Lederens månedsbrev – juni 2021
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
I denne utgaven skulle det ha vært en oppsummering av Kystkulturuka 2021, men som
informert tidligere, så er den flyttet til 5.‐11.september pga. koronasituasjonen. Kystkulturdagen med
VIVA ble derimot holdt 11.juni med tur til Langøytangen Fyr.
Årsmøte er endelig avholdt. Det ble holdt 25.juni i Sentrum Kino i Langesund med 30 medlemmer til
stede.
Arbeid med nytt bad i fyrbygget er godt i gang. Rørlegger og elektriker har utført sin jobb slik at arbeidet
innvendig på badet kan fortsette.

Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for mai måned.
1. Båtlaget
Det er nå montert turtallsregulering på båndsaga i båtbyggeriet.
Turtallsregulering er meget effektivt og har svart helt til forventningene.
Dette gir også økt sikkerhet. En stor takk til Arve som ordnet dette.
Området rundt båtbyggeriet er nå ryddet etter at alle småbåtene er kommet
på vannet. Det har også
vært ryddet inne i selve
båtbyggeriet.
15 fot pioner har vært til
reparasjon av tilt til motor,
skifte av betjeningsorgan
og service.
Båten Bess, som bare har sin fremtid på land, har blitt
omsorgsfullt pusset opp av Tor Kjetil Gardåsen. Den er
snart ferdig og viser seg fra sin beste side utenfor Cudrio
Sjøbod.

Tor Kjetil i gang med Bess

2. Fyrlaget
Elektrisk arbeid i toalettrom er nå ferdig, og skap over håndvask er på
plass. Avlufting og luftinntak til forbrenningstoalettet er også ferdig
montert.
Arbeid med badet er godt i gang. Benny Nielsen, nytt medlem i
kystlaget og tidligere muremester, har tilbudt seg å gjøre dette
arbeidet. Han har lang erfaring med gjennomføring av slike bad.
Rørlegger har gjort alt nødvendig arbeid innvendig. Elektriker har også
lagt koblingsbokser og rør for el‐kabel. Arbeid med flislegging starter i
uke 27.
Benny jobber med badet i fyrhuset

Soverommet i fyrhuset er nå ferdig. Det er lagt ny elektrisk kabling. Gang i 2.etg. og trappegang opp til
2.etg. er nå vasket og klar for maling. Maskinhuset er nå ryddet og klart for visning. En stor takk til fyrlaget
for flott innsats med prosjektet i fyrhuset.

3. Kommunen
Arbeid med kaifronten på nordre brygge er ferdig.

Vi har bedt om et møte med kommunen for å diskutere forskjellige saker. Det var ikke mulig med et møte
for ferien, men det vil bli avholdt etter sommeren. De sakene som vi ønsker diskutert er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muligheten for etablering av et kystkultursenter
Leieavtale på båtbyggeriet – hva skal inngå? Avklare eierforhold av båttekke
Garnvinda – svar på tidligere email. Avklare ansvarsforhold
Plassering av kystlagets småbåter – fornye front mellom Cudrio Sjøbod og Cudriosgt. 3
Endelig plassering av Ånesenmotoren, dampmaskinen og andre utstillingsobjekter
Status på reguleringsplan for kommunens område på Smitangen og når vi kan forvente flytting av
fiskerhuset
7. Eventuelt

4. RS2 sameie
Råteskader som beskrevet i forrige månedsbrev er midlertidig tettet. Skøyta vil bli tatt opp i tørrdokk på
Ekstrand til høsten for reparasjon.
Pussing og lakkering av rekkverk og andre tredetaljer er nå utført, og skuta er klar for turer. Det har vært
en tur med en av eierne, Agility Group. Det har også vært en tur med personer fra Nustad Gård og et par
politikere. Ellers har kystlagets mannskap vært ute noen ganger..
Ekkoloddet er nå reparert og fungerer.

