Lederens månedsbrev – juli og august 2022
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Det har vært sommer og ferietid.
Kystlaget er aktivt, vi stenger ikke. Utleievirksomheten er på full drift og det har vært jobbet på
flere steder.
Vi fikk en trist beskjed om at vårt medlem Per Ove Kittelsen gikk bort 07.07.2022. Urne
seremonien ble holdt 05.08.2022 og det var god deltakelse fra kystlaget. Per Ove blir savnet og vi
lyser fred over hans minne.
Museumsdrift.
I ukene 26 – 30 ble det holdt åpent i Cudrios
museum samt torsdager til lørdager i
Cudriosgate 3 hvor Tone og Trygve Øistein
laget kystlagutstilling. Cudrio museum har
også vært opp ved spesielle anledninger. Det
rapporteres om godt besøk i sommer av Dag
som styrer denne aktiviteten i kystlaget.

Forbundet kysten sitt Landsstevne på Bragdøya 21 – 24 august 2022.
Leif, Atle, Gisle, Ulf og Erik bemannet RS2 Langesund og dro på tokt. Det ble et stort stevne med
150 båter av alle slag. Imponerende opplegg av Bragdøya og Søgne kystlag. Det ble gjensyn med
gamle venner, og Jan-Olav og Anne Marie kom på besøk på lørdagen. Ekstra moro at slepebåten
Ørnen fra Skien fikk restaureringsprisen. Neste år samles det igjen til Landsstevne på Jeløya.

Besøk fra Jæren kystlag 4.8
Leder for Jæren kystlag med familie besøkte Langesundsfjorden kystlag i forbindelse med et
besøk til Stathelle. Det var en hyggelig melding vi fikk fra leder Bjørn Ådne Norland etter hans
besøk:
Jeg, leder for Jæren Kystlag, ble hjertelig mottatt av en entusiastisk staut gjeng av kystlags
medlemmer for omvisning i deres lokaliteter.
Jeg hadde jo lest om Langesundsfjordens Kystlaget i medlemsbladet, og visste at aktivitetsnivået
og omfanget til kystlaget var stort og omfattende, men at det hadde en slik kompleksitet var
imponerende.
Det er bare "å ta hatten av " å gratulere og ønske dere all lykke til i det videre arbeidet.
Hils alle fra oss i Jæren Kystlag å si takk for omvisningen, og det store engasjementet fra alle
deltakerne.
Det må være kjekt å være medlem i et slikt lag med en så stor iver i markedsføre kystlagenes
formål.
Besøket ga med inspirasjon og mange ideer til vårt kystlags videreutvikling av aktiviteter.
Nå er det nok slik at Jæren Kystlag topografi og muligheter ikke ligger så godt til rette som hos
dere, men vi skulle absolutt ha muligheter til å videreutvikle oss.
Har dere interesse for det så ble vi omtalt i blad 2 for 2022.
Igjen takk for en givende dag i Langesund, og lykke til videre.
Kjører dere forbi på Jæren så ta kontakt!
Jæren Kystlag - Bjørn Ådne Norland

Besøk av Kragerø kystlag og deres ungdomsgruppe 10.08.2022
10 august hadde vi besøk av Kragerø kystlag som var på
en liten tur til langesund med ferga Gamle Kragerø og
deres ungdomsgruppe. Vi hadde omvisning i Cudrio
sjøbod og i våre lokaler i Tollboden og Tollpakkboden.
Dessverre var våre medlemmer i ungdomsgruppa enten
på ferie eller på jobb den dagen. Våre ungdommer fikk
tilbud om en kveldstur med ferga men det får bli til en
annen gang. Noen medlemmer fra kystlaget var på besøk
om bord på kvelden og fikk servert nystekte vafler og
kaffe.
Garnvinna
Forberedelser til å montere sammen rotordelen på garnvinna pågår. Materialene er nå samlet på
kystlagets område. LFK Ung vi lage arbeidsbenk og et stativ som roterdelen kan monteres
sammen på.
Nødvendig verktøy er kjøpt inn.
Helårsvann og avløp – Langøytangen
Dykkeklubben har lagt ekstra vekter på avløpsrør på Langesundssiden.
Avløpssystemet er nå på det nærmeste klart til å settes i drift. Når det
gjelder vannsystemet så er rørene ferdig lagt bortsett fra tilkopling til

husene og nede ved sjøboden. Kystlagets rørlegger Mareno har laget samlestokk i eksisterende
utedo og med forgreninger inkl. stengeventiler. Det er lagt varmekabel på avløpsledningen og
arbeid med isolasjon av rørene pågår.

