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Loggbladet 3 2021
Info til medlemmer

Loggbladet kommer dessverre ikke ut så regelmessig som vi hadde håpet for
tiden, av naturlige årsaker. Vi håper imidlertid at virksomheten på
Kystkultursenteret nærmer seg det normale til høsten, og litt lenger nede i
denne utgaven av bladet forsøker vi oss med en oversikt over kommende
arrangementer - med alle forbehold, selvfølgelig.
NB! Dugnadsavslutning: Vi håper å kunne gjennomføre sommeravslutning
for aktive "dugere" som i fjor, på kaia med reker m.m. Det blir 15. juni kl. 17.00.
Smittevernregler må følges, og påmelding nødvendig.
Påmeldingsf rist 6. juni og du melder deg på til Rita Holt Dahl: 916647 51,
epost: ritaholt06@hotmail.com

Lederens hjørne
Hei til alle Loggen medlemmer og potensielle nye medlemmer.
Pandemien setter fortsatt noen begrensninger for oss, men vi håper at vi etter
ferien kan starte opp igjen med felles samlinger på tirsdagskveldene.
Om alt går bra starter vi opp 17 august, men vi kommer tilbake med nærmere
beskjed.
Den 20 mai hadde vi planlagt utdeling av verneprisen fra Stiftelsen Gamle
T ønsberg, der ordfører skulle stå for avdukingen.
På grunn av smitte situasjonen har vi besluttet å utsette dette til etter ferien.
For alle dere som har vært aktive gjennom året, på tross av pandemien, vil vi ha
en sommeravslutning på brygga 15. juni kl. 17.00 - se egen info om påmelding.
Aktiviteten har også denne perioden vært forbausende stor, jeg nevner noe:
Berntine nærmer seg sommerklar
Småbåtene våre er snart klar for sommersesongen
Fremdriften med lysene på brygga er god
Ny lagringsplass i slipp renna er sveiset og montert
Nymalt gulv i Kramboden
Arbeidet med prammen går fremover

Første runde med støp av Reperbane kaien er ferdig, resten ferdig til
ferien
Vi har gjort avtale med RS-Ung om å etablere en gruppe i T ønsberg og
med lokaler i 2 etg i Verkstedbygget
Slippingen er godt i gang og stor etterspørsel
Utleielokalene ser ut for å komme i bruk igjen, men pandemien setter
begrensninger
Når alt kommer tilbake til et noenlunde normalt samfunn, må vi tenke noen
nye tanker.
De fleste andre Kystlagene har sine største inntekter og aktiviteter i juni - juli og
august. Dette fordi de har mye mer aktiviteter og opplevelsestilbud til beboere
og tilreisende enn det vi har.
I disse månedene er Loggen Kystlag så godt som feriestengt. Jeg mener at vi
nå må sette mye mer fokus på opplevelsestilbud til folk. Dette vil kunne gi oss
god markedsføring og gode inntekter.
Når promenaden er på plass og det blir folkevandringer på denne siden av
kanalen, blir mulighetene enorme.
Jeg vil ta dette opp i styret og komme tilbake til hvordan vi kan jobbe videre
med slike tanker.
Ønsker dere alle en fin 17 Mai feiring.
Mvh. Arne Steinsbø
Leder Loggen kystlag

Nytt fra styret
Årsmøte har, som dere alle vet, vært gjennomført via epost i år som i fjor. Nytt
styre blir som følger:
Arne Steinsbø, leder ikke på valg, 1 år igjen
Erik Eliassen, nestleder ny, valgt for 2 år
Anne Greta Reklev, økonomiansvarlig ikke på valg, 1 år igjen
Åse Krager, sekretær ny, valgt for 2 år
Eli Ulriksen, styremedlem| gjenvalgt, 2 år
Anne Kate Jenssen, styremedlem gjenvalgt, 2 år
Pål Otto Hansen, styremedlem gjenvalgt, 2 år
Hans Olaf Marthinsen, styremedlem ikke på valg, 1 år igjen
Sverri Jensen, styremedlem ny, valgt for 2 år
Styret har hatt konstituerende møte.
Med hensyn til aktiviteter å senteret fremover, blir det ingen ordinær drift før
sommeren. Vi håper å åpne igjen over sommeren, med vaksinerte
medlemmer.

Sikkert vårtegn - presenningene er tatt av småbåtene.