5. Arrangementer
Kystlaget tok imot alle førsteklassinger i Bamble Kommune. Arrangementet er en del av Den Kulturelle
Spaserstokken, DKS. Arne Bye var også i år ansvarlig for dette arrangementet som ble gjennomført på en
meget bra måte. Klassene ble delt i grupper. En gruppe var i Cudrio Sjøbod hvor Telemark Museum hadde
et eget opplegg. En annen gruppe var i kystlagets lokaler hvor det ble arrangert krabbefiske, taljeløft,
grilling av fiskeburgere etc. Etterpå byttet gruppene plass.

6. Prosjekter
a. Båttekke
Arbeidet med båttekke fortsetter. Staging for å få
bygget stabilt i lengderetning er utført og bjelker i lagt i
gulv på loftet. Nå er det ferietid for prosjektgruppa, og
arbeidet vil fortsette etter sommeren.

b. Losjubiléet
Forberedelsene til losjubiléet i Langesund 21.8 fortsetter. Her er utkast til programmet:
⦁ Ca. 12.00
⦁ 13.00‐13.30
⦁ 13.00‐22.00
⦁ 13.00‐16.00
⦁ 14.00
⦁ 15.00‐17.00
⦁ 18.00‐19.00
⦁ 20.00

Mottagelse i sundet med diverse båter
Langesund Mandsangforening synger shanties på kaia
Gamle Oksøy åpen for publikum
Åpen Cudrio Sjøbod, kystlagets lokaler, gamle og nye losbåter i havna
Besøk til «Sommerhagen live» ‐ diverse underholdning av lokale artister
Lunch på Victoria for våre inviterte gjester
Guidet tur i gamle Langesund – besøke los Brynhildsens hus?
Sosialt samvær (Gamle Oksøy eller i Kystlagets lokaler) – enkel bespisning.

14.august starter turen fra Halden med endestasjon i Øygarden. Mer informasjon om LOS 300 finner du
her: https://kystverkmusea.no/los300/om‐los300
c. Kystkulturuka
Kystkulturuka er flyttet til 5.‐11. september. Følgende er med i prosjektet: Ingrid Berget (leder og ansvarlig
for markedsføring), Erik Ahlbom (rigging, utstillere og sikkerhetsansvarlig), Per Magne Berget
(mannskapslister), Torunn Hellevik (annonsesalg til programheftet) og Jan‐Olav Kvitnes (kasserer i
prosjektet).
Det har vært en vurdering om hele programmet kan kjøres som planlagt. Dette ble behandlet i styret og i
møte som Tangsnellene hadde 30.6. Tangsnellene mener at det er problematisk å gjennomføre vise‐ og
allsangaften 9.september inne i båtbyggeriet på Langøya. Det er et forholdsvis lite lokale og problematisk
å holde avstand. Viktoria er nå stengt fordi en av de ansatte er smittet. Risiko for at vi også får delta‐
varianten av korona i dette området er også tilstede. De andre arrangementene har vi mer kontroll over.
Her er hva Ingrid informerte KKU gruppa om etter møtet:
Ad Vise‐ og allsangkvelden: Alle er opptatt av å ivareta alles sikkerhet i forhold til Covid‐19. Vi hadde
derfor en god diskusjon der vi snakket om alle de 4 arrangementene. Elisabeth, som helsearbeider, var
tydelig på at det er en stor risiko forbundet med vise‐ og allsangkvelden. Konklusjonen er at
Tangsnellene mener at Vise‐ og allsangkvelden ikke lar seg gjennomføre på forsvarlig vis. Både i
forhold til antall og avstandsregler og i forhold til at sang kan være en vesentlig
smittespredningsfaktor. De øvrige arrangementene vil kunne gjennomføres med mindre det skjer store
negative endringer i Covid‐19‐situasjonen.
Programmet for Kystkulturuka (med forbehold om endringer):
5.9
Fyrets dag. Transport fra Smitangen kl.10. Naturhistorisk vandring med Bjørn fra
Geoparken. Fiskekonkurranse for barn. Markering av losjubiléet med en liten utstilling og
salg av losboka. Ellers blir det salg kaffe, vafler, pølser, fiskeburgere etc.

