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Loggbladet 4 2021
Info til medlemmer

Sommeren står for døren. Hvis det går som vi håper, blir det seilinger med
Berntine hele sommeren. Senteret for øvrig har dessverre ikke åpen kafé, men
"sover" ikke: Loggens medlemmer er aktive med å betjene slippen, ta vare
på/bruke småbåtene, gjøre forefallende planlagte oppgaver på og rundt
bygningene, koordinere fortsatt støping av Reperbanefundament m.m. Over
sommeren ses vi forhåpentligvis til mer ordinære dugnader igjen, og planlagt
dugnadsåpning er tirsdag 17 . august.
Om vi kan begynne med dugnadsmiddag igjen, kommer vi tilbake til. Alle som
står på "middagslista" får melding som tidligere i så fall.

Lederens hjørne
Kjære medlemmer.
Vi går nå inn i sommermodus, men det er likevel en del som skjer på det
planmessige området, med tanke på fremtiden.
Jeg ser høsten lyst i møte med spennende utfordringer og litt nærmere normal
drift.
Vi starter opp etter ferien 17 august, men da uten middag servering, men med
oppsummering og kaffe som avslutning.
Jeg er utrolig stolt og glad for den medlemsmassen vi har, og de positive
holdningene og engasjementet som er i laget.
De som bor i båtene er blitt en sammensveiset gruppe med felles aktiviteter,
det er bra for miljøet.
At vi har stengt fellessamlingene på tirsdagskveldene på grunn av pandemien,
har resultert i at de ulike gruppene har lagt aktiviteten sin til ulike dager. Dette i
tillegg til at det er flere som bor i båtene nå enn før pandemien, har resultert i
at det er aktiviteter hver dag ved senteret.
Dette er bra, og jeg håper det fortsetter, selv om vi tar opp igjen tirsdags
aktiviteten, samt at vi fortsetter å ta vare på hverandre og bidrar til et trivelig
miljø for gamle og nye medlemmer.
Jeg ønsker dere alle en fin ferie og velkommen tilbake i august.

Mvh. Arne Steinsbø
Leder Loggen Kystlag

Sommeravslutning
I disse tider er det en fordel at gjennomsnittsalderen på "dugerne" er forholdsvis
høy; De aller fleste er fullvaksinerte. Det ble derfor gjennomført avslutning på
kaia 15. juni, med koronatilpassede rekeporsjoner for hver og én (takk til flinke
folk i kramboden!), mye musikk og god stemning. Musikerne: "Ankerdrammen"
(Hans Olaf, Anne Kate og Øystein) og for anledningen av en miks av dem og
"Fetter Petter-gruppa" (Ulf, Paul og Petter).
Det ble flott kveld i kveldssol.

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.
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 - T au og møbelgruppa
Her er presentasjonen fra gruppa:
Vår gruppe holder til i førsteetasje i Riggerloftet, nær Kramboden. Karl «Rigger»
som i Kaldnestiden jobbet i Riggerverkstedet i bygget, (vår gruppes verksted i
dag) har etter sigende gitt navnet Riggerloftet til bygningen. Bygningen har en
omfattende og interessant historie gjennom tidene.
Vår gruppe består i dag av 7 personer, 5 kvinner og 2 menn. Gjennom tidene
har antallet og sammensetningen variert, noe som har medført at
kompetansen har endret seg etter den enkeltes bakgrunn og erfaringer. T il
tider har gruppen kunnet påta seg mer spesifikke oppgaver utfra kompetansen.
Våre primæroppgaver i dag er i første rekke å produsere salgsartikler av tau,
som kan gi litt inntekt til Loggen og egen gruppe, til innkjøp av nytt materiell.
Gjennom tidene arrangerer Loggen markeder, bl.a. Julemarked og evt
sommermarked.
Vi produserer bl.a;
¤ Dørmatter i forskjellige former, størrelser og tykkelser av tau.
¤ Gryteunderlag i ulike størrelser og typer.

¤ Makramegjenstander ved bruk av glass, kuler, vaser o.a. som utgangspunkt.
¤ Serveringsbrett hvor vi oppgraderer de til mer maritimt uttykk ved hjelp av
gamle kart.
¤ Fendere i ulike utgaver og størrelser.
Alt vi produserer er for salg.
Et av våre faste oppgaver for Loggen er å etterse og vedlikeholde/evt.
reparere/rense alle møblene i utleiedelen i tredje etg. i Riggerloftet. Gamle, godt
brukte møbler blir ofte skadet eller slitt, ved utleie.
Oppfølging og innkjøp av kaffe, div. papirartikler og mer til hele Loggen, er blant
våre faste oppgaver.
Et av de faste oppgavene våre vi synes er veldig artig, er Søndagskafeen i
Kramboden! Her treffer vi positive, hyggelige gjester som setter pris på hva
Riggerloftet og Loggen står for. Vi deler gjerne våre kunnskaper, så langt vi kan.
Vi ser fram til våre 2-3 søndagsvakter i semesteret. Utover høsten 2021 kommer
vel Kramboden i gang igjen med kaffe og vafler på søndager?
Likeledes har vi ansvar for middagservering og kaffeservering i Ladestasjonen et
par, tre ganger i semesteret. Disse faste oppgavene går på omgang til alle
gruppene.
Bildene under: Åse Krager fletter matte og produkter for salg på julemarkedet.

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. https://loggenkystlag.no/nyhet...
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

