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Loggbladet 9 2022
Info til medlemmer

Som beskrevet under, nå er vi tilbake i normalt gjenge - i hvert fall nesten. Vi
har bak oss en lang periode med begrensede aktiviteter i kystlaget og på
Tønsberg Kystkultursenter. Senteret drives jo på dugnad, og noen grupper har
hatt aktiviteter gående, andre har ikke (eller bare delvis) hatt mulighet til dette.
Dette vil årets årsberetning fra styret bære preg av. 

I disse dager sendes også ut innkalling til årsmøte, og heldigvis kan vi i år
avholde møtet på Kystkultursenteret igjen. Vi håper vi ser mange av dere der.

Lederens hjørne
Kjære Loggen medlemmer

Ja, da var vi tilbake i normalt gjenge igjen. Vi er mange som har savnet
samlingene på tirsdager og det var derfor svært hyggelig å se at på de 2 første
tirsdagskveldene var det over 40 og 30 som møtte opp. Hyggelig stemning, god
middag og kaffemat.

Minner også på at kaffen er klar kl. 10.00 på tirsdager og torsdager.

Søndagskafeen åpnet også, med godt besøk.

Siden vi snart tipper over i mars, er det vel på tide å stemme i med «No livnar
det i lunder».

Mange interessante prosjekter er på gang utover våren, som er verdt å få med
seg.

Velkommen med ny giv og godt humør.
Arne Steinsbø

Idedugnad 29. mars
Denne våren skal det gjennomføres en idédugnad for aktive medlemmer på
Kystkultursenteret. Hovedtema er knyttet til aktiviteter på senteret - hva ønsker
gruppene å jobbe med; Hva skal det satses på i de enkelte grupper OG i
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felleskap på senteret? Det jobbes også med å etablere ungdomsgruppe -
hvordan ønsker vi å integrere ungdom i gruppene? 

Hvilke aktiviteter skal vi fylle den nye Reperbanen med - og ikke minst hvordan
skal vi skaffe inntjening, gjelder både i Reperbanen og ellers på senteret? Det er
lite aktivitet på senteret om sommeren - kan vi endre på dette? Når vi får en
promenade rundt den indre byfjorden, burde det ikke være lit mer liv hos oss?

Styret ønsker også tilbakemeldinger knyttet til det sosiale miljø; Vi har under en
lang periode ikke kunnet ha felles dugnader, medlemskvelder etc. Noen av
gruppene har hatt intern aktivitet, andre har nesten ikke vært på senteret.
Hvordan kan vi styrke samarbeidskulturen igjen, og hvordan bedrer vi intern
kommunikasjon?

Prosessen er fellesmøte med gruppelederne 1. mars, der gis informasjon og det
deles ut spørsmål. Deretter jobbes det i gruppene med de sammen
spørsmålene frem til fellesmøte for alle gruppene 29. mars. 

Kystlagsamarbeid
Kystlagene i Vestfold og Telemark samarbeider om forskjellige temaer og har
hatt nytt fellesmøte i Krambua i februar.

Det er viktig å samarbeide og ikke minst utveksle erfaringer. Tema denne gang
var bl.a. hvordan vi enkeltvis og samlet kan være i dialog med
forvaltning/myndigheter, satsing på ungdom, drifting av kystledhytter  og
hvordan vi kan få til aktiviteter i kystlagene/på kystkultursentrene om
sommeren. 

Vi har også gjennom disse møtene sett at det søkes om/blir innvilget støtte fra
ulike hold; Neste møte vil ta opp dette spesielt - her har vi mye å lære av
hverandre.

Kystens dag 11. juni 
2022 er Frivillighetens år. Forbundet Kysten har satt av 11. juni til "Kystens
dag".  Dette vil Loggen Kystlag være med på å markere på Tønsberg
Kystkultursenter. Mer informasjon kommer etter hvert.
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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

Arrangementer/aktiviteter våren 2022:
29. mars kl. 17 .00:  Idédugnad på Riggerloftet  - se eget avsnitt

31. mars kl. 1800: Årsmøte på Riggerloftet

11. mars: kl. 19.00: Sildeaften

12. mai kl.19.00: Temakveld på Tiggerloftet. Krigsminner; Teieparken, Bolærne
mm. Cathrine Engebretsen (mer informasjon kommer).

11. juni: "Kystens dag" markeres på Kystkultursenteret
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