
Loggbladet 7 2021
Info til medlemmer

Da har vi kommet til siste utgave av Loggbladet for i år, men vi er absolutt ikke
ferdige med 2021 enda. Noen viktige begivenheter gjenstår: Julemarked og
forsinket/utsatt markering av Loggen Kystlags 40 års jubileum, som SKULLE vært
markert over f lere dager i mars 2020 - men sånn ble det jo ikke. Mer om jubileet
og julemarkedet under.

Lederens hjørne
Kjære alle medlemmer.

Det nærmer seg ubønnhørlig jul og vi kan endelig igjen gjennomføre vårt
tradisjonelle julemarked.

Utenfor Sjøbua har- og er det anleggsområde, men vi er lovet at alt skal være
på plass til julemarkedet, bortsett fra asfalt. Asfalteringen er væravhengig. Vi er
også lovet at elektriker skal ha på plass lyssettingen på murbyggene innen
denne tid.

Alle gruppene har gjort en formidabel jobb i forberedelsene, så tusen, tusen
takk til dere alle.

Vi er i dialog med kommunen om havnepromenaden fra oss og under
kanalbroen, samt videreføring av reperbane prosjektet og promenaden på den
andre siden.

Når kommunen er ferdig med bekke-prosjektet er jeg sikker på at besøket hos
oss vil øke betraktelig, noe som vil gjøre at søndags kafeen vår blir enda mer
populær.

Når det gjelder 40 års jubileet, se informasjon nedenfor.

Jeg ønsker dere alle er f in førjulstid og takker dere igjen for en fantastisk innsats
så langt og at dere er med på å skape den gode stemningen vi har i Loggen
Kystlag.

Mvh. Arne Steinsbø

Leder Loggen Kystlag



Julemarked 2021
Vi er i godt i gang med forberedelsene til vårt sjuende julemarked på
Riggerloftet. Det er blitt en veldig hyggelig tradisjon hvor f lere av gruppene
bruker både vår og høst til å produsere varer for salg på markedet.

Som plakaten viser, er markedet 4.-5.desember kl.12-16 begge dager. I år har vi
22 utstillere med et stort spekter av kvalitetsvarer. På Facebooksida til Tønsberg
kystkultursenter vil utstillerne bli presentert en og en de siste dagene før
markedet. Følg med og del gjerne!



I første etasje blir det kafe som vanlig, mens salgsproduktene til Krambua blir
solgt fra et telt på utsida.

I Sjøbua står gutta for salg av pølser i lompe/brød.

Begge dager kl.12:30 blir det underholdning for barn med Julepiratene og Frode
Fiskeslo. På søndag får vi glede av Shantykoret etter Frode Fiskeslo. Ellers sørger
Ankerdrammen for sang og julemusikk.

I annen etasje på Sjøbua blir det som vanlig Sjø-juleverksted for barn i hele
åpningstida.

Selv om noen grupper har vært mest aktive med forberedelser til nå, er selve
markedet et felles løft for alle aktive medlemmer. Det gir gode inntekter til
Loggen kystlag, så vi håper dere er klare til ekstra innsats!

Vi trenger hjelp med tilrigging tirsdag 30.november om kvelden. Lyslenker og
banner må henges opp på veggen. Møbler og inventar må f lyttes og klargjøres.
Vi trenger noen som kan være med å løfte. Det må ryddes og klargjøres i
Sjøbua. Under selve markedet trenger vi mer hjelp i kafeen og i salgsboden ute.

Gi beskjed til Britt Bjørndal 90598574 om du kan delta!

Vi gleder oss til årets julemarked!

Loggen Kystlag 40 år
Fredag 10. desember markerer vi forsinket 40 års jubileum for Loggen Kystlag. 

Loggen Kystlag ble formelt stiftet 14. mars 1980. Vi hadde planlagt stor
markering med både åpen temakveld/sosial sammenkomst og egen
festmiddag med inviterte gjester i mars 2020. Det måtte som alt annet de
dager avlyses.  Loggen Kystlag var i 1991 med på å etablere Stiftelsen Teie
Ubåtstasjon, som senere byttet navn til Tønsberg Kystkultursenter. Nylig ble 30
årsjubileet for Stiftelsen markert med inviterte gjester, samtidig med at
senteret mottok byens bevaringspris. Vi velger derfor nå å feire Loggens
jubileum i hovedsak som en noe nedskalert jubileumsfest for medlemmer med
ledsagere.

Det blir fest med bobler i glasset, god mat, presentasjon med felles mimring,
sang og musikk.

Jubileumsfesten er altså:

Fredag 10. desember kl. 19.00. Pris (inkl. bobler, middag, 1 drikke til maten,
kaf f e med kake) kr 300 pr. pers.  På menyen står f .ø. spekemat m. tilbehør.

Påmelding skjer via nettsiden - se arrangementskalender der..

