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Loggbladet 13 2022
Info til medlemmer

Det nærmer seg jul, og dette blir siste utgave av Loggbladet for i år.  Program
for våren kommer over nyttår - følg med: Det blir "sangpub" igjen tidlig på
nyåret, og det populære sildebordet skal etter planen arrangeres 3. mars.  

Under er det informasjon om litt av hvert som er mottatt av informasjon  - bl.a.
Julemarked, Tradisjonsbåtkonferansen, og ikke minst en presentasjon av John
Blaasvær/mekanisk gruppe, med oppfordring til dere som ønsker om å delta i
gruppa.  

Minner om at det er f int om dere bidrar til stoff  i Loggbladet! Se
kontaktinformasjon nederst i bladet. 

Lederens hjørne
Kjære medlemmer og potensielle nye medlemmer.

Så var dette året på hell. Utrolig så fort tiden går, dessverre.

Jeg vil takke dere alle f or alle de gode bidragene dere har vært med på i
året som er gått.

Når vi regner sammen alle dugnadstimene som nedlegges gjennom året,
kommer vi over 20 000 timer. Helt utrolig!

Men så er det mange områder og oppgaver vi engasjerer oss på.

Foruten administrasjon, økonomi og møtevirksomhet, er det 22 områder jeg
kommer på:

1. Vedlikehold bygg og anlegg.

2. Sjøbua med bygging og restaurering av båter og annet snekkerarbeid.

3. Håndverksgruppe med sying, strikking, veving, kalesje, puter og lignende.

4. Møbel og tau med reparasjoner av møbler og f letting av matter, fendere
og mye annet.

5. Kramboden med tradisjonsmat, bakerovn, lefsebaking og mye annet
godt, og søndagskafe.

6. Historisk gruppe, som tar for seg industrihistorien i området vårt.

7 . Mekanisk verksted med sveiseverksted som ordner med motorer,
reparerer og lager det meste for oss i stål og metall.
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8. Kai gruppe som vedlikeholder kaiområdet og tar seg av utleieplasser for
støtte båter.

9. Slippgruppe som slipper båter og vedlikeholder slippen.

10. Tradisjonsbåter som vedlikeholder brygge og leier ut plasser til mindre
tradisjonsbåter.

11. Ishavsskuta Berntine, vedlikehold og mannskap på event turer.

12. Kystled gruppe som vedlikeholder 2 kystledhytter, åpner og stenger for
sesongen.

13. Reperbanegruppe, som jobber med å sette opp 100 meter reperbane på
nylaget kai.

14. Shantykor som underholder oss og andre på ulike eventer.

15. Gruppe som jobber mot barn og unge.

16. Brann og sikkerhet.

17. Utleie av selskaps og møtelokaler.

18. Gruppe som jobber med kystkultur i videste forstand.

19. Gruppe som jobber med "Den kulturelle skolesekken".

20. Markedsføring av senteret og aktiviteter.

21. Planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer.

22. Ny gruppe som skal jobbe med ulike kurs og konferanser.

Som dere ser er det mye interessant som foregår på senteret og vi vet at det
er forbedringsområder på de f leste områdene.

Vi ønsker oss f lere medlemmer som kan tenke seg å være med i miljøet vårt.

Det er viktig å understreke at dette ikke er noe vi lever av, men f or.

Et hyggelig og godt miljø der alle f øler seg velkommen og ivaretatt, er
det som teller.

Fellesskapet er viktig og særinteresser må vike.

Har du familie, venner og bekjente som dette kunne passe for, ta kontakt.

Går ting etter planen, vil vi før nyttår, se reisverket av de første 50 meterne av
reperbanen, noe som vil vises i bybildet.

Så ønsker jeg dere alle en f in førjulstid og et godt nytt år.

Mvh. Arne Steinsbø

Leder Loggen Kystlag Tønsberg



Tradisjonsbåtkonferansen
Det ble avholdt "Tradisjonsbåtkonferanse" hos vår nabo Færder Videregående
skole 19. - 20. oktober i regi av Forbundet Kysten, i samarbeid med bl.a. Loggen
Kystlag. Deltakere var fra Riksantikvaren, fylkeskommuner, ulike kystlag m.m. fra
hele landet. Loggen kystlag deltok med f lere medlemmer, og med innlegg fra
Arne Steinsbø og Petter Gran, Vi hadde også omvisning for deltakerne på
Tønsberg Kystkultursenter. Det ble mange godord på oss under konferansen og
under besøket på senteret! Les om konferansen i neste nummer av tidsskriftet
KYSTEN.



Sakset fra KYSTENBREV - informasjon fra Forbundet
KYSTEN
Forbundet KYSTEN sender jevnlig ut informasjon til tillitsvalgte i kystlagene:
"Kystenbrevet". Der kan vi lese at Sparebankstiftelsen DNB igjen har bevilget 12
mill. kroner til prosjektet "Tradisjonsbåter - bygging og bruk". Midlene skal i
perioden 2023 - 2026 fordeles til prosjekter som handler om bygging og bruk av
tradisjonsbåter, med mer vektlegging av bruk enn tidligere runde av prosjektet.

Videre informeres om Fradragsberettigede gaver:  Givere som ønsker å gi
pengegaver til et kystlag, kan nå få fradrag i inntekt. Gaven må være på
minimum 500 kr. og giroen merkes Fradragsberettiget gave til kystlaget, samt
givers navn og fødselsnummer, slik at det kan sendes bekreftelse på gaven.
Pengegaver registreres sentralt, slik at kystlaget må sende oversikt over
eventuelle givere innen 31.12. hvert år. 

Neste sommers landsstevne er i våre trakter: Jeløy Kystlag  i Moss. (Følg med i
tidsskriftet KYSTEN om mer informasjon).

Neste års landsmøte i Forbundet KYSTEN er 21. - 23. april i Tromsø.

"NOT ANY PROBLEMS…..ONLY SOLUTIONS !"
Dette er mottoet til John Blaasvær, altmuligmannen i verkstedet på
Kystkultursenteret. Og han løser alle utfordringer.

Jeg gir aldri opp, smiler John, som har vært med i Loggen kystