LOGGBLADET

Nr. 1, november 2020

Loggen Kystlag har tidligere hatt informasjonsblad som har vært sendt ut til alle medlemmer.
Det startet naturlig nok med utsendelser pr. post, med «Loggenblekka» som kom i flere år.
Senere hadde vi «Trossa». I den senere tid kommer mye informasjon ut til medlemmer via
epost, facebook og via nettestedet. Nå har styret i Loggen diskutert dette, og vi vil i tillegg
igjen forsøke å sende ut litt samlet informasjon via epost, som et samlet informasjonsblad.
Her vil vi samle løst og fast fra kystlagets leder, fra styret, fra medlemmene selv, og vi vil
også la de enkelte dugnads/aktivitetsgrupper, medlemmer presentere hva de holder på med.
Selvfølgelig vil også presentasjoner av kommende arrangementer/timeplan tas med – så snart
det lar seg gjøre. I disse koronatider savner vi medlemsmøter, temakvelder, julemarked…

Lederens hjørne ved Arne


Covid 19 har satt oss alle i en surrealistisk og lite hyggelig situasjon, men i Loggen
Kystlag er det allikevel godt med aktivitet, i trygge omgivelser både på dag- og
kveldstid. De ulike gruppene organisere seg selv og kaffen og praten gjør oss godt.
Nedenfor ser dere noe av det gruppene jobber med og Reperbaneprosjektet er i godt
gjenge. Så håper jeg at vi alle holder oss friske og får en fin førjulstid og en god jul og
nyttårsfeiring sammen med våre nærmeste.

Nytt fra styret






Styret hadde tidligere besluttet at et «normal» julemarked måtte avlyses i år, og la opp
til et én dags marked med noen få deltakere i tillegg til oss selv (annonsert på
facebook og nettsted). Imidlertid så styret seg nødt til, på siste styremøte, å avlyse
markedet helt pga strengere smittevernsregler.
Loggen Kystlag er forspurt om å delta i neste års byjubileum for Tønsberg. Det vil vi,
på en eller annen måte, men før vi får den planlagte vandringen rundt havnen, ligger
Kystkultursenteret noe utenfor sentrum for begivenhetene, og det blir vel mer
deltagelse med «stands» el.l. Dette kommer vi tilbake til.
Loggen Kystlag, Tønsberg Kystkultursenter og Berntine har mange jubileer å markere
– i år og neste år. Årets er naturlig nok utsatt, men kanskje klarer vi å få til en større
markering neste år, f.eks. august. Dette er også noe vi kommer tilbake til…

Nyheter fra gruppene
Pga smittevernsregler er felles dugnader på kystkultursenteret utsatt inntil videre, men arbeid
kan pågå i gruppene forutsatt regler følges, som avstand, listeføring over deltakere etc.
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De fleste har vel fått med seg at korister er spesielt utsatt for smitte, og Shantykoret
har utsatt alle sine øvelser inntil videre.
Krambua er ikke åpen for besøkende nå (ingen åpen søndagskafé), så kystlagets
«snekkergruppe» legger i disse dager siste hånd på den «nye» kjøkkeninnredningen.
Håndverksgruppa har i høst ikke de normale, hektiske forberedelser til julemarked,
men arrangerer isteden kurs i plantefarging for sine medlemmer – se under.
Småbåtgruppa og Rakkertøsengruppa har nå båtene vel forvart på land. Seil og utstyr
oppbevares og tas vare på i Sjøbua.
De fleste har kanskje fått med seg at Rakkertøsen seiler igjen etter flere års
restaurering ved Kystkultursenteret.

To glade gutter om bord, Åge (prosjektleder for hele restaureringen) og Ulf.
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Arrangementer


Naturlig nok blir det magert med informasjon her nå. Kommer sterkere tilbake.

Månedens gruppe - Håndverksgruppa
Håndverksgruppa er først ute med presentasjon siden gruppa har vært i aktivitet i hele høst,
koronaen til tross.
I årsrapporten for Loggen presenteres gruppa, som har rundt 10 medlemmer, slik:
«Håndverksgruppa holder til i loftsetasjen i Riggerloftet der vi disponerer to rom.
Hovedfokus er på tekstilhåndverk, men det arbeides også med andre materialer.
Gruppa produserer gjenstander for salg, der inntektene går til finansiering av egen
virksomhet på loftet (innredning, utstyr og materialer) så vel som tilbakeføring av midler til
Loggen Kystlag/Tønsberg kystkultursenteret som del av et større fellesskap.
Ved siden av gruppas egen virksomhet med kursvirksomhet, produksjon av gjenstander for
salg etc, deltar også gruppas medlemmer i felles dugnadsoppgaver knyttet til drift av
kystkultursenteret og arrangementer.»
I høst har det ikke vært produsert varer til julemarked, men det har i stedet vært avholdt kurs i
plantefarging av garn. Kurset får støtte av «Studieforbundet kultur og tradisjon». Det har blitt
samlet inn lav, sopp o.a., til farging av garn. For det første er dette en læringsprosess, og for
det andre får vi resultater i form av farget garn til bl.a. de tradisjonelle bindesjalene gruppa
selger til inntekt for senteret.
Det har vært 9 aktive deltagere på kurset under ledelse av vår egen kjemiker Merete
Hallenstvet.
Siden Håndverksgruppa disponerer to rom på loftet av Riggerloftet, kan gruppas medlemmer
spre seg i tråd med smittevernsregler. Det er imidlertid også slik at Loggens medlemmer kan
reservere Ladestasjonen til gruppemøter hvis man ønsker å samles alle sammen med god
plass, og det har vært gjort i forbindelse med at vi har hatt interne foredrag/presentasjoner på
noen tirsdagskvelder – dette til tips for andre grupper som kanskje vil treffes med god avstand
mellom medlemmene og har aktivitet som kan flyttes dit for en kveld.
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Gruppeledere og andre: Send over stoff til oss for formidling i Loggbladet!!

Innspill og bilder:
Sendes Loggen Kystlag:
Eli Ulriksen eli.ulriksen@gmail.com, tlf 91661207
Anne Kate Jensen anne.kate.jenssen@gmail.com tlf 91302129
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