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Loggbladet 11 2022
Info til medlemmer

Dette nummer dreier seg i hovedsak om kommende arrangementer, og vi
håper på godt besøk til åpen dag på T ønsberg Kystkultursenter lørdag 11.
juni - se beskrivelse under om hva som skjer!!

Lederens hjørne
Hei alle sammen. 

Da nærmer det seg sommeravslutning for oss i laget. Det har vært et hektisk
og innholdsrikt 1/2 år for oss. Går vi tilbake i Loggbladet, ser vi at det er utrolig
hva vi har fått utrettet, selv med pandemien i starten av året. Jeg har inntrykk
av at vi samtidig har klart å ivareta positiviteten og gleden ved å møtes. Husk vi
lever ikke av, men for Loggen, glede og samhørighet er det viktigste. Å være
sammen med dere og ivareta og utvikle dette området gir meg stor glede,
energi og stolthet.

Som dere vil se nedenfor er det mye som skjer før vi tar sommerferie, men jeg
vil benytte anledningen til å ønske dere alle en fantastisk ferie.

Takk for ditt bidrag hittil i år, og så håper jeg at vi møtes til hyggelige dager
etter ferien.

MvH. Arne Steinsbø
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Åpen dag på Tønsberg Kystkultursenter lørdag 11. juni kl. 11
- 24 
v. Loggen Kystlag Tønsberg
Forbundet Kystens Frivillighetsdag blir arrangert over hele landet denne dagen,
og vi i Loggen Kystlag Tønsberg ser fram til å vise fram vårt sted og våre
aktiviteter.

Arrangementet holdes på våre uteområder med stands og informasjon, motor
som tøffer og går, kafé med hjemmebakte produkter, foredrag, omvisninger og
musikalsk underholdning for voksne og barn. Ishavsskuta Berntine ligger til kai
denne dagen, ferdig rigget og klar for sommerens tokt. Hun ligger mellom
Berntinebygget og Maskinverkstedet og er Loggens scene.

I Ladestasjonen er det åpen kafé fra kl. 11.00, og det arrangeres sangpub der fra
kl. 16.00 med interne krefter: Shantykoret, Ulf  og Petter band, allsang fra
Kystsangboka og Ankerdrammen. Åpen mic.

Vi har mange grupper som alle jobber med kystkultur, på forskjellige måter.
Denne dagen vil vi vise fram alt det spennende vi gjør, samt selge
egenproduserte produkter. Selvfølgelig ønsker vi også å verve nye medlemmer.

En sammenfatning av våre aktiviteter kan fremstilles slik:

Håndtverk o.a.: Strikking, søm, matlaging, krambodkafe` , tau m.m.

Maskin og mek: Motor, smie, Ishavsskuta Berntine, m.m

Sjøbua: Båtbygging, båtpuss, repslaging, spikking, reparasjoner, m.m

Kultur: Sanggrupper, kor, allsang, historiske utstillinger, foredrag og
medlemskvelder.

Slippen: Slipping, reparasjoner og vedlikehold av båter/skuter.

Reperbanen: Omvisning og formidling av planlagt prosjekt.

Alle disse gruppene bidrar og viser seg f ram denne dagen! Det vil også
holdes f oredrag, bildef ramvisning og konserter på området .

Se program fra Berntine-scenen og Berntinelokalet under.

Program på Frivillighetens dag, 11 juni 2022



Kl 11.00 På Berntinescenen: Velkommen v loggens leder Arne Steinsbø

Kl 11.15. På Berntinescenen: Konsert med Riggerloftets Shantykor

Kl 11.45. Foredrag på Berntinebygget:

«Teie ubåtstasjon,» v Eli Ulriksen

Kl 12.15 på Berntinescenen: Sang og Musikk eventyr for barn.

«Eventyret om Ishavsskuta Berntine, Sjørøverene og gullskatten»

Med Ankerdrammen og små Berntiner

Kl 13.00 Foredrag på Berntinebygget:

«Ishavsskuta Berntine, bygd i 1890» v Thorvald Haraldsen.

Kl 13.30 Litt allsang på Ladestasjonen:

«Erik m f l, og Kystsangboka»

Kl 14.00 Foredrag på Berntinebygget:

«Reperbanen» v Petter Gran

Kl 14.45 på Berntinescenen: «Shanties og sanger om havet, livet, døden og
kjærligheten, med en irsk vri !» med Ankerdrammen

Fra Kl 16.00 Sangpub på Ladestasjonen. Åpen for publikum.

Loggens sang og musikk grupper sørger for stemning, mat, drikke.

Hurra, Endelig kan vi synge sammen!!

VELKOMMEN T IL ÅPEN DAG PÅ KYST KULT URSENT ERET  I T ØNSBERG, LØRDAG 11
JUNI!

Rokonkurranse i Kanalen 15. juni.



15. juni arrangeres den første - planlagt årlige - rokonkurransen mellom de f ire
videregående skolene. Skolene er selv ansvarlige, og det samarbeides med
Roklubben i Tønsberg om arrangementsmessig gjennomføring. De f ire
prammene (som vi har skrevet om tidligere) er nå sjøsatt, og på bildet over har
elever det første møte med båtene. I disse dager er det hardtrening! Det blir
rodd om fire vandrepremier, i tillegg til beste skole sammenlagt. De f ire
kategoriene er jenter, gutter, blandet og lærere.

Kystlagsprisen tildelt Loggen Kystlag Tønsberg



Banebakken 52 post@loggenkystlag.no

Loggen Kystlag vant Kystlagsprisen for 2021! Dere kan lese om dette på
Forbundet Kystens nettsider under "nyheter": Der står: "Prisen utdeles årlig til det
kystlag som gjør mest for kystkulturen ut ifra sine premisser". Prisen ble utdelt
på det landsdekkende seminar i regi av Forbundet Kysten som i år ble avholdt
på Lindås. 

Idédugnad - oppfølging
Rapport med oppfølgingsforslag er nå klar og sendt til alle gruppelederne.
Gruppene skal nå gjennomgå disse, med frist for tilbakemelding 10. juni.

Lyst til å leie en av Loggens båter?
Loggen har f lere småbåter til utleie for medlemmer - se nettsiden for
informasjon. Der f inner du beskrivelse av båtene og betingelser for leie.

Smått og stort
Sparebankstiftelsen Nøtterøy Tønsberg har igjen bevilget penger til Reperbanen.
Vi f ikk 1 mill. og utdeling var 18. mai. Midler til bygging av de første 50 meterne av
Reperbanen er på plass og bygging begynner snart

Vårdugnader har vært avholdt på Kystkultursenteret.  Godt oppmøte og godt
jobba!

LOGGEN KYST LAG
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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 alle nyhetsbrev fra Loggen her.
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