Fyrets dag 20. 08.2022
Fyrets dag ble markert lørdag 20. august på Langøytangen fyr.
Publikum ble fraktet fra Smitangen til Hovedgården på Langøya,
der det ble en kort stopp for orientering om båtbyggeriet,
og vandret deretter sørover til fyret. Det var tilbud om egen
transport for publikum med spesielle behov. Ved fyret var det
rigget opp telt med salg av kaffe, mineralvann, pølser og vafler.
GEA Norvegica Geopark, hadde en guidet naturhistorisk vandring,
der de også fortalte om det pågående nasjonale
stranddryddeprosjektet. Fyrmesterboligen og fyrhuset var åpne
for omvisning av representanter fra fyrlaget og en dieselmotor
luftkompressor i maskinhuset ble startet. Mareno fra Fyrlaget orienterte om det omfattende
arbeid med to bad i Fyrmesterboligen og ett bad i Fyrhuset.
Jan-Olav orienterte om helårs vann og avløpsprosjektet til Langøytangen. Hans Ødegård, som har
vokst opp på fyret, delte barndomsminner og Einar Bjordam rammet det hele inn med glade
trekkspilltoner. Trutta Sportsfiskeforening organiserte fiskekonkurransen for barn, med 23
påmeldte deltagere og godt resultat. Det ble tatt fisk helt opp i 1,4 kg på stang, fisket fra fjell og
brygge. Vi registrerte godt vær, godt oppmøte og god stemning. Alle fikk flotte premier.

Besøk av politikere fra Høyre, Krf, og Fremskrittspartiet i Bamble. 27.08.2022.
Vi hadde besøk av 12 politikere fra Bamble
kommune. Fordelt på 2 båter tok vi en rundtur på
Forpakterboligen, Fyrmesterboligen og Fyrhuset
etter en rundtur i våre lokaler samt Cudrios
museum og Cudriosgate 3. Rundturen tok 3 timer
og vi ( Jan-Olav og Erik ) fikk fortalt mye om
kystlagets virksomhet.

8.klassinger
Vi hadde gleden av å ha besøk fra 8.klassinger fra 6 klasser på Grasmyr. Vi delte klassene i 2 og
halvparten fikk seile med RS2 mens de andre fikk ro over sundet til båtbyggeriet hvor de fikk
foredrag fra Dag om historie og båtbygging. Vi byttet plass etter lunsj slik at alle fikk være med på
alt.

Forpakterboligen
Arbeidet er påbegynt igjen etter at sommersesongen er over. Inngangsparti har nå fått kledning.
Ellers er det diverse utearbeider som har vært utført. Møte ble avholdt med kommunen 16
august. Rapport fra Multiconsult med anbefalinger om tiltak ble gjennomgått og man ble enig om
hva som måtte gjøres og klargjøring av ansvarsforhold. Man er også ening om rapportering.

Oppstartkonferanse om kysten vår 31.08.2022
Konferansen ble holdt i Larvik. Planprogrammet for den regionale planen for kystsonen i Vestfold
og Telemark var rammen. Dag deltok fra oss og fra Fortidsminneforeningen.
Hva skjer:
Noen av aktivitetene i september og oktober 2022:
07.09.2022 Tur med Mental helse på RS2 Langesund
08.09.2022 Styremøte i kystlaget
08.09.2022 Oppsummering i kommunen om aktivitetene i Cudrios gt.3 i sommer.
27-28.09.2022 Møte med Telemarksforskning om prosjekt: Hvordan frivillige organisasjoner og
sivilt engasjement kan bidra til mer bærekraftig utvikling i Oslofjorden.
04.10.2022 Styremøte i kystlaget

Vennlig hilsen
Erik Ahlbom
Leder Langesundsfjorden kystlag
+47 901 65 247
eriahlbo@online.no
www.langesundsfjordenkystlag.no

