Lederens månedsbrev – juli og august
2019
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Sommeren er på hell, og kystlaget er nå tilbake i normal drift etter sommer og ferietid.
Selv om det har vært en roligere periode, så har det vært aktiviteter. Vi tok imot MS Rogaland 7.‐8.
juli på sin jubileumstur. Cudrio har vært åpent flere uker i sommer, utleievirksomheten på fyret har
gått for full musikk og Kystkulturskolen med 8. klassingene i Bamble er ferdig når dette
månedsbrevet sendes ut. Synnøve Mæland overrasket oss med en deilig lunsj i august.
Dette er oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for juli og august måned.

1. MS Rogaland besøk 7‐8 juli
Arrangementet rundt besøket var vellykket. Ca.200 var møtt opp for å ta imot skipet. Det var både
sang, taler, omvisning etc. Prosjektgruppen som har jobbet med forberedelsene har vært Per Magne,
Jarle og Jan‐Olav. Cudrio Sjøbod var åpen i forbindelse med besøket. En stor takk til alle involverte for
innsatsen.
Her er en takkehilsen fra Per Øhman og Sigurd Jansen på MS Rogaland:
En hektisk, spennende og vellykket jubileumsseilas er over. M/S Rogaland er tilbake i Stavanger og
mannskapet har mønstret av.
Vi vil gjerne takke dere og deres medarbeidere for all støtte og hjelp, noe som gjorde besøket vårt i
Langesund vellykket. For oss er det kjekt og motiverende å vise frem M/S Rogaland og den interessen
vi opplevde på jubileumsturen forteller oss at kystkulturen er viktig å ta vare på.
Vi ble imponert over hva dere har fått til ifm kystkulturen og håper vi får anledning til å besøke dere
igjen ved en senere anledning.
Hilsen Per og Sigurd

2. Kystkulturskolen
Nok en gang tar Langesundsfjorden kystlag imot 8. klassinger i kommunen for å dele sin kunnskap om
vår lokale kystkultur. Dette er både morsomt og lærerikt for begge parter. Her får man være med på
RS2 og få historien om Norges første redningsskøyte, ut å ro, lære om Langøyas historie m.m.
Vi startet 26.august og siste dag er 5.september. Da har 180 elever vært innom.
En stor takk til Tore Gabrielsen som har koordinert dette og til alle andre fra kystlaget som har
hjulpet til. Dette er et meget viktig arbeid som kystlaget gjør med formidling av vår kystkulturhistorie.

3. Støtte til Ivar Nefstads bokprosjekt
Kystlagmedlem Ivar Nefstad er i gang med ny bok, denne gang om Langøya og Tangen Fort. Kystlaget
har bevilget kr.3000 til prosjektet. Boka er planlagt ferdig for salg ved juletider. Kystlaget vil bidra
med noen ord om vår aktivitet på Langøya. Kystlaget hadde i forbindelse med Fyrets Dag i
Kystkulturuka en utstilling av gamle bilder fra Langøya og Langøytangen Fyr samt et historisk
tilbakeblikk.

4. Besøk av Wyvern og vetaranredningsskjøyter
7.‐8.august hadde kystlaget ordnet med et besøk av Wyvern. Hensikten med besøket var å
overlevere en tåkelur og et klinometer (krengningsmåler) som man mener har vært i Wyvern.
Bamble kommune kjøpte en del gjenstander som hadde vært i Crofts eie. Blantdisse var de to
gjenstandene som ble gitt bort. Croft fikk bygget Seilskuta Wyvern i 1893 av Tor Jensen i Porsgrunn.
Den ble bygget av de beste materialer. Seilskuta eies nå av Stavanger Maritime Museum.
Innredningen ble tegnet av arkitekt Børve som også tegnet Croftholmen og Dalen Hotell. Skuta lå ved
Croftholmen ved besøket, og det ble arrangert omvisning på Croftholmen. Kommunen spanderte
middag på mannskap og en del andre inviterte.

«RS2» og Wyvern ved kai på Croftholmen.
Samtidig som Wyvern var her kom to veteranredningsskøyter innom Langesund. Det Var «Aril» og
«G. Unger Vetlesen». Et hyggelig besøk av venner i veteranredningsskøyteklubben.

5. Kysten Ung
Som nevnt tidligere prøver kystlaget nå å starte en ungdomsgruppe. Et startmøte er planlagt 17.
september. Informasjon vil bli kommunisert direkte til skolene, i Det skjer i Bamble og i avisene.
Kystlaget vil i samarbeid med kommunen ha 2 aktivitetsdager for unge mennesker i september i
kystlagets lokaler. Kanskje det er noen av disse som vil være med? Det blir spennende å se om vi
lykkes med dette.
Dersom det er noen som ønsker å jobbe med ungdommer så ta kontakt med Jan‐Olav på
mobilnummer 97466410.

6. Langøya
Arbeid med taktekke (spisstak) ved båtbyggeriet er så vidt påbegynt. Plassering av bygget er utført,
og graving vil starte i september. Vi satser på å ha grunnarbeidene ferdig i høst, og så sette opp selve
bygget neste år.
Kystlaget har fått avslag på å sette opp en bod i tilknytning til Fyrmesterbologen på Langøytangen.
Det har vært en bod der tidligere som ble revet da vi inngikk en leieavtale. Boden var da i meget
dårlig forfatning. Vi søkte om å få bygge en ny som var litt større. Kystverket var positiv til dette. Det
kan være mulighet for å sette opp en bod i tilsvarende størrelse som tidligere. Vi tar saken opp igjen
med kommunen.

7. Grasrotandel – støtte til kystlaget
Dersom du ønsker å støtte Langesundsfjorden Kystlag kan du gjøre det på en av følgende måter.
1. Hos kommisjonæren. Ta med deg strekkoden under og spillekort til en av Norsk Tippings
mange spillekommisjonærer

2. SMS: GRASROTANDELEN 988082775 til 2020 (tjenesten er gratis)
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk‐tipping.no
4. Norsk Tipping Mobilspill.

8. Salg av T‐skjorter
RS2 gruppen har kjøpt inn en del T‐skjorter for mannskapet på RS2 og eierne. Det er en del skjorter til
overs som vi nå selger til selvkost kr. 200,‐ inkl. mva. Ta kontakt med Bjørn Heggem som er ansvarlig
for salget dersom du ønsker å kjøpe en. Mob.: 95458296

9. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter






7. september: Cudrio Kystmuseum er åpent 11.00‐15.00 (Bondens Dag i Langesund)
12. sept. Kl 14.00: Kaffe og kaker til de som var med i forbindelse med krengingsprøve av
Skjæløy II tidligere i sommer. Sted: Tollpakkboden
14. september. Kystkulturminnedagene. Kystlaget åpner sine lokaler inkl. Cudrio sjøbod
11.00‐15.00. Det blir salg av kaffe og vafler. (Bondens Dag i Langesund)
21. september. Cudrio kystmuseum er åpent 11.00‐15.00 (Bondens Dag i Langesund)
27. sept. Kl. 19.00. Kystlagsfest. Egen invitasjon kommer.

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

www: langesundsfjordenkystlag.no