Løst og fast
KYST SANGBOKA har kommet i ny utgave, nå med 95 ramsalte
kystsanger. Vi har kjøpt inn 20 eksemplarer, som ligger for salg til
medlemmer i Kramboden. Vipps 250,- til Kramboden 46948, og merk
kjøpet med "Sangbok", og du sparer en femtilapp. Her gjelder "først til
mølla", så løp og kjøp. Skip o` hoy!!
KYST KULT UR: Kulturstrategi 2021 – 2024 Vestfold og T elemark (i regi av
fylkeskommunen) – Felles innspill ble sendt inn fra lokallagene i fylket, og
vi har fått inn vårt innspill om at det utarbeides eget temadokument om
kystkultur. T emadokumentene skal ligge til grunn for kommunenes
kultursatsinger. Nå skal vi jobbe videre med innspill til temadokumenter

Arrangementer
Dette er planlagte arrangementer f or sommer og høst. NB! Det tas
selvf ølgelig f orbehold i f orhold til gjeldende regler knyttet til
smittesituasjonen.
15 Juni: Dugnadsavslutning Loggen. Utearrangement. Reker, m drikke
26-27 juni: Oppstart Rs-ung Loggen Kystlag

25 juni: Berntine bluescruise m Skjalg F
2 juli: Berntine; Evert T aube
9 juli Berntine: Linda Kvam
14 august Berntine: Shantycruice m Ankerdrammen
27 august: Medlemskveld. «Allsang på Loggenbrygga. « (med
utgangspunkt i Kystsangboka)
8 oktober: Medlemskveld. Kramgod mat: Raket/røkt og gravet fisk.
22 oktober: Medlemskveld. «Bli kjent med Færder Nationalpark» m Pål
Otto Hansen
12 november: Medlemskveld. Sangpub.
4 og 5 desember: Julemarked.

Månedens gruppe: Kystledgruppa
I mai 2013 ble T jøme kystlag lagt ned, og medlemmene gikk over til Loggen.
Med dette overtok vi det ansvaret de hadde for ettersyn, vedlikehold og
istandsetting av kystledhyttene Ildverket på øya Ildverket og Startbua i
Sandøsund.
Hyttene eies av Færder kommune og leies ut for inntil 3 døgns overnatting via
Oslofjorden Friluftsråd. Det er laget en driftsavtale mellom Loggen kystlag,
Oslofjordens Friluftsråd og Færder kommune. Færder kommune har ansvaret
for vedlikeholdet av selve bygningene, mens vi har enklere vedlikehold inne og
ute. Vi har likevel tatt på oss store oppgaver som å skifte vindu og litt kledning
på Ildverket.
Vi startet friskt for åtte år siden å invitere medlemmer til dugnad, og mange
meldte seg på. Det ble dannet en egen kystledgruppe med en liten
styringsgruppe. Kystledgruppa har egen økonomistyring innenfor Loggen
kystlag. En del av overskuddet fra utleien blir overført egen konto. I tillegg til å
dekke vedlikeholdsutgifter, kan penger herfra brukes til andre prosjekter i
kystlaget.
Opp gjennom årene har mange vært med på dugnadsinnsats, men de siste
årene har det dannet seg en "fastere" gjeng som gjør en formidabel innsats for
å klargjøre hyttene for utleie. Vi er så heldige å få frakt med
Skjærgårdstjenesten med båt fra Mågerø marina når vi skal ut til Ildverket,
mens Startbua som ligger landfast er litt enklere å komme til.
Det første året i pandemien gjorde at flere planlagte vedlikeholdsarbeider ble
satt på vent, men i vår har begge hyttene fått en skikkelig ansiktsløfting. På
Startbua har Færder kommune stått for utskifting av panel og utvendig maling,
men hytteansvarlig Gisle har malt flere strøk innvendig på vegger og gulv. På
Ildverket har dugnadsgjengen malt gulv inne og vegger ute, så nå er det klart
for sommerens gjester. Begge hyttene er populære, spesielt lille Startbua med
to køyesenger, enkle kjøkkenfunksjoner og terrasse på taket ytterst på piren i
Sandøsund.
Etter så lang nedstenging i kystlaget, var det godt å gjøre dugnad sammen
igjen. Med vaksiner kjennes det tryggere. Gruppa er selvfølgelig åpen for flere
som vil gjøre en innsats!

Britt Bjørndal, gruppeleder

Her følger noen bilder fra henholdsvis Ildverket og Startbua - og ikke
minst av dugnadsgjengen i sving.

Gruppeledere og andre: Send over stof f til oss f or f ormidling 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

NB! Dette nyhetsbrevet og andre nyheter er tilgjengelig på vår
nyhetsside. Klikk her f or å komme til siden.

LOGGEN KYST LAG
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

