KYSTKULTURUKA I LANGESUND
9. - 15. juni 2019

Søndag 9. juni
Tirsdag 11. juni
Onsdag 12. juni

Torsdag 13. juni
Lørdag 15. juni

Fyrets dag på Langøya
Kystkulturkveld på Halen gård
Kystkulturdag med voksenopplæringa
”VIVA” i Langesund
Vise- og allsangaften på Langøya Båtbyggeri
Kystkulturdagen i Langesund

   

  
  



   

Søndag 9. juni

10.00 – 11.00
11.00
12.00 – 13.30
13.00
14.00

14.30

Fyrets dag på Langøya
kl. 11 - 15.

Ferge fra Smitangen til Langøya,
Voksne kr. 30 tur/retur, barn under 15 år gratis.
Spesiell transport direkte til fyret v/behov.

Naturhistorisk vandring med Bjørn Magnus Mowinckel
Nilsen Narum fra Gea Norvegica Geopark.
Start ved fyret.

Trutta Sportsfiskeforening innbyr til fiskekonkurranse for
barn 5-15 år. De yngste må ha med en voksen ansvarlig
person. Ta med vest og fiskeutstyr.

Shantygruppen Pråm og Sill synger shanty- og
sjømannssanger
Premieutdeling for fiskekonkuranse.

Retur m/ferge fra Hovedgården og direkte fra fyret for
brukere med spesielle behov.

Andre aktiviteter:
Salg av kaffe, mineralvann, vafler, pølser og kystlagets egne
fiskeburgere. Vi selger også Langøyas honningkake.
Åpning av Maskinhuset og fotoutstilling.

ndler av:

VALLE
BÅTHAVN AS
Salg - service - vedlikehold
Telefon 90 10 47 28
Web: www.kk-marine.com

Tirsdag 11. juni
Kystkulturkveld
på Halen gård

18.00 -20.00

Fortid former framtid - Produksjon og eksport av is til
kjøling ved Roger Normann

Dørene åpnes 17.30. Salg av kaffe og vafler. Fri entré

Foto: Telemark Museum

Torget 8, telefon 92 66 00 77

Langesund - Åpningstider: 7-23, lørdag 8-21 Søndagsåpent 10-20

Adresse: Skjærgårdshallen, 3970 Langesund - Telefon: 35 97 36 63 - E-post: post@jorgensen.nhn.no

TROSBY BÅT OG MOTOR

Valleveien 603, 3960 Stathelle Tel: 35 96 39 20 www.trosbybaat.no

Onsdag 12. juni

Kystkulturdag med
VIVA (voksenopplæringa)
i Langesund

Dette er et tilbud til elevene på VIVA, voksenopplæringen i Bamble for de
som er nye i Norge. Vi formidler vår rike kystkultur fra Langøytangen Fyr.
Her vil vi vise hva et fyr er, hva det betyr, og vi vil la dem oppleve gamle
tradisjoner knyttet til livet på et fyr.

NOR BUNKRING

Halvor A. Salens Eftf.
Terje og Aase Salen Hagen

Torget 16, Langesund Telefon: 35 97 96 76

Storgata, Langesund
Trenger du tips, råd og inspirasjon til å komme igang
med byggeprosjekter?
Våre lokale spesialister hjelper deg!

Torsdag 13. juni

Vise- og allsangkveld
på Langøya Båtbyggeri

Tirsdag 2. september

18.00 Overfart fra gjestebryggene til båtbyggeriet.
19.00 ViseSanggruppa
St. Helena underholder.
og allsangkveld
på Langøya Båtbyggeri
19.45 Det serveres sildetallerken fra Olivia.
18.00 - 19.00
Båt fra
20.15
Sanggruppa
St.Cudrios
Helenabrygge.
underholder.
19.00
21.00
Viseog
allsang ved
Bamble Viseklubb.
21.30 Retur til gjestebryggene
i Langesund.

Båtskyss, fiskesuppe fra Hovedgården og visesang kr 200.

Transport, visekveld
ogkan
sildetallerken
kr. 250,- Drikke kan kjøpes på
Drikke
kjøpes.
stedet. Maks. 80 personer. Forhåndssalg på Boksafari i Langesund fra
13.
mai.
21.00
Retur med båt til Langesund

Emballasje- og Produkttesting
www.net17025.com

Lørdag 15. juni

11:00
11:30

12:00, 13.30
og 15.00
13.00

13.30

Kystkulturdagen i Langesund
kl. 11 - 16.

Åpning ved leder av Hovedutval for kultur, idrett og folkehelse, Tone Berge Hansen. Minikonsert med Mia Josefine
Hansen
Demonstrasjon av gamle motorer.

Omvisning i isutstillingen på Cudrio Kystmuseum. ved
Roger Normann.
Minikonsert med Mia Josefine Hansen.

Demonstrasjon av gamle motorer.

