Lederens månedsbrev – april 2019
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Været i april måned har vært meget bra, og dette har ført til at vi er tidlig ute med båtpuss
etc. Selv om det har vært en lang påske, så er 4 trebåter allerede kommet på vannet. Cudrio
Kystmuseum er klar for å ta imot gjester. Omfattende vedlikehold er blitt utført på
Langøytangen, både i fyrmesterboligen og maskinhuset. Det meste er klart for
utleiesesongen. RS2 ligger ved kai med nylakkert dekk. Forberedelsene til Kystkulturuka er i
god gjenge.
Salg av billetter til vise‐ og allsangaften 13.6 i båtbyggeriet på Langøya starter 13.mai.
Billetter kan kjøpes hos Boksafari i Langesund. Pris kr. 250,‐ som inkluderer båttransport,
konsert og mat. Ta med venner og kjente!
Dette er oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for april måned.
1. Cudrio
Dag Holmer rapporterer følgende: Flere av damene fra Tangsnellene samt noen av kystlagets
øvrige medlemmer har vært og utført rengjøring og rydding. Dette er nå bragt i orden. Kun
noe etterarbeid gjenstår. Åpningen den 10.mai kan gå uten mer innsats på dette området.
Noe videre arbeid tas i løpet av mai.
Den 10.mai kommer en amerikansk gruppe som ønsker en omvisning i Cudrio og i våre
lokaler. Dersom det blir tid, er det også planlagt en tur til Langøytangen. Dag Holmer er vår
«guide» denne dagen.

Ken Andorsen i sving med støvsugeren både lavt og høyt. Spindelvev må også bort, og støvsuging
både på gjenstander, gulv og litt vegger og tak er utført. Ikke museale gjenstander er lagret i 4. og 5.
etg.

2. Småbåtlaget
Det har vært stor aktivitet her for å få småbåtene klare for sjøsetting. Først var det Hvalen, vår største
kogg, som har fått utbedret råte i forstevnen og ekstra forsterkning i baugen. Vår plattgatter Marie
har kommet på vannet og ligger nå på sin plass ved St. Helena. I tillegg er 2 prammer kommet på
vannet. Pram nr.3 er klar for sjøsetting. Samtidig har det pågått et kurs i renovering av trebåter. 5‐6
stykker har vært med her. Kursleder er Odd Bakkerud.

Odd Bakkerud, Tommy Ellefsen, Tor Kjetil Gardåsen, Bård Rising, Christian Fosstveit, Svein E. Nilsen
klargjør og setter ut båter.

3. Fiskerhuset
Arbeidet på loftet skrider frem. Kledning i tak er på det nærmeste ferdig. Utforing av vinduer i 1.etg.
pågår.

4. Arbeidslag i kystlaget
Som aktivt medlem kan du velge om du vil være med i et av arbeidslagene. Det er helt ok om man
ikke ønsker å knytte seg til noen av lagene, men bare være en som støtter der det er behov. En kan
også være et ikke aktivt medlem, men får forbundets blad KYSTEN og drar nytte av rabatter på leie av
kystledhytter etc. Uansett alle er hjertelig velkommen innom på en kopp kaffe når vi har våre
medlemsmøter.

Lag
1 RS2‐laget (skippere/Mannskap)
Koordinator: Hans Martin Eriksen
2 Fyrlaget (Langøytangen fyr)
Koordinator: Svein Erik Nilsen
3 Motorlaget
Koordinator: Ingvard Bugtene

4 Småbåtlaget
Koordinator: Odd Bakkerud
Tormod Skaugen (verksted)
5 Huslaget
Koordinator: Jan‐Olav Kvitnes

6

Bygnings‐ og restaureringslag

Koordinator: Edgar Gulliksen
7 Tangsnellene
Koordinator: Elisabeth Skreosen
8 Modellbåtlaget
Koordinator: Atle Vemren
9 Webredaksjonen
Koordinator: Bjørn Heggem
10 St. Helena visegruppe
Koordinator: Jan‐Olav Kvitnes
11

Museumslaget (museumsdrift)

Arbeidsoppgaver
Vedlikehold og drift av RS2

Vedlikehold av bygg
Prosjekter
Vaktordning
Booking
Vedlikehold og reparasjoner
Registrering av motorer og
båter
Vedlikehold og reparasjoner
av trebåter

Utleie av lokaler
Rengjøring
Arkivering,
Torsdagsfrokost
Vedlikehold av byggene
Prosjekter
Tradisjonshåndtverk
Tradisjonsmat
Rengjøring
Lage modellbåter
Adm. av hjemmesiden
Nytt stoff
Underholdning
Museumsdrift Cudrio,
GGMS, Tollmuseet

Koordinator: Dag Holmer

5. Strandrydding
Det har vært utført 2 strandryddeaksjoner i april av kystlagets medlemmer. Den 13.april var det
rydding av stranda ved gjestehavna på Langøya, og den 15.4 var det rydding av Hvittingstranda litt
lengre sør på Langøya. Arne Bye med familie, store og små, har i mange år ryddet denne stranda flere
ganger gjennom året.

