tur til Fulehuk fyr 18‐20 september.

NB! Husk myndighetenes gjeldene bestemmelser for koronasituasjonen når vi er samlet.

TA GODT VARE PÅ DERE SELV OG HVERANDRE!

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