Aktiviteter for barn: Ballongmannen Daniel Larsen viser sine kunster.
Barna kan bygge sine egne småbåter med strikkmotorer og teste dem i
en dam, fiske krabber, løfte med taljer, lære knuter og knop mm.

Nustad Barnehage har arbeidet med historien rundt produksjon og salg
av is til kjøling. De har sett hvordan isblokkene ble til, hvordan de ble
fraktet ut og hva isen betydde for utviklingen av kommunen. Resultatet av
arbeidet vises på egen stand.

Salgsboder med alt fra maritime varer til kunsthåndverk og lokalmat.

Andre aktiviteter: Grenland dykkerklubb viser livet under havflaten. Det
blir røyking av makrell m.m.

Visninger: RS2 Langesund, tradisjonsbåter, plattgatteren Marie, Cudrio
Kystmuseum, Fiskerhuset, Gudleif Gjestlands Maritime Samling og Tollmuseet på St. Helena.

Kafeteria: Kafeteria i telt på brygga med blant annet kystlagets
spesialiteter: Røkt makrell, fiskesuppe, fiskeburgere og vafler.

Kystlaget har åpent hus i første etasje i Tollpakkboden. Tradisjonsbåter
av mange slag, store og små, vil ligge ved bryggene i Langesund.

Fortid former framtid
Nustad barnehage
utforsker isens muligheter
Hovedtema for årets kystkulturuke er produksjon og eksport av is til kjøling
under tittelen «Fortid former framtid». Bamble har en lang tradisjon og mange
synlig spor knyttet til isdrift. De mange isdammene ligger fortsatt med sine
imponerende murer. Man kan se rester etter isrenner, og det ligger mye utstyr
brukt til å skjære og forflytte is i uthus og som hageskulpturer.

Pedagoger og fagarbeiderne i Nustad Barnehage har samarbeidet med Roger
Normann. De har lært mye om den gamle næringen som var så viktig, og som
også ga arbeid til mange på skutene som fraktet isen ut på markedet. De har
tatt det med til barna, som har utforsket industri før og nå og sett hvordan isblokkene ble til, hvordan de ble fraktet ut og hva isen betydde for utviklingen av
kommunen. De har også forstått at barn var viktige deltagere i arbeidslivet og
gjort seg sine egne tanker om det.
Resultatene av barnas arbeid og refleksjoner blir vist på Kystkulturdagen 15.
juni. Vi vil også trekke frem noe på Kystkulturkvelden på Halen gård tirsdag 11.
juni.

Aktiviteter spesielt for barna
på kystkulturdagen
Kystkulturuka satser på de yngste og har mange gøyale tilbud. Barna kan
snekre sine egne båter, fiske krabber, løfte med taljer og lære om knuter
og knop. Dessuten kan de møte ballongmannen Daniel Larsen - master
of magic. Han vil han være i området og vise sine ballongkunster og triks.
… og alt er gratis!

Langesundsfjorden
Kystlag
Tollpakkboden, Tollboden og St. Helena

Kystlaget har lokaler i Cudriosgate ved sundet i Langesund sentrum. Bygningene er Tollpakkboden fra første halvdel av 1700-tallet, Tollboden og tollvakthuset
St. Helena.

i Sommerhavn for RS2
Langesund
i Velutstyrt motorverksted
i Mer enn 60 motorer,
i Snekkerbod
i Småbåtverksted
i Klubblokale med kjøkken
i Møte- og festlokale
i Tollmuseum på St. Helena
i Gudleif Gjestlands maritime
samling i Tollboden.

Langøytangen (Langøya)

På Langøytangen leier Kystlaget tre bygninger av staten. Bygg 1 drives til kystledvirksomhet. I fyrhusbygningen, bygg 4, er det lokaler for kurs og konferanser
for inntil 14 personer. Maskinhuset er åpent for allmenheten på visse tider i
sommerhalvåret.
i Møterom for inntil 14
personer
i Galleri for utstillinger
i Fullt utstyrt kjøkken
i Stue med 8 faste sitteplasser
i Kystledhuset som leies ut
via

www.langesundsfjordenkystlag.no

i Omvisning og utstilling i
maskinhuset.

Presentasjon av
lagets aktiviteter
RS2 Langesund

RS2 Langesund er Norges første redningsskøyte, konstruert av Colin Archer,
bygget i Porsgrunn av innsamlede midler i Langesund og ble sjøsatt 31. januar
1893. Kystlaget er partseier og drifter skøyta for fem hovedeiere.

RS2 har reddet 102
personer, 39 båter
og 3 skip og assistert 29 skip. Dessuten innslept 3 536
båter og 3 skip.
Høyeste tall for
NSSR’s skøyter i
118 år (2011).

Langesundfjorden Kystlag takker sine sponsorer

Vi takker våre samarbeidspartnere: Grenland Dykkerklubb,
”Trutta” og Gea Norvegica Geopark.
Takk til Olivia for sild og Cathwell for bruk av truck.