7.9

Kystkulturkveld på Halen Gård. Tema: Det norske losvesenet – Veivisere på havet i 300 år.
I forbindelse med 300årsjubileet har Langesundsfjorden Kystlag og Langesund og Omegns
Sjømannsforening utgitt boken: «Lokale historier fra Langesund og omegn om
losvirksomheten og losyrket gjennom 300 år.»
Roger Normann og Knut Bjerke presenterer historien og boken.
Nustad barnehage har hatt historien om losvesenet som tema i vår. Pedagoger og
fagarbeiderne har sammen med Roger Normann gjort losens liv og hverdag levende og
virkelig for barna. I løpet av kvelden vil vi vise noen av høydepunktene fra barnas prosjekt.

11.9

Kystkulturdagen i Langesund
Åpning ved ordfører, demonstrasjon av gamle motorer, trylleshow med Daniel Larsen,
musikalsk underholdning ved Nordre Skur og Ballast fra Gokstad Kystlag i Sandefjord.
Ellers diverse aktiviteter for barn. Grenland dykkeklubb viser aktiviteter under havflaten,
mange salgsboder, tradisjonsbåter i havna. Vikingelaget viser gamle håndverk og selger
suppe. Kystlagets kafeteria er åpen for salg av kystlagets spesialiteter. Nesjar kommer med
flere av sine tradisjonsbåter. De har åtte båter som er vedlikeholdt etter gamle
tradisjoner.

7. Styremøte 25.5
Følgende saker ble behandlet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Velkommen til nytt styre og varamedlemmer. Konstituering.
Roller og ansvar – hvem gjør hva? Oppdater dokument til 2021 roller og ansvar
Grunnregler
Forrige møtereferat v/Per Magne
LFK UNG – organisering av arbeid/oppfølging
8. klassinger – besøk 23., 24., 26., 27., 30., 31.august + 2. og 3.september. Bekrefte datoer.
Erstatning for 15 fot kystledbåt? Vurderes
Kystkulturuka 5.‐11.september. Vurdering om vi kan kjøre KKU som planlagt
Ferieliste / terminliste
Eventuelt

Info
Losjubiléet 21.8 ‐ program

8. Årsmøte
Årsmøte ble avholdt 25. juni. Årsmøtet ble gjennomført uten de store diskusjoner. Ingen kommentarer til
årsmelding, regnskap og budsjett. Forslag fra Bjørn Heggem om reduksjon av antall styremedlemmer og
varamedlemmer ble enstemmig vedtatt. Se eget referat som er sendt ut.
Styret for 2021:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Jan‐Olav Kvitnes
Erik Ahlbom
Per Magne Berget
Jarle Olvar Nygård
Trygve Øistein Jacobsen
Arild Krogh Sørensen
Thorunn Hellevik
Per Ove Kittilsen

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Tone Anker
Børre Nilssen
Tor Ragnar Næss

9. Andre aktiviteter





Arbeid med seilkoggen til ungdomsgruppa
Ryddet området på utsiden av Tollpakkboden
Kystlagets medlem Jarle Nygård har hatt utstilling i
Cudrio Sjøbod de 2 siste ukene i juni
Assistert «Bertine» som var på besøk i Langesund i
forbindelse med båtførerkurs som
redningsselskapet arrangerte for ungdommer.

10. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter i juli og august 2021:







Videreføre arbeid i fyrtårnhuset
Videreføre arbeid med båttekke
Avholde losjubiléet 21.8
Arbeid med With jolle fra 1959
Klargjøre ungdomsgruppas seilkogg
Besøk av 8. klassinger

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

TA GODT VARE PÅ DERE SELV OG HVERANDRE!
Leder får fra 1.7 ny adresse: Cudriosgt. 24c, Langesund (Smitangen)

JEG ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER!

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

