Lederens månedsbrev – desember 2020
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
2020 har vært et spesielt og annerledes år, også for kystlaget. Siden mars har det begrenset våre
aktiviteter, mindre sosial omgang, etc. Men til tross for restriksjoner i forbindelse med Covid‐19
har vi fått utrettet en god del. I desember er losboka kommet ut fra trykkeriet, og salget foregår
nå fra kystlagets lokaler, Boksafari i langesund og i bokhandel på Brotorvet på Stathelle. Dette har
vært et fint samarbeidsprosjekt med sjømannsforeningen som vi er meget stolte av. Arbeidet har
pågått i vel 1 år og ble ledet av Tore Gabrielsen. Boka har fått fin omtale i PD.
Covid‐19 smittesituasjonen ser ut til å øke igjen i Bamble. Ungdomsgruppa er blitt bedt om å ta
noen ukers pause da det var oppdaget smitte på Langesund og Grasmyr ungdomskoler. Vi
følger tett opp myndighetenes gjeldende bestemmelser til enhver tid. Vi lengter etter bedre
tider nå!
Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for desember måned.
1. Båtlaget
Det har vært aktivitet både i verkstedet i
Tollpakkboden og i båtbyggeriet på Langøya. En pram
er under restaurering i Tollpakkboden. Per Ove fra
RS2‐laget er her i sving med fjerning av gammel lakk
og pussing. I båtbyggeriet er alle trinn byttet i
trappen opp til 2.etg. Ellers har det vært jobbet på
koggen JIX og vår første plastbåt, en With fra 1959.
Her er noe av treverket råttent og må byttes ut. Per
har også fått montert 2 vannkranposter på
vannledningen som nå er gravd ned i den nye stien.

2. Fyrlaget
Da er nissen kommet på plass i maskinhuset og holder øye
med skipstrafikken på bukta. Mandag 21.12 var siste dugnad
på Langøytangen. Tidligere i måneden ble kjøkkenet vasket
ned slik at det kunne få et velfortjent malingsstrøk. Dette
arbeidet kan ikke ta til før etter nyttår da noen hadde booket
fyrmesterboligen både i jula og nyttårsaften. Det har vært
jobbet i vaktrommet i fyrtårnbygget. Her er en
kjøkkeninnredning fjernet og vinduet laget klart for
rømningsvei.
Gisle jobber med nytt Wi‐Fi system og håper
at alt fungerer fra nyttår, både værstasjon og
web kamera.

Fyrlaget tar en velfortjent pause

3. Motorlaget

I desember har det vært en storstilt ryddeaksjon. Flere gamle motorvrak har
havnet hos skraphandleren. Også i motorverkstedet er det blitt ryddet til jul.
Stord‐motoren er nå klar som utstillingsobjekt ved båtbyggeriet på Langøya.

4. Kystkulturuka (KKU) 2021
Første møte i KKU ble avholdt 16.desember. På sakslisten sto konstituering av prosjektgruppa,
arbeidsplan, møtedatoer, budsjett, etc. Vi følger samme mønster som tidligere år, men vil jobber med å få
inn litt nytt. Vi overfører temaet som skulle vært i 2020 til 2021. Temaet er «Det norske losvesenet –
veiviser på havet i 300 år». Ingrid Berget fortsetter som prosjektleder også i 2021 og de andre i gruppen,
Per Magne, Erik, Torunn og Jan‐Olav, fortsetter også.

5. Prosjekter
a. Fiskerhuset
I tillegg til ferdigstillelse av sengene i loftsetasjen er de innvendige
dobbeltvinduene blitt skrapet, og nå gjenstår maling. Her er Dag i
sving med varmepistolen for fjerning av gammel maling.

b. Båttekke på Langøya
Det har kun vært mindre aktiviteter i forbindelse med vannledningsnettet, generell rydding og
etterarbeid. Grus har kommet på plass på den nye stien og der hvor taktekket skal stå. Alt er nå klart til å
begynne med selve bygget når det blir varmere i været.

6. LOSjubiléet og losboka
Onsdag 16.desember fikk vi den første leveringen av losboka fra trykkeriet. Det var en stolt gjeng som
mottok bøkene som Gunnar Moen hadde med seg fra trykkeriet i Skien. Torsdag startet salget i
Fiskerhuset og hos Boksafari i Langesund. Boka er også lagt ut for salg i en bokhandel på Brotorvet på
Stathelle. Ca.150 bøker er gitt til støttespillere, annonsører, prosjektgruppas medlemmer og
samarbeidspartnere. Opplaget er på 2000 bøker. Kystmuséene og Bamble Kommune har støttet oss i
dette prosjektet. Dette gjelder ikke bare for selve boka, men også for losjubileet som skal være i august
neste år. Vi takker så meget for støtten. Det var en forutsetning for at vi kunne realisere dette prosjektet.