Bildene under:

Fra Loggens første båttreff : Mostein i 1980, Loggens første båt: Oselveren Marie
og rotravaljen en båt som vi i 1980 -årene brukte utrolig mange dugnadstid
på....

Medlemsbildet er tatt en tirsdagskveld etter dugnad.



Snart klart for ny kake...



Månedens gruppe:
Presentasjon av «Ankerdrammen», en musikk-kvartett.

Ankerdrammen er en av gruppene i Loggen kystlag. Den består av f ire glade
musikanter med to gitarer, bass og koncertina (irsk trekkspill) Vi spiller og synger
mest shanties og kystrelaterte sanger, men trår til med pubsanger, julemusikk
og sjørøver sanger når det er programmet.

Ankerdrammen har bestått i ca 10 år, med noe varierende mannskap. Nå har
gruppa tre menn og en kvinne.

Siden vi tilhører et Kystkultursenter, har repertoaret vår mange shanties.
Shanties er arbeidssanger fra seilskutetiden, hvor arbeidet måtte gjøres
taktfast og av mange sterke hender. Det var mange typer shanties, som
gangspillshanti, haleshanti og pumpeshanti. Sangene har mye forskjellig
innhold, alt ut fra hva mannskapet var opptatt av, det kunne være om at
maten på skuta var dårlig, om kjæresten som satt hjemme og ventet, om
lasting og lossing. Shantyman på skuta var forsanger og mannskapet sang
med, med den stemmen de hadde. Under våre opptredener deles historikk om
sangen med publikum.

På Loggens julemarked, skifter gruppa ham, og er Julepirater, som fremfører
Piratsanger og samarbeider med Frode Fiskeslo og barna som leter etter
gullpenger. Etter dette er det å skifte til nisselue og julerepertoar. På andre
arrangementer på Loggen, er det godt å være en del av et miljø hvor vi kjenner
hverandre, og hvor folk synger med.

Stor glede har vi hatt når vi bidrar med sang og musikk på Fulehuk fyr, og på
ishavsskuta Berntine. Under Arendalsuka var Berntine hyret av Universitetet i
Sørøst Norge, og Ankerdrammen f ikk opptre for celebre gjester under
skjærgårdsturen.

Et av årets høydepunkter, er Langesund Internasjonale Shantyfestival. Denne
arrangeres hvert år, første helg i juni. Her har vi deltatt mange ganger og fryder
oss over artister fra Norge og hele Europa, grupper, kor og individuelle artister. Vi
har mange opptredener, i telt, på cafe og på brygga, og har høstet begeistring
(litt selvskryt). Det spesielle er at shantysanger er internasjonale, mest på
engelsk. Slik kan vi også synge sammen, og dele en gammel tradisjon.

Siden Ankerdrammen er en liten gruppe, har vi kunnet møtes og øve under det
meste av koronatiden, med unntak av de verste smitteperiodene. Stor glede
hadde vi av å stå på Berntine og spille når det var broåpning av Kanalbrua , med
stort banner hvor båtfolket ble oppfordret til å Vippse til Berntine.



Banebakken 52 post@loggenkystlag.no

Bryggefest under Færderseilasen var spesiell, hvor seilbåter kom inn og lå på
ventebrygga, mens vi bød på ramsalte sanger. Sang og spilling under
julegrantenning i Kanalveien, med stive kalde f ingre, litt rusten stemme, men
med sangglede på topp. Til slutt må f jorårets julekonsert på Teie Torg nevnes,
til stor glede for oss og forhåpentlig også de som lyttet og sang med.

Nå ser vi framover mot nye oppdrag, på Loggen og utenfor Loggen, hos
publikum som liker kystkultur, sang og musikk.

Hilsen Ankerdrammen, f ire musikkglade pensjonister.

Kommende arrangementer - f oreløpig spikret:

4. - 5. desember: Julemarked

10. desember: Loggens 40 års jubileum/fest

11. februar: Sangpub

11. mars: Sildebord

31.mars: Årsmøte

Det jobbes med planlegging av artistkveld, allsangkvelder, temakvelder med
foredrag - og kanskje felles tur ut i skjærgården. Følg med!

Innspill og bilder:

Sendes Loggen Kystlag:

Eli Ulriksen eli.ulriksen@gmail.com tlf  91661207

Anne Kate Jenssen anne.kate.jenssen@gmail.com tlf  91302129

NB! Dette nyhetsbrevet og andre nyheter er tilgjengelig på vår nyhetsside.
https://loggenkystlag.no/nyheter-2/
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3127 Tønsberg

Org.nr.: 990 425 604 Du mottok denne e-posten fordi du er
medlem av Loggen Kystlag eller har bedt

om å stå på distribusjonslisten vår..

Meld deg av

https://www.facebook.com/kystkultur
tel:990 425 604
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/46079756/2652218
https://www.mailerlite.com/

