Lederens månedsbrev – september – oktober 2022
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Høsten er på plass, og det er tid for landsetting og vinteropplag av
båtene våre.
Den nye båttekka fylles opp, og vi mangler bare lys og strøm. Det var
godt å lagre småbåtene våre under tak.
På Forpakterboligen er det jobbet iherdig, og bakveggen blir sikret. Bånnsvilla var mer eller
mindre borte, og vi har revet gammel vegg og støpt opp avrenningsplate og Leca-mur for å
reise «ny» tett isolert bakvegg. Bamble kommune har ordnet med en snekker til
oppbyggingen, og våre medlemmer er håndlangere og mer enn det.
På Fyret ble helårsvannet koblet til 29.september og fordelt til de 4 byggene. Det er straks
klart for lufting og tilkobling av kloakkrøret fra fastlandet.
Garnvinna:
LFK Ung er nå kommet i gang igjen etter sommerferien med å bearbeide de pinnegranene som ble
hogget i vinter/vår. En arbeidsbenk er laget i forbindelse med bearbeidingen av pinnegranene
(høvling og pussing). Pinnegranene vil nå bli satt inn med tjæreolje før montasjen starter.

RS2 Langesund:

RS2 Langesund ligger «ribbet» ved kai, for 130 års jubilanten er uten rigg. Masta er løftet i
land hos Arntzane og vinterens jobb blir å pusse ned mast og alle rundholt, samt å olje og
lakke dem. Marit er i gang med å pusse blokkene (35 stk.) slik at de er klar for ny tørn.

Skaddenprisene
Det ble tildelt 3 Skaddenpriser i år etter noe forsinkelse grunnet Covid. Vi inviterte prisvinnerne til
Skaddenfest og kystlagsfest 21.september. 39 medlemmer og følge møttes i Tømmerstua og
kjøkkenet for reker med tilbehør.

Skaddenprisen for 2022 ble tildelt Helge Oland på festen. Helge er et oppkomme av kunnskap om
Langesund og dens historie. Han har gjennom flere år drevet med bildekåseri om byen. Det passer
ekstra godt i Frivillighetens År 2022 å tildele prisen til Helge. De to prosjektene til Helge som han har
drevet fram i de siste årene er «De gamle fastboltede benkene i Langesund» og «Ta utsikten tilbake».
Skaddenprisen for 2020 tildeles Hans Arntzen, men han hadde
ikke muligheter for å møte på Skaddenfesten. Vi ble derfor
invitert hjem til Hans til kaffe og kaker. Hans var veldig stolt over
prisen og nevnte at han ikke var tildelt mange priser gjennom et
langt arbeidsliv. Hans begynte på båtbyggeriet Hansen & Arntzen
som 6-åring, og det er 90 år siden. Hans har gjennom flere tiår
holdt båtbyggertradisjonen høyt hevet og har bidratt til at flere
har den samme kunnskapen.
Skaddenprisen for 2021 tildeles Nini Gjesvik for restaurering av
Toner. Toner var Langesunds uthavn til 1904, og prisvinneren har
pietetsfullt restaurert og vedlikeholdt bygningene. Nini hadde
ikke anledning til å komme til oss, så avtalen er at vi utdeler
prisen i Tonerhavna til sommeren.
Kystledutleie av bygg på Langøytangen og ved hovedgården på Langøya
Stein Sævik, som har vært ansvarlig for booking håndteringen (resepsjonist) i mer enn 15 år, ønsker
nå at noen andre overtar. Vi søker derfor etter hans etterfølger. Dersom det er noen som kunne
tenke seg å bidra her så ta kontakt med Jan-Olav Kvitnes på mobil 97466410 eller epost
jkvitnes@online.no. Dette er en jobb som kan gjøres hjemmefra eller andre steder bare man har PC
tilgjengelig. Alternativet er å sette bort denne jobben til andre som gjør at vi taper inntekter. Vi håper
noen kan være interessert i dette.
Hva skjer:
05.11.22 Dykkerklubben rydder i sjøen rundt Cudriosgt 3 ( kommunehølet)
06.11.22 Brukerutvalget for Langøytangen styremøte
08.11.22 Informasjonsmøte vedr. Tall Ships Races. Gjestehavn Langesund 19-21.07.2023
26.11.22 Julegrantenning i Langesund
02.12.22 Kystlaget sitt Julebord på Wrightegaarden
06.12.22 Kystlagets styremøte
07.12.22 Langøya og kystkultur styremøte
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