6. Modellbåtlaget
Modellbåtlaget hadde fått i oppgave å lage
nødvendig trearbeider til en liten
reperbane som snart skal demonstreres. Vi
får hjelp utenfra til demonstrasjon. En
reperbane var et sted der man snodde
plantefibre sammen slik at det ble tau og
trosser. De største kunne ha et overbygg
på 400 meter for å kunne lage de største
trossene i standard lengde. Reperbaner
har vært vanlige i tilknytning til
skipsbyggeriene i seilskutetiden. Kanskje
det blir kurs til høsten?

Bjørn Heggem tester verktøy for å tvinne tau.

7. Fyrlaget
Kystledhuset på Langøytangen har fått
et løft denne vinter og vår. Møblement
er skiftet ut, nye gardiner kommet på
plass, stoler er blitt trukket om og
denne måneden har inngangspartiet
fått en fortjent oppfrisking. Støpen var
begynt å flakne av og det var lekkasje i
takpartiet. Ellers har det vært jobbet
med maskinhuset som skal innvies den
9 juni på fyrets dag.

Arne Bye legger på første strøk med murmaling, mens
Ulf Wold Johnsen og Torbjørn Aamaas sjekker kvaliteten.

8. RS 2 Langesund
Motor og gir har fått oljeskift og er klar. Kjøleskap og varmesystem innvendig skal byttes ut. Ellers er
det blitt lakket flere steder. Neste er at master skal vaskes ned og lakkes. Dette er en tidkrevende
jobb i høyden. En del tauverk skal fornyes samt at andre oppgraderinger skal gjøres. Vi vil søke om
støtte til dette fra sparebankstiftelser etc.

9. Arrangementer
a) Skaddenfest fredag 10.mai kl.19.00
På denne festen startes den første motoren som kystlaget kjøpte, en 3hk FM
totaktsmotor. Den fikk navnet
Skadden etter en grønn stake sør
for Langøytangen. Skaddenprisen
deles også ut. Dette bør dere ikke
gå glipp av. Det vil bli servert reker
mm. Pris kr.100,‐ per pers. For
andelshavere av Skadden er det
gratis. Påmelding til Per Magne
Berget på email
pemaberget@outlook.com . Her
gjelder først til mølla prinsippet, da
det kun er plass til 30 personer.
b) Nordisk viseaften fredag 31. mai
Nærmere informasjon om dette kommer senere.

10. Motorlaget
Det jobbes med å få ferdigstilt en 10hk Trygg stasjonærmotor. Den har drevet et sagbruk på Håøya.
Første testkjøring er planlagt 2. mai. Ellers har det vært jobbet med Aanesenmotoren som står i
Scarweldbygget.

Nyoverhalt motor klar for start

Motoren slik vi fikk den i 2018. Oddvar Sørensen
studerer vidunderet.

11. Kystkulturuka 2019
Annonsesalget til programbladet er ferdig, og siste hånd legges nå på plakat og programblad. Vi fikk
ikke den støtten som vi hadde håpet på fra Fylkeskommunen. Vi fikk 25.000 mot 50.000 som vi søkte
om.
Det kommer litt forhåndsinformasjon i «Det skjer i Bamble» i begynnelsen av mai. Ellers blir det
pressekonferanse med omtale i avisene når det nærmer seg. Alt ser ut til å være i rute. Ingrid Berget
leder årets prosjekt med stø kurs.

12. Diverse
1. Befaring på Nordre brygge 2.4 med Grenland Havn og kommunen for å se på behov for
skilting. Det er viktig at dette kommer opp før sesongen starter
2. Jan‐Olav deltok på Landsmøte i Forbundet KYSTEN 5.‐7.april. Foruten landsmøte saker ble
det arrangert en tur til Engøyholmen og kystkultursenteret der.
3. Møte med byggteknisk i kommunen 8.april for å diskutere utforming av nytt båttekke på
Langøya. Nytt forslag sendt inn, men vi har fått negativ tilbakemelding og må forholde oss til
spisstakløsning som godkjent.
4. Styremøte avholdt 9.april
5. Vi har fått en skade på krana på Langøya. Den må svinges med muskelkraft. Skadeomfanget
er uvisst. Krana kan brukes, da løftefunksjonen fungerer.
6. Møte avholdt med Sjømannsforeningen 15.april før pressemelding om Croftholmen ble
sendt til avisene.
7. Etablering av en ungdomsgruppe er blitt utsatt til høsten, da vi har funnet ut at det ikke er så
lurt å starte rett før sommerferien.

13. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter










2.mai: Strandrydding sammen med Nustad barnehage. Vi drar til Langøya og plukker marint
avfall der
2.mai: Besøk av Sjømannsforeningen i Fredrikstad. Omvisning i våre lokaler. Skadden startes.
4.mai: Fellesdugnad på Langøytangen Fyr inkludert strandrydding også her. Oppmøte ved
Tollpakkboden kl. 10.00
7.mai: Styremøte i kystlaget
9.‐10.mai: Tangsnellene vasker kystledhuset på Langøytangen
10.mai: Skaddenfest for kystlagets medlemmer
14.mai: RS2 til Larvik i forbindelse med ankomst av ny redningsskøyte som kommer innom
Larvik, og som skal videre nordover. For de som ønsker å være tilstede i Larvik, så er det et
arrangement som foregår der kl.18‐20.
31.mai: Nordisk viseaften. Egen invitasjon vil bli sendt ut senere

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

