Lederens månedsbrev – desember 2018
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
For et år! 2018 har vært et utrolig spennende år. Som omtalt i novemberutgaven av
månedsbrevet så har mange brikker falt på plass dette året. Julenissen kom også med en
gladnyhet nå like før jul. Stiftelsen UNI støtter oss med kr.70.000 til maskinhuset på
Langøytangen. Arbeidet med innvendig renovering er allerede påbegynt, og nå er det bare å
stå på videre for å ferdigstille dette arbeidet. En dyktig gjeng er godt i gang.
Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for desember måned.

1. Julebord i kystlaget
Lørdag 1. desember var det julebord. 34 personer stilte. Først var det juletallerken på Victoria
Gjestgiveri, og deretter var det kaffe og bløtkake med tilbehør i Tollboden. Det ble en riktig hyggelig
kveld med sosialt samvær, litt allsang og historier fra det virkelige liv. Latteren satt løst denne
kvelden. En stor takk til Torunn Hellevik og Britt og Trygve Øistein Jacobsen som var
arrangementskomité.
Tangsnellene hadde juleavslutning onsdag 5. desember i forbindelse med den siste møtedagen i
2018. Her ble det servert hjemmelaget fiskesuppe og ost m.m. fra Langesund Ostemakeri. Elisabeth
Skreosen og Britt Jacobsen sto for kokkeleringen.

2. Styremøte i kystlaget 4.12
Styret i LFKL hadde sitt siste styremøte 4. desember. Av saker på sakslisten kan nevnes:








Årsmøtesaker 2019 ‐ forberedelser av de nødvendige årsmøtepapirer. Årsmøte er planlagt til
26. februar 2019. Hold av datoen. Innkalling kommer i januar.
Forslag til kurs ble diskutert. Noen ønsker er kommet inn fra medlemmene.
Terminliste ble gjennomgått og revidert. Denne sendes ut med dette månedsbrevet. Den vil
bli komplettert etter hvert som ting blir klarlagt.
Økonomistatus ble presentert. Vi ligger relativt bra an i forhold til budsjett 2018, men det er
ennå noen fakturaer som ikke er kommet inn. Dette gjelder blant annet reparasjon av
påhengsmotor til 15 fot pioner.
Det ble informert om arbeid i «huslaget» som nå er kommet i gang.
Det ble informert fra møte i «Styret for Langøya og kystkultur»

Styret samlet 4.12. Fra venstre: Per Magne Berget (sekretær), Trygve Øistein Jacobsen
(styremedlem), Bjørn Heggem (nestleder), Jan‐Olav Kvitnes (leder), Kari Restad
(styremedlem), Torunn Hellevik (vara), Eva Tveit (styremedlem), Torbjørn Aamaas
(styremedlem), Audun Skår (vara). Jarle Nygård (kasserer) og Trygve Kristiansen (vara) var
ikke tilstede da bildet ble tatt.

3. Møte i RS2‐laget ‐ oppsummering 2018 og gjøremål 2019
RS2‐laget hadde en evaluering av 2018 og diskuterte gjøremål for 2019. Skøyta har vært på 2

lengre turer, Haugesund og Horten. Det har ikke vært så mange småturer som tidligere. Det
er ikke planlagt noen større aktiviteter i 2019 som innebærer store kostnader (som i 2018),
men mange små ønskemål er på lista i tillegg til det generelle vedlikeholdet.
4. Kystkulturuka 2019 (KKU‐2019)
På startmøte 10. desember ble innkomne forslag til tema for KKU‐2019 diskutert. Prosjektgruppa
foreslo «Isdrift i Bamble» som tema. Det var stor is eksport helt opp til 1960 tallet. Mange redskaper
fra den tida er stilt ut på Cudrio Sjøbod. Medlemmene har på et senere medlemsmøte støttet dette
temaet.
En egen logo for kystkulturuka ble diskutert i styret for Skagerakfestivalene. Utkast vil bli utarbeidet.

5. Langøytangen fyr
Fyrlaget hadde sin siste dugnad dette året ute på Langøytangen torsdag 20.12. Diverse
vedlikeholdsjobber ble utført på fyrmesterboligen samt restaureringsjobben på maskinhuset. Juletre
og nisse er nå plassert i vinduet på kontoret som vender mot sør. Han hilser alle sjøfarende som
kommer inn sundet velkommen. Kontoret er nå ferdig malt, og kun mindre arbeid gjenstår her før
det er helt ferdig. Sparkling av tak i maskinrommet pågår og vil fortsette ut på nyåret. Sist torsdag var
det også en liten oppsummering av årets aktiviteter samt gjennomgang av arbeidsliste for neste år.
Det ble også servert bløtkake før man ønsket hverandre god jul.

Julenissen takker for innsatsen i 2018. Her speidende ut mot storhavet. Han fikk være med på da det
ble servert bløtkake og var glad for det.

Fyrlaget tar en velfortjent pause. Fra venstre: Arne Bye, Øistein Jacobsen, Stein Sævik, Tor Kjetil
Gardåsen, Svein Nilsen, Ulf Wold og Jan‐Olav Kvitnes (besøkende)

6. Fiskerhuset
Den siste uka før jul ble takstein lagt på, og takrenner har kommet på plass. Noen av Tangsnellene
hadde gjort rent innvendig, montert midlertidige gardiner og fått frem en del julepynt. Jammen ble
det ikke jul her også. Takk til flittige damer.

Fornøyde gutter i prosjektteamet etter flott innsats i høst. Fra venstre: Audun Skår, Dag Holmer,
Edgar Gulliksen og Tommy Ellefsen.

7. Julebrunch
Synnøve Mæland, som er medlem i kystlaget og nøkkelperson i forbindelse med leieavtaler og støtte
til fyrbygningene på Langøytangen, stilte opp med varme og kalde retter etter vår dugnad for vel en
uke siden. Her var det både elgsuppe, sildesalater og mye annet. Dette ble det satt veldig stor pris på.
Til slutt var det utlodning av diverse gjenstander. Inntekten herfra gikk til innkjøp av DAB radioer til
et rehabiliteringssenter på helsehuset i Skien. Synnøve har allerede samlet inn kr.20.000 fra
forskjellige personer, lag og foreninger. Her er det noen som blir glade til jul. Dette står det virkelig
respekt av.

8. Diverse
Besøk av M/S Rogaland
M/S Rogaland er 90 år i 2019, og det
planlegges en jubileumstur i første halvdel
av juli. Skipet gikk i rutetrafikk mellom
Stavanger og Oslo, og nå går den samme
ruta på jubileumsturen. Bamble Kommune
fikk en forespørsel om de kunne stå
ansvarlig for å ta imot båten når den kom til
Langesund. Forespørselen ble videresendt
til kystlaget som har sagt seg villig til å ta
imot skipet, stå for markedsføring etc.
Kyskultursenteret
Det har vært avholdt et internmøte i kystlaget for å diskutere hva vi gjør dersom det ikke blir noe av
det planlagte kystkultursenteret.
Julegavetips
Dersom det er noen som ikke har fått kjøpt alle julepresanger i år eller som mangler forslag til en
bursdagspresang, så kan et medlemskap i Langesundsfjorden Kystlag kanskje være en idé?

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
Kystnissen og nissekona hilser også

