Lederens månedsbrev – mai 2019
Til medlemmene i Langesundsfjorden Kystlag
Igjen en hektisk måned med stor aktivitet. Det nærmer seg kystkulturuka og de siste
forberedelser gjøres i disse dager. Vi håper at værgudene er med oss i de 5 arrangementene
som vi har i perioden 9‐15 juni.
Salg av billetter til vise‐ og allsangaften 13.6 i båtbyggeriet på Langøya startet 13 mai.
Billetter kan kjøpes hos Boksafari i Langesund. Pris kr. 250,‐ som inkluderer båttransport,
konsert og mat. Ta med venner og kjente! Det er fremdeles billetter igjen.
Dette er oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for mai måned.
1. Kystkulturuka 2019
Programmet er nå klart. Det ble annonsert i bladet «Det skjer i Bamble». Plakatene er også klare og
er påbegynt satt opp. Det er kalt inn til pressekonferanse den 7. juni. Mannskapsliste er utarbeidet,
og mannskapene er informert om sine gjøremål. Billettene til den populære vise‐ og allsangaften går
unna så LØP OG KJØP!
Vi minner om våre arrangementer:






Fyrets dag 9/6 på Langøya. Ferge fra Langesund fra kl. 10.00
Kystkulturkveld på Halen gård 11/6 kl. 18.00. Foredrag om produksjon og eksport av is til
kjøling v/Roger Normann
Vise – og allsangaften på Langøya båtbyggeri 13/6. Båt fra Langesund kl. 18.00. Her blir det
høy allsangfaktor.
Kystkulturdag for voksenopplæringa «VIVA» i Langesund 12/6
Kystkulturdag 15/6 med utstillere, underholdning og aktiviteter for barn etc. For flere detaljer
se også vår hjemmeside www.langesundsfjordenkystlag.no og facebook‐siden KKU 2019
Langesund

2. Cudrio
Cudrio Sjøbod ble gjort klar til åpning den 10.mai da Dag Holmer tok imot Amerikabesøk.
Dag viste dem rundt både i kystlagets lokaler og i Cudrio Sjøbod. Sjømannsforeningen har
vært med på klargjøringen av Cudrio, og de vil også være med å betjene sjøboden når den er
åpen i sommer.
Cudrios åpningsdager er som følger:
(For ansvarlige benyttes følgende forkortelser: KL = Kystlaget, SF = Sjømannsforeningen, LT =
Langesund Turist.)

1. juni: Shantyfestival, Ansv. : KL
8. juni: Seaside Picnic, Ansv. : KL

15. juni: Kystkulturdagen: Ansv. : SF og LT
7. juli: Klokken 13.00: Langesund får besøk av M/S Rogaland, tidligere kystruteskip mellom
Stavanger og Oslo. Båten ligger i Langesund til neste dag kl 10.30. Vi holder Cudrio åpen den 7. i
tiden fra kl.12.00 og utover ettermiddagen. Ansv: KL
10. august: Skjærgårdssang og Raymarine Langesund Fiskefestival. Ansv. : SF og LT.
17. august: Bluegrassfestival. Ansv. : SF og LT (Dette er også dagen for H.P. Jacobsens
familiestevne her i Langesund).
Som vanlig skal det også holdes åpent de tre første lørdagene i september (da arrangerer
Handelsstanden Langesund Høstmarked). Disse datoene er: 7., 14. og 21. september. Ansv. alle
lørdagene: KL

3. Småbåtlaget
Da er alle båter kommet på vannet av de som skal ut i
år. Det har vært holdt kurs i trebåtrenovering og
stoffing etc. som en del av klargjøringen. En vapram
som står i båtbyggeriet på Langøya har blitt jobbet på
som en del av kurset. Kursleder har vært Odd Bakkerud.
Krana har fått en skade på sving‐giret. Dette må byttes.
Nytt gir er ankommet.

4. Dugnad på Langøytangen fyr
Brukerutvalget har som tidligere år hatt sin årlige dugnad der ute. 30 personer deltok. Kystlaget var
godt representert, og mange oppgaver ble løst. Her kan nevnes:








Ryddet området rundt byggene samt klipte plener
Ryddet sletta mellom sjøbod og fyret for buskas etc.
Utførte grunnarbeider for ny bod
Kartla bunn ved innløp av havn (dykking)
Strandrydding ‐ marint avfall
Malte dører, vegger og vindskier på sjøboden
Planerte området sør for sjøboden. Grillstedet flyttet.

5. Strandrydding

Den 2. mai hadde kystlaget strandrydding på
Langøya sammen med Nustad Barnehage. Vi
hadde en fin tur og var heldige med været. Barna
plukket 5‐6 sekker med marint avfall. Det var
fokus på plast i havet og naturen. Barnehagen har
dette som en del av sin miljøsatsing.

6. Repslaging
Bente Winger, nytt medlem i kystlaget overvåket testing av reperbanen utenfor Tollpakkboden. Hun
har lagt inn et par videoer på kystlagets Instagram konto. #langesundsfjordenkystlag #repslager

#reperbane #langesund #kystlag #kystkultur #slåtau #Langesundsfjorden #rep
Her står følgende:
Langesundsfjorden Kystlag hadde igjen besøk av repslager Anja Hertzberg denne uken. Hun har bl.a.
jobbet ved Fartøyvernsenteret i Hardanger og har lært opp flere repslagere der. Repslageryrket har
tradisjonelt vært knyttet til seilskuter og sjøfart. En repslager behersker de gamle
håndverksteknikkene og bidrar til å bevare historiske fartøy og båter. I dag produseres tau for det
meste industrielt og av syntetiske materialer. Repslagere kan lage tau av bast, hår, hud, bomull,
kokos, manila, lin og hamp. Kunsten å lage rep er så gammel at opphavet ikke lar seg spore.

