Lederens månedsbrev – juni 2019
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Da er kystkulturuka (KKU‐2019) vel i havn. En stor takk til alle som var med å bidra på en
eller annen måte. Igjen en fantastisk dugnadsinnsats av kystlagets medlemmer. De 5
arrangementene ble gjennomført på en meget bra måte. Planleggingen startet allerede i
slutten av 2018. Prosjektgruppen har bestått av: Ingrid Berget (prosjektleder og
markedsføring), Per Magne Berget (mannskapsliste etc), Ahre Hansen (rigging), Torunn
Hellevik (annonser programblad) og Jan‐Olav Kvitnes (kasserer). Bjørn Heggem har hjulpet til
med annonsesalget.
Uka før KKU‐2019 hadde kystlaget besøk av alle førsteklassingene i kommunen. Kultursmilet
som dette arrangementet går under, besøker Cudrio og kystlagets øvrige lokaler hvor
Telemark Museum og kystlaget har et opplegg for 135 førsteklassinger. Dette er blitt meget
populært blant førsteklassingene og lærerne.
Dette er oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for juni måned.
1. Kystkulturuka 2019
Nedenfor er en rapport fra kystkulturuka skrevet av prosjektleder Ingrid Berget. Denne rapporten er
sendt til våre sponsorer og andre relevante partnere.
Kystkulturuka i Langesund 2019 ble arranger i tiden 9. til 15.juni. Den er et årlig tiltak, der det settes
søkelys på kystkultur regionalt og lokalt, og vi viser frem våre egne aktiviteter.
Se vår Facebook‐side: @KKULangesund2019.
Kystkulturuka 2019 bestod av 5 arrangementer. Hovedtema var produksjon og eksport av is til kjøling
under hovedtittelen «Fortid former framtid». Temaet ble valgt fordi Bamble har en lang tradisjon og
mange synlig spor etter isdriften. De mange isdammene ligger fortsatt med sine imponerende murer,
man kan se rester etter isrenner, og det finnes fortsatt mye utstyr brukt til å skjære og forflytte is i
uthus og som hageskulpturer. Temaet er noe som interesserer mange.

Vi startet søndag 9. juni med Fyrets dag på Langøytangen fyr. Publikum ble ferget over fra Smitangen
til Hovedgården på Langøya med MS Skjæløy II, og vandret langs øya ut til fyret. Det var arrangert
småbåtfrakt for publikum med spesielle behov. Ved fyret var det rigget opp telt med salg av kaffe,
mineralvann og vafler. GEA Norvegica Geopark, representert ved Bjørn Magnus Mowinkel Nilsen
Narum guidet voksne og barn på en naturhistorisk vandring. Shantygruppen Pråm og Sill stod for den
musikalske underholdningen og Fiskerforeningen Trutta organiserte fiskekonkurransen for barn. Det
var stor interesse for konkurransen og det ble fanget mye fisk. I det nyrestaurerte maskinhuset ble
det vist en fotoutstilling med gamle bilder fra Langøya og Langesund. Flere av disse bildene kom fra
en privat samling og har ikke vært vist før. Til tross for sur vind og ruskete vær var det god deltagelse.

Tirsdag 12. juni arrangerte vi Kystkulturkveld på Halen Gård. Med rekordoppslutning trakk Roger
Normann linjene fra den industrielle revolusjonen via isindustrien og frem til dagens næringsliv.
Onsdag 13 juni inviterte vi til Kystkulturdag for målgruppen «Ny i
Norge». Dette er et tilbud til elevene fra VIVA, voksenopplæringen i
Bamble, der vi formidler vår rike kystkultur og lar dem delta i
maritime aktiviteter. Arrangementet skulle ha vært gjennomført på
Langøytangen fyr, men det dårlige været gjorde at det ble flyttet til
kystlagets lokaler i Langesund.

Torsdag 13.juni var det Vise‐ og allsangkveld på Langøya båtbyggeri. Vår egen sanggruppe, St.
Helena, underholdt og ledet allsangen. Vi serverte silderetter fra Olivia med rugbrød og mulighet for
å kjøpe øl eller vin og mineralvann. Dette er det eneste arrangementet der vi har servering av
alkohol.
Lørdag 15. juni arrangerte vi Kystkulturdagen i Langesund i og rundt våre lokaler. Vi hadde gleden av
å få arrangementet offisielt åpnet av leder av Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse, Tone Berge
Hansen. Hun viste stor interesse for vår virksomhet. Deretter var det vakker minikonsert med 12 år
gamle Mia Josefine Hansen. Vi hadde åpent hus og åpen skøyte, og publikum fikk se og høre kjøring
av mange av våre gamle båtmotorer, se snekkerverkstedet med reparasjon av pram, studere
Gjestlands Maritime samling og besøke Tollmuseet på St. Helena. Cudrios sjøbod var åpen, med tre
omvisninger i løpet av dagen ved Roger Normann. I de 15 teltene hadde vi salg og utstilling av
brukskunst, smykker, malerier, fiskeutstyr, snekring av krabbeteiner og mye mer.

