Lederens månedsbrev – september 2019
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Høsten er ankommet, og forberedelser til vinteren er på gang. Småbåtene og RS2 skal i
vinteropplag. Vi er stolte over å ha fått etablert en ungdomsgruppe i kystlaget. Det er en fin
gjeng ungdommer med interesse for kystkultur. De er i alderen 14 ‐18 år.
Det har igjen vært en måned med stor aktivitet. Dette er en oppsummering av de største
aktivitetene i kystlaget for september måned.
1. Båtlaget
Da er det tid for å få småbåtene i vinteropplag. En kogg som har stått i telt på Langøya har fått plass i
båtbyggeriet, noe Georg Mustad har gitt grønt lys til. Da har vi to båter å jobbe på i vinter. En
seilkogg er fraktet fra Langøya til Tollpakkboden hvor den skal pusses opp av ungdomsgruppen og
klargjøres for seilturer neste år.

2. Motorlaget
Topplokket til Aanesenmotoren er nå kommet tilbake etter sveisereparasjon og er nå til maskinering
på Ekstrand verksted. Så snart som det er klart kan den siste montasjen begynne og motoren
ferdigstilles. For øvrig jobbes det med to andre motorer i verkstedet. Den ene er en Kvik‐motor fra
1926 som nylig kom inn til oss.

3. Mandagsaktivitet – arbeidssøkende ungdommer
Som en del av Friskvernprogrammet i Bamble kommune ble kystlaget forespurt om å holde to
aktivitetsdager for arbeidssøkende ungdommer. Første gang var det seiltur med RS2, og den andre

gangen var det fisketur, også med RS2. 10‐11 personer var med. To fine turer ble det. På fisketuren
fikk vi over 60 makreller. Det ble en fin fangst og opplevelse for mange.

4. LOS 300 ‐lostjenesten har 300 års jubileum i 2020
14.september hadde vi møte om bord i museumsskipet Gamle Oksøy angående losjubiléet i 2020.
Alle kystlagene er blitt kontaktet for å være med på dette jubiléet. Det ble gitt informasjon om de
foreløpige planene. Gamle Oksøy vil komme til Langesund en gang i perioden 25.‐27.august 2020. De
starter fra Halden 18.‐20.august og vil besøke kystlag på Sørlandet og Vestlandet. De ender opp i
Bergen 3.september. Det er et tilsvarende opplegg på våren, men da mellom Kirkenes og Bergen.
Kystlaget vil jobbe sammen med sjømannsforeningen om arrangementet i Langesund. En
prosjektgruppe vil bli satt ned med representanter fra begge foreningene. Et grovt program må være
klart innen 1.11 samt en søknad om midler.

5. Kysten Ung
Startmøte for en ungdomsgruppe ble avholdt 17.september. 9 ungdommer møtte. Leder informerte
litt om kystlaget før en befaring rundt i kystlagets lokaler. Mathilde fra Forbundet Kysten informerte
om forbundets aktiviteter rettet mot unge. Emil og hans Tobias, to unge medlemmer som har vært
hos oss en tid allerede, informerte om deres opplevelser i kystlaget. Ellers ble det en prat om hvilke
aktiviteter vi skulle prioritere fremover. Det ble en lang liste. De to aktivitetene som kom høyest på
lista var overnattingstur på fyret samt seiltur med RS2. Begge disse aktivitetene er planlagt for
oktober måned.

Dagen før oppstartsmøtet ble det avholdt møte med sjøspeiderne. Det er ønske om et samarbeid
istedenfor konkurranse. Aktivitetene som vi har er meget forskjellige. Aldersgruppene er også ulike,
så det burde ikke være noe stort problem. Det er flere områder vi kan samarbeide på, og dette skal
diskuteres videre med dem.

6. Kulturminnedag
Som en del av Kulturminnedagene 2019 hadde kystlaget åpent hus lørdag 14.september. Samtidig
var det Bondens Dag i Langesund, og mye folk var innom våre lokaler. Det ble solgt vafler og kaffe.

7. Fyrlaget
Vedlikehold av Fyrmesterboligen pågår. Stillas er kommet opp på sydveggen, og veggen er vasket og
klar for litt maling.
Kystlaget har sendt en søknad til Kystverket om bruksendring av Fyrtårnhuset (B4). Følgende
endringer ønskes gjennomført:

1. Innrede loftet i den gamle fyrmesterboligen til overnatting. Loftet ble i gamle dager
brukt av fyrmester. Det finnes rømningsvei ut vinduet mot nord.
2. Vi ønsker å montere inn toalett og dusj i gangen i 1.etg. i fyrbygget. Dette rommet er
i dag ikke i bruk.
3. Rommet i 2.etg i fyrtårnet ønskes tatt i bruk. Dette er i dag heller ikke i bruk, men har
tidligere vært diskutert med Kystverket. De har ikke hatt noen innvendinger mot å
bruke dette, men det finnes ingen skriftlig avtale om det.
Kystlaget har fått avslag av Fylkesmannen på ny bod i tilknytning med Fyrmesterboligen. Det
er bedt om et møte med kommunen for å diskutere avslaget og se på muligheten for å anke.
Svein Erik Nilsen og undertegnede deltok på Kystverkets leietagersamling i Arendal 6.‐7.
september. Dette var første gang vi deltok på en slik samling, og den var meget for nyttig for
oss, ikke minst for å treffe andre leietagere av fyr her i sør. Vi fikk gode innspill fra
presentasjonene som ble holdt og fra de kontaktene vi etablerte.
8. St. Helena
Visegruppa St. Helena har besluttet å ta et hvileår. 4 av de 8 medlemmene ønsket å slutte etter årets
kystkulturuke. Vi vil bruke tiden frem mot 2021 til å bygge opp en ny visegruppe. Er det noen av

kystlagets medlemmer som spiller gitar eller synger eller begge deler og som ønsker å være med i St.
Helena så ta kontakt.

9. Tilstelninger
Etter at Kystkulturskolen med åttendeklassingene var over den 5.september hadde vi en sosial
sammenkomst med reker og tilbehør. Både de som hadde vært med som hjelpere på selve
kystkulturskolen og de som var tilstede den dagen var med. Det ble en fin sammenkomst.
Kystlaget inviterte til kaffe og kake 12.september for de som var med på krengingsprøve av Skjæløy
II.
Cudrio var åpen 7., 14. og 21.september i forbindelse med Bondens Dag i Langesund.
Mange av kystlaget medlemmer har vært turistverter i sommer og deltok på grillfest på Victoria 19
september, en tilstelning som Turistservice arrangerte.
Kystlagsfest ble arrangert 27. september. 27 personer deltok. Det ble servert reker m/tilbehør og
bløtkake til dessert.

10. Andre aktiviteter
Det har manglet noen stolper til rekkverket rundt St. Helena og ved Tollpakkboden. Kommunen fått
ordnet med nye, og disse er nå ankommet. Arbeid med å ferdigstille rekkverket pågår. Etter at
gjerdet er flyttet, vil bensinskapet flyttes og belegningsstein lagt på området ut mot sjøen.

11. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter





1. oktober: Styremøte i kystlaget
2. Oktober: Tangsnellene har møte i Tollboden
5. oktober: Ungdomsgruppe på seiltur med RS2
18‐19 oktober: Ungdomsgruppa på fyrtur til Langøytangen.
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