7. Fyrlaget
17 mai ble det flagget på Langøytangen. Svein Erik Nilsen sørget for
at flagget gikk til topps denne dagen. Det ble satt stor pris på av
Langesunds befolkning. Det var kun her det ble flagget på Langøya.

I mai har gulvet i maskinhuset fått en oppfrisking med
epoxymaling. Fyrlaget har gjort en fantastisk imponerende jobb her
ute, og bygget er nå klart for å bli vist frem under Fyrets dag 9/6.

Tor Ragnar Næss

Bjørn Einar Halvorsen

Trygve Øistein Jacobsen

På fyrmesterboligen er grunnmuren blitt malt. Det har vært
et etterslep på vedlikeholdet her.
På bildet er Bente Winger og Bjørn i sving med
malingsrullen.

8. RS 2 Langesund
RS2 deltok på mottagelse av ny redningsskøyte
RS169 som kom innom Larvik på sin ferd videre
nordover hvor den skal være stasjonert.
Nytt kjøleskap er innmontert. Diverse jobbing på
instrumenteringen og det elektriske anlegget har
blitt utført.
Leif Karlsen har testet ut en heiseanordning som han
selv betjener. Man hadde nok ikke det riktige
seletøyet. Pussing og lakking vil derfor bli gjort fra en
lift.

9. Tangsnellene
9.‐10. mai vasket Tangsnellene kystledhuset på
Langøytangen. Nå er det skinnende rent der ute og
klart til å ta imot sommerens leietagere.
14.mai hadde Tormod Skaugen en rusletur i
Kongshavn hvor han fortalte om gamle dager

10. Huslaget

Østveggen på Tollboden er vasket og skrapet og er
nå klar får å få noen malingsstrøk. Dørstokk og
bunnstokken under var rotten og har blitt utskiftet.
Arkivet, som har vært jobbet med i vinter, er nå tatt
i bruk

11. Arrangementer
a) Skaddenfest og kystkulturprisutdeling fredag 10.mai
På denne festen ble Skadden, kystlagets første innkjøpte motor, startet. Dette er et
årlig arrangement hvor andelshaverne av motoren står for skjenking og start av
motoren. Her ble også Kystkulturprisen delt ut. Synnøve Mæland fikk denne prisen.
Kortfattet begrunnelse:
Hun har hatt prosjektansvaret for tunge viktige samfunnsoppgaver som:
‐Skjærgårdsparken i Telemark og avtalene mellom kommuner,
private og staten. Parken er på 10000 mål og inneholder 150
friluftsområder.
‐Skjærgårdstjenesten langs kysten av Telemark, som jo sørger
for gode og tilgjengelig friluftsområder for båtfolket og
landkrabber.
‐Kystleden langs kysten vår med rimelige overnattingsmuligheter for alle som
ønsker.
Ikke minst er vi i kystlaget glad for det siste, da det skaffer oss gode inntekter og
nyttig sysselsetting for våre medlemmer.
Hun har bidratt gjennom sitt arbeid til at flere millioner statlige kroner er kommet til
regionene til disse formålene.

b) Nordisk viseaften fredag 31. mai
Det ble en meget intim og koselig konsert med Svenske og Danske visesangere. Jan‐
Olav hadde besøk av disse denne helga, og det ble derfor arrangert en tilstelning
med både visesang og bespisning. Publikum så ut til å kose seg.

12. Motorlaget
Emil Vinje Natland og Johnny Wendelborg får endelig start på Sabben etter mye jobb i vinter og vår.
Jakob Schanke var ikke med på bildet.

13. Besøk av Fredrikstad Sjømannsforening
Fredrikstad Sjømannsforening besøkte Langesund og
Omegn Sjømannsforening 4. mai, og det var lagt opp til et
besøk i kystlagets lokaler. Skadden ble igangkjørt. Ingvar
Bugtene og Leif Karlsen sto for demonstrasjonen.

14. Diverse
1. Det ble ikke gitt tillatelse til en liten omlegging av taktekke på Langøya som søkt om. Vi må
bygge et bygg med møne.
2. Det er sendt inn søknad om å få sette opp en bod i tilknytning til fyrmesterboligen. Det har
vært en bod der tidligere, men den ble revet i 2004 pga. dårlig forfatning.
3. Møte avholdt 28.5 i styret for Langøya og kystkultur
4. Styremøte i kystlaget avholdt 7.mai
5. Diverse jobbing på Fiskerhuset som nå klargjøres for å bli vist frem i Kystkulturuka

15. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter





1.klassinger kommer på besøk til kystlaget 4.‐7.juni
Kystkulturuka 9.‐15.juni
17.juni. Styremøte i kystlaget
7.‐8.juli. M/S Rogaland kommer til Langesund. Kystlaget er ansvarlig for arrangementet.
Cudrio og kystlagets lokaler vil bli holdt åpne.

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