Losboka har ankommet kystlaget
Fra v: Tore, Dag, Jan‐Olav og Knut (Foto: Jarle)

Salget påbegynt i Fiskerhuset
Jan‐Olav og Tore (Foto: Tone)

Boka fikk fin og omfattende omtale i PD 19.12 etter intervju med Vivi Sævik. Artikkelen kan leses i sin
helhet fra denne linken: https://www.pd.no/langesund/langesunds‐blad/losen/gir‐ut‐bok‐om‐
lostjenesten‐i‐300‐ar‐losene‐skaper‐trygghet‐og‐kystkultur/s/5‐40‐490880
TA hadde også omtale av boken 22.12. Se ta.no.

7. Kommunen
Det er to viktige prosjekter som kystlaget er deltagere i og som kommunen leder.

a. Kystkulturstrategi
Det skal utarbeides en ny strategi for Bamble Kommune. Arbeidet starter i begynnelsen av januar. I dette
arbeidet skal man blant annet utarbeide en samlet plan for kystkulturkvartalet i Langesund. Dette
innbefatter de bygg som vi leier, Cudriosgt. 3 (tannlegebygget) og de andre byggene mellom
Dampskipsbrygga og Smietangen. Man skal også komme med anbefalt forslag til aktiviteter i Cudriosgt. 3
og gjennomgå rettigheter og heftelser forbundet med bygget. Fra kystlaget deltar Dag og Jan‐Olav.
Prosjektet skal være ferdig 1.november 2021.
En intern gruppe i kystlaget har jobbet med dette temaet i snart 1 år, og mange idéer har kommet opp,
spesielt når det gjelder alternativt kystkultursenter. Et siste møte i år ble avholdt 22. desember.

b. Museumsstrategi
En prosjektgruppe er satt ned som skal jobbe med dette. Museumsstrategi henger nært sammen med
kystkulturstrategi. Det er 2 hovedaspekter som det skal ses på:



Magasinering og forvaltning av gjenstander.
Museumsorganisering og drift.

Dag og Jan‐Olav er også deltagere her. Dette arbeidet er blitt aktuelt da samarbeidsavtalen med Telemark
Museum er sagt opp. Man har fått til en midlertidig avtale om magasinering i 2021 slik at vi har litt tid å
utarbeide en ny museumsstrategi.

8. Ungdomsgruppa LFK UNG
8 medlemmer fra ungdomsgruppen
har meldt seg på ungdomsseilasen i
juli med skonnerten Svanen. Dette er
et samarbeid mellom Forbundet
Kysten og Norsk Maritimt Museum.
«Sammen skal vi seile så det suser,
navigere, bade, utforske Skageraks
flotteste perler og mye mer» står det i
invitasjonen. Styret har besluttet å
sponse det meste av
påmeldingsavgiften. Turen avsluttes
med en folkefest på Forbundet
Kystens landsstevne på Jeløya ved Moss. Her skal også RS2 delta. Dette blir nok en stor
opplevelse.
Ellers har det ikke vært noen aktivitet i ungdomsgruppa i desember pga. Coronasituasjonen. Vi
håper å starte igjen i begynnelsen av januar. Det har vært vanskelig å komme i gang med flere av
de aktiviteter som var planlagt.
9. Gaver
Kystlaget har fått en gitar av Jakob Schanke. Den kommer nok til å bli flittig brukt når vi har fått montert
nye strenger.
Vi har også fått en del båtbord i gave fra Thorleif Halvorsen.
En stor takk til Jakob og Thorleif for gavene. De kommer godt til nytte.

10. Andre aktiviteter





Møte avholdt i Styret for Langøya og kystkultur 16.desember
Styret har behandlet takster for bruk av krana på Langøya. Følgende takster gjelder:
 Ikke‐medlemmer:
Kr.1.000 opp og ned. Fritt opphold 1 dag. Kr. 200 pr. dag for ekstra dager. Maks liggetid en uke.
 Medlemmer:
Kr. 200 opp og ned. Liggetid maks en uke.
Vinduer nede i et av rommene i Tollboden er malt.

11. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter i januar 2021





Salg av losbøker
Styremøte 12.januar
Ferdigstille terminliste 2021
Forberede årsmøte

NB! Husk myndighetenes gjeldene bestemmelser for koronasituasjonen når vi er samlet.

TA GODT VARE PÅ DERE SELV OG HVERANDRE!

Med disse bildene tatt mandag 21 desember på Langøytangen fyr vil jeg få ønske alle medlemmer en riktig
God Jul og et Godt Nytt År.

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

