
view_in_browser

Loggbladet 6 2021
Info til medlemmer

Lederens hjørne
Hei alle sammen,

Da har regjeringen besluttet at Norge kan komme tilbake til normale tilstander
igjen. Det betyr at vi starter opp igjen med dugnadsmiddager tirsdager. Den
første blir tirsdag 5 oktober 17.00. Pass på å melde dere på middagen så vi får
riktig bestilling.

Nå håper vi at temakvelder, medlemskvelder, pub kvelder og andre aktiviteter
får god tilslutning fremover.

Fredag 8 november inviterer Kramgod mat til raket, røkt og gravet f isk med
mye godt, men her har vi fått liten påmelding så langt. (Mer om dette lenger
nede).

Tirsdag hadde vi besøk av ordfører, og Stiftelsen Gamle Tønsberg, som gav oss
Bevaringsprisen for 2021. Vi f ikk mange lovord om det som er gjort og gjøres på
senteret av Loggens medlemmer gjennom mange år, noe vi er takknemlig og
stolte over. Det at det blir lagt merke til og satt pris på, er godt å ta med seg,
for her er det utrolig mye og godt arbeid som våre medlemmer har gjort og
gjør.

Jeg må si jeg er stolt av å kunne være leder for dette laget, med alle dere
fantastiske medlemmer.

Velkommen til kos og hygge i mørketiden som kommer.

Mvh. Arne Steinsbø, Leder Loggen Kystlag

Nytt fra gruppene
Småbåtgruppa: Når dette skrives, forberedes opptak av småbåtene, og når de
er vel oppe, begynner jobben med tildekking for vinteren. Gjeldende
Rakkertøsen, er det planer om et litt større telt, slik at vårpussen kan starte tidlig
- for det er litt mer omfattende arbeid enn bare årlig puss som må gjøres.

Krambua og "kramgodmatgruppa": Gruppa er kommet godt i gang. Nå
forberedes mat til åpen søndagskafé, medlemskvelder og julemarked. Gruppa
er også ansvarlig for medlemskvelden den 8.oktober (se arrangementer).

Kystledgruppa: Hytta på Ildverket er nå lukket for sesongen, mens Startbua i
Sandøsund er åpen for utleie frem til 17 . oktober. Hyttene er populære, og det
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gis gode tilbakemeldinger fra fornøyde leietakere. 

Kai og slipp: Det jobbes med opprydding rundt slippen og miljøtanken renses.
Det skal settes opp lys på veggen. Kranen er snart klar for medlemmer. 

Sjøbua: Der er de i gang igjen med prambygging og restaurering av båter.

Taugruppa og håndverksgruppa: Gruppene står på for fullt med produksjon av
varer for salg på julemarkedet. De skal også delta på byjubileets arrangement
"Saganatt" i Tønsberg 1. oktober, sammen med Reperbanegruppa
og Berntinegruppa (uten båten - se under). 

Reperbanen: Se eget avsnitt under.

Berntine: Berntine er på slipp og får skiftet ut store deler av akterspeilet.

Reperbanen
Arbeidet med fundamentet har gått sin gang. Nå er det lagt armering og
dekket er støpt. Armeringen ble lagt på dugnad - en utrolig jobb!

Det er virkelig snakk om store dimensjoner her: Det kom 48 betongbiler med 8
m3 i hver!

Det ferdigstøpte dekket ble behørig feiret med kranselag i regi av prosjektleder
Petter Gran.



Bevaringsprisen



Banebakken 52

3127 Tønsberg

Org.nr.: 990 425 604

post@loggenkystlag.no

Du mottok denne e-posten fordi du er
medlem av Loggen Kystlag eller har bedt

om å stå på distribusjonslisten vår..

Meld deg av

De f leste har vel fått med seg at Kystkultursenteret har mottatt
Bevaringsprisen 2021 av Stiftelsen Gamle Tønsberg. Det var mange f ine taler og
avduking ved ordfører Anne Rygh Pedersen.

De to lederne ved senteret takket for mottatt pris; Petter Gran  (leder
av Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter, som er eier), og Arne Steinsbø (leder av
Loggen Kystlag, som drifter).

Arrangementer 
Viktig inf ormasjon vedrørende påmelding til arrangementene: De ligger
listet opp på nettsiden til Loggen kystlag. Gå nedover på nettsiden, og
så klikker du på arrangementet du er interessert i.  Der f inner du mer
inf ormasjon. Hvis du melder deg på, er det f int om du vippser gjeldende
sum til 46947  ved påmelding, husk å skrive hva det gjelder.

8/10:    Raket/røkt og gravet fisk

22/10:  Bli kjent med Færder Nasjonalpark v/Pål Otto Hansen

12/11:    Sangpub

4-5/12: Julemarked
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