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Loggbladet 12 2022
Info til medlemmer

Lederens hjørne

Hei alle sammen

Høsten har meldt sin ankomst og vi er i godt gjenge med forberedelsene til
vinteren. For å nevne noe:

Båtene skal opp 12 og 13 oktober under ledelse av Tore Skåtun. Ta kontakt
med han om du har tid å være med.

Riggerloftet er vasket og klart til maling.

Vi vil innkalle til høstdugnad når mer løv er løsnet på trærne.

Berntine er slippet og arbeidet i full gang.

Britt Bjørndal har full kontroll på julemarkedet som er 3 og 4 desember.

Alle gruppene er i full gang med å lage produkter som skal selges på
julemarkedet, noe av det kan også spises - og mye, mye annet er gjort og
jobbes med i gruppene

Grunnmuren til Reperbanen er snart klar og bygging starter i denne mnd.

Sammen med Forbundet Kysten arrangerer vi en nasjonal konferanse 19.
og 20. oktober om fartøyvern og kystkultur på Færder VS.

Det er godt fremmøte på tirsdagskveldene og ellers i uken, og jeg vil takke alle
medlemmene for et fantastisk engasjement.

Følg med på hjemmesiden om det som skjer fremover.

Så ønsker jeg dere alle en f in høst.

Mvh. Arne Steinsbø

Idédugnaden - oppfølging.

Det ble utarbeidet fyldig rapport fra idédugnaden vi gjennomførte i vår, og
den ble før sommeren oversendt gruppene for tilbakemeldinger. Dette følges
nå opp av styret. Mange tiltak iverksettes; noe er i gang allerede og andre under
planlegging. Her er noen av tiltakene:
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Bl.a. etableres markedsføringsgruppe med tanke på både intern og ekstern
informasjon/kommunikasjon. Her er også kopling til etablering av ny
ungdomsgruppe.  

Det ble fra mange hold etterlyst mer informasjon om "hvem gjør hva" internt i
kystlaget. Her må det tas hensyn til personvern, men ett av tiltakene som er på
gang, er etablering av INTERN facebookgruppe, der gruppene kan presentere
seg og dele informasjon mellom de som ønsker å delta. Loggbladet brukes
også, selvfølgelig - alle oppfordres til å bidra (se kontaktinfo nederst).

Videre ble det fra medlemmene etterlyst bedre direkte delaktighet og innsyn i
økonomistyring, og allerede i begynnelsen av oktober inviteres alle
gruppeledere til informasjonsmøte med tanke på budsjetteringsprosess. 

"Bærekraftig virksomhet"  er viktig for Forbundet Kysten. For oss betyr det bl.a.
at miljøslippen ferdigstilles og driftes riktig. Det jobbes også med ny
energiløsning i alle bygg og virksomheter. 

Annet det må jobbes med - fra styrets side og ute i gruppene - god
tilrettelegging og organisering av dugnadene.

I tillegg til dette er det mange forslag fra gruppene som de selv følger opp
internt ut fra egne forslag, eller med felles oppgaver med info via
gruppelederne. 

Nytt fra verkstedsgruppa 

Det har vært nedlagt mye jobb med slippkrana. Når dette skrives, er den
nyttige "Krana til John" (som den nå kalles) nå komplett.  



Reperbanen - skråbrygga

Den 5 m brede brygga som tar oss fra Sjøbodkaia til Reperbanekaia, er på det
nærmeste ferdig. Arbeidene er stort sett gjort på dugnad med Tonny Skar som
prosjektleder.

Vandringen er skrå både i horisontal- og vertikalplanet. Det er benyttet
royalimpregnerte materialer i bryggedekket.

Reperbanen - Føringsruller for trekktau..

..er funnet frem fra glemselen og bragt inn til kystkultursenteret for
rehabilitering. På bildet Per Olaf Lia og Gunnar Monrad Jacobsen. 



Julemarked 2022

Vårt tradisjonsrike marked er 3. - 4.desember kl.12 - 16 begge dager.

Riggerloftet og Sjøbua gjøres om til koselige julehus med god stemning. Vi har
25 utstillere med ulike kvalitetsvarer: Strikk, spunnet garn, toving, nålefilt, hekling,
søm, vev, keramikk, glass, smykker, kranser, knivmaking, smijern, tauarbeid,
bilder, bøker, spekemat og ullpledd.

I Krambukaféen blir det god julestemning i to rom. Vi har salg av brød fra
steinovn, f latbrød, lefser, syltetøy og småkaker til å ha med hjem. I Sjøbua blir
det salg av pølser i lompe.

Underholdning ved Shantykoret og Ankerdrammen.

Julepiratene og Frode Fiskeslo underholder barna.

På loftet i Sjøbua blir det som vanlig Sjøjuleverksted for barna ved
Kunnskapslaboratoriet.

Vi trenger hjelp fra medlemmer for å gjennomføre disse dagene. Dere som
møter opp på tirsdager får mulighet til å melde dere til tjeneste for baking av
småkaker eller rigging på forhånd, klargjøring av rom, passe bålpanne, selge i
kafeen, rydde mm. Interesse kan også meldes til Britt Bjørndal:
britt.bjorndal@sf-nett.no

Følg med på Facebooksida til Tønsberg kystkultursenter de siste to ukene før
markedet. Da blir utstillerne presentert dag for dag.

VELKOMMEN til julemarked og ta gjerne med familie og kjente!
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Loggens arrangementer høsten 2022.
T orsdag 3 november kl 18.00 inviterer vi medlemmer med f ølge til en
interessant og velsmakende kveld på Riggerlof tet.

«MATSIKKERHET FOR ALL FRAMTID - TRODDE VI». Foredrag av Bjørn Strandli; Fisken
og økosystemene i Oslofjorden og Skagerak. Et historisk perspektiv.

«Kramgod mat» serverer f iskesuppe. Påmelding innen 31 oktober. For påmelding
trykk her.   Entre kr 250,- pr pers til Loggen Kystlag, sendes Vippskonto 46947.

Fredag 18 november 2022 kl 18.00 innviterer Shantykoret til SANG OG
MUSIKKPUB på Ladestasjonen.

Shantykorets Sang og musikkpub har blitt en tradisjon som videreføres. I år har
koret 20 års- jubileum, noe som må markeres. Kystkultursenterets interne
grupper, samt noen innbudte, veksler på å opptre, og publikum synger med.
Åpen mikrofon.

Salg av mat og drikke.

Lørdag 3. og søndag 4. desember arrangeres Loggens Julemarked – se
egen inf ormasjon,

T irsdag 13 desember 2022 kl 18,00 inviteres «dugere» til jule-
dugnadsavslutning.

God mat og drikke, fornøyde dugere pluss musikalske innslag, gir god
stemning. VELKOMMEN !!

Påmelding til Rita Holt Dahl (ritaholtdahl@gmail.com) innen 9 desember

Innspill/bidrag og tips til Loggbladet:
Kontakt:
Eli Ulriksen

eli.ulriksen@gmail.com
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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 alle nyhetsbrev fra Loggen her.

LOGGEN KYST LAG
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