Kystkulturdagen satser på de yngste og vi la til rette for en hyggelig dag med lave skuldre for barn og
voksne. Barna fikk snekre sine egne båter, sette på strikkmotor og teste skutene i et eget basseng,
fiske krabber, løfte med taljer og lære om knuter og knop. Dessuten deltok ballongmannen Erik
Mogeno med sine ballongkunster og triks. Alt var gratis. Kaféen vår serverte fiskeburgere, fiskesuppe,
vafler og nyrøkt makrell direkte fra røykovnen. Vi har fortsatt fjorårets samarbeid med Nustad
barnehage, i år med Roger Normann som faglig veileder. Barna har lært mye om isnæringen, som var
så viktig for kommunens utvikling, og barna har utforsket industri, før og nå. De har sett hvordan
isblokkene ble til og hvordan blokkene ble fraktet ut til markedet. 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 ble vist på Kystkulturkvelden og på egen stand på Kystkulturdagen.

Totalt sett samlet årets Kystkulturuke ca 4 000 mennesker. Vi mener at de fikk gode opplevelser og
mer kunnskap og forståelse for vår felles kystkultur. Gjennomføringen krever en stor innsats fra våre
medlemmers side, men arbeidet har gått med liv og lyst. Vi har dessuten fått god hjelp fra våre
samarbeidspartnere og kyndig hjelp til markedsføring fra Visit Telemark ved Mette Lilleberg.
Det er for tidlig å si noe om det økonomiske resultatet fordi vi har flere store utestående regninger,
men så langt ser det ut til at vi går med et mindre overskudd.
Fyrets dag gikk med et lite underskudd, det samme gjorde VIVA dagen der vi har utgifter til mat, men
ellers bare bruker egne dugnadskrefter. Kystkulturkvelden har foreløpig et lite overskudd på kaffe‐ og
vaffelsalg, mens inntekter og utgifter ser ut til å gå i balanse for Vise‐ og allsangaftenen. På
Kystkulturdagen hadde vi god omsetning på kafésalg, men også en rekke større utlegg, f.eks. til
ballongmannen. En av de største utgiftspostene er kjøring og montering / demontering av teltene.
Faktura herfra er ikke mottatt ennå.
Vi søkte i vår om en økonomisk støtte på kr 20 000 fra Bamble kommune og kr 50 000 fra Telemark
Fylkeskommune. Sistnevnte tildelte halvparten, også det er et beløp vi er glade for å motta. I tillegg
støtter kommunen med praktisk bistand og produksjon av plakater. Annonsesalg til programmet ga
en inntekt på kr 25 000, mens kostandene var på kr 20 000.

Skagerrakfestivalene yter støtte gjennom å betale leie for teltene fra Barnas Dag og noe
markedsføring. Skagerrakfestivalene blir igjen finansiert av Skagerrak Sparebank og Skagerak Energi.
Profilering av våre hovedsponsorer, samarbeidspartnere og bidragsytere skjer gjennom programmet,
plakater, presseomtaler, sosiale medier mm.

2. Kultursmilet 2019
Det har blitt tradisjon at alle førsteklassingene i kommunen tilbringer en dag hos oss. Klassene blir
delt i 2 grupper hvor Telemark Museum tar med den ene gruppen til Cudrio, hvor de har forskjellige
aktiviteter. Den andre gruppen tar kystlaget seg av, og de får litt innføring i hva vi driver med. De får
fiske krabbe, taljeløft m.m. De får også fiskeburgere og noe å drikke. Etterpå bytter gruppene plass.
Arne Bye leder dette fra kystlagets side med flittige medspillere.

3. Krengingsprøve av Skjæløy II
Kystlaget fikk forespørsel fra Helgeroafergene
om å stille 50 personer i forbindelse med
krengingsprøve av MS Skjæløy II.
Sjøfartsdirektoratet hadde krengeprøve på
båten, og frivillige i Langesund var med på
krengeprøven som passasjerballast. Vi fikk god
hjelp av Mandssangen og Sjømannsforeningen
som hjalp til med å stille nødvendig mannskap.
Jobben gikk meget bra. Utførlig reportasje i
PD:
https://www.pd.no/bildeserier/krengeprøve
Skjæløy.
Dette var et noe spesielt oppdrag som vi var
positive til. Hyggelig å hjelpe de som har
støttet kystlaget i forskjellige sammenhenger.

4. Tollboden
Malingen av den siste veggen på tollboden begynner å nærme
seg slutten. Nåe er det vinduskarmene og ytterdøren som
gjenstår og vil bli tatt i begynnelsen av juli slik at stillaset kan
fjernes.

5. Kystled / fyrlaget
Stein Sævik, booking ansvarlig for Langøytangen Kystled, rapporterer om fullbooket fyrmesterbolig i
juli måned. Dette er meget bra, men det medfører også ekstra innsats for de som er på vakt. Arbeid
med å gi byggene på Langøytangen et ansiktsløft fortsetter.

6. Besøk av MS Rogaland 7‐8 juli
Vi får storfint besøk av veteranbåten MS Rogaland som er på sin 90‐års jubileumstur. Skipet kommer
innom Langesund den 7.juli kl.13.00. Vi håper at mange stiller opp ved mottagelsen. Programmet for
oppholdet er som følgende:
13.00

Ankomst, tale ved ordfører, Mandssangen synger

13.30‐15.00

Åpent skip

17.30

Captains dinner – spesielle inviterte

18.00‐22.00

Åpent skip, baren er åpen, levende musikk

Søndag 8.7: Avreise kl. 10.30

7. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter





7‐8 juli. M/S Rogaland kommer til Langesund. Kystlaget er ansvarlig for arrangementet.
Cudrio og kystlagets lokal vil bli holdt åpne.
7 august. Besøk av Wyvern
10. august. Åpent hus i forbindelse med Skjærgårdssang
17. august. Åpent hus i forbindelse med Bluegrassfestivalen

Jeg ønsker alle medlemmer en riktig god sommer!

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

