
  

Lederens månedsbrev – januar – februar 2023. 

Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag  
 
Det har blitt lysere om dagen, men kuldegradene har ikke helt sluppet taket.  
Vi forbereder oss på en aktiv sesong, og gleder oss til den. 
Årsmøtene for Langesundsfjorden kystlag og RS 2 Langesund er avholdt og vi er klar for nye 
oppgaver.  
Det blir besøk av DS Hestmannen i Langesund 4-9 juli. Skuta som har seilt i to verdenskriger 
og er et flytende krigsminne og museum. 
 Tall Ships Races 19-21 juli er godt i gang med planleggingen. Christian Radich kommer tidlig. 
Vi skal ta oss av mottak og fortøyning av skutene.        
 
 

 
 
Første bilde er tatt 5.januar, men det er mer vårlig på bilde 2 som er tatt 9.februar. 
Aktiviteten er stor uansett vær. 
 
 
Temakveld 21.februar. 
 
Erling Flesnes fortalte om sin jobb/opplevelse fra oljeleiting i Karahavet før stopp i 2014 da 
Russland gikk inn på Krimhalvøya. Det var spennende og interessant å høre om hvilke 
utfordringer de måtte løse. Med dagens bakteppe og krigen i Ukraina var det et spennende 
innblikk. 
 
 
 
 



Forpakterboligen 

Da er kjøkkenet på det nærmeste ferdig. Ny kjøkkenbenk er kommet på plass om med nytt 

røropplegg for vann og avløp. Det males i spisestue og stue. Vinduene på vestveggen er til 

renovering. Ett sett er montert inn mens de tre andre vil bli montert inn i midten av mars. 

 

  

Østveggen er nå ferdig kledd. Vinduene på østveggen renoveres av egne mannskaper. Det jobbes 

frem til 1. mai da utleiesesongen starter.  

 

,  

LFK UNG 

Det har vært jobbet med garnvinda med å sette inn ekstra bolter. Rotordelen er nå demontert og klar 

til å fraktes over til Langøya for montering igjen på det gamle fundamentet.  

 

 

 

 

 



Småbåtlaget 

Vårpussen kom tidlig i gang p.g.a. det fine været. Det er byttet ut en bordgang i båten Markus. 

Prammene er ferdig skrapet og pusset og satt inn med linolje. Koggen Hvalen får i år en etterlengtet  

puss innvendig. Ellers har det vært rydding i boder og uteområdet. 

 

 

 

Tangsnellene 

Tangsnellene hadde på sitt møte 8. februar flatbrødbaking som tema. Det ble rapportert vellykket 

bakst, både tynne og god smak. Bakingen fortsetter i mars hvor det da er lefsebaking. 

 

Kystkulturuka 

Planlegging av kystkulturuka er godt i gang. Årets Kystkulturuke feirer vi 130 års jubileet til 

redningsskøyta vår, RS2. Skuta som har berget 102 mennesker fra drukningsdød, og assistert mer enn 

3600 båter og skip er fortsatt under fulle seil og i god form. Hun fortjener stor oppmerksomhet! 

 
Program 

• 11.juni: Fyrets dag på Langøya, med naturhistorisk vandring med Gea Norvegica 
Geopark, fiskekonkurranse i regi av «Trutta», kafe og åpne bygninger. 

• 13.juni: Kystkulturkveld på Halen gård der vi hyller RS2 og forteller skutas stolte 
historie. 

• 14.juni: Kystkulturdag med VIVA, voksenopplæringen i Bamble 
• 15.juni: Vise- og allsangkveld i Båtbyggeriet. Underholdning og allsang ved 

visegruppa St.Helena 
• 17.juni Kystkulturdag i Langesund. Åpne bygninger og RS2 ved kai, mange maritime 

aktiviteter for barn, musikk utstillere og mye mer. Redningsselskapet hedrer RS2-
jubileet ved å vise en full redningsøvelse i sundet. 
De har også med seg Elias. 

 
Sett av dagene! 

 
 



 
Årsmøte i Langesundsfjorden kystlag 
 
Vi avholdt årsmøte 14.februar i Tollboden. Det var 43 medlemmer tilstede, så det ble rimelig 
fullt i stuene. Dag ledet oss igjennom 8 punker på agendaen og det gikk raskt og smertefritt. 
Årsmeldingene fortalte om stor aktivitet. Regnskapet viste at vi «flyter godt». Valgkomiteens 
forslag gikk igjennom slik at det ble en del utskifting i styret. Britt sine vafler smake utmerket 
til kaffien. 
 
 

  
 

Foto fra «halve» forsamlingen. Thorunn, Jarle og Per Magne gikk ut av 

styret etter mange års stor innsats, og ble 

takket for innsatsen med hver sin 

blomsterbukett. 

 

Det nye styret består av: 

• Leder   Erik Ahlbom4 
• Nestleder  Jan-Olav Kvitnes 
• Sekretær Børre Nilssen 
• Kasserer  Arild Krogh Sørensen 
• Styremedlem Ingrid Grandum Berget 
• Styremedlem Grethe Salen Nielsen 
• Styremedlem Oddvar Sørensen 
• Varamedlem Trygve Øistein Jacobsen 
• Varamedlem Tor Kjetil Gardåsen 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsmøte i RS 2 Langesund Sameie 

Årsmøtet ble avholdt 28.februar i Skipperstua Cudriosgate 9B. Skøyta er 130 år, og dette ble markert 

på sjøsettingsdatoen 31 januar med bløtkake på kveldsmøtet vårt.                                                                                                                                                           

Eierne var representert ved: 

*Grenland Havn  Walter Ahlgren   Leder 

*Taklift    Trond Kittilsen  Nestleder  Kunne ikke møte på grunn av jobb 

*Skagerak Sparebank  Pål-Fredrik Andersen 

*Bamble kommune  Trude Lyng 

*Agility Group AS    John Aebkin Poickattil     

*Langesundsfjorden kystlag         Erik Ahlbom  

Skøyta er under oppussing og riggen er tatt ned. Mast og alle rundholt er skrapet reine og pusset og 

grunnet med flere lag oljeblanding. Bom og pigg samt spristag er lakket 2 lag foreløpig. Flere blokker 

er demontert pusset oljet og lakket. Overbygg og dørk er klargjort for lakking når vi får bedre 

temperatur. Det er bestilt tid for dokking og bytte av stråkjøl.         

 

 

 

 

Vennlig hilsen 
Erik Ahlbom 
Leder Langesundsfjorden kystlag 
+47 901 65 247 

       eriahlbo@online.no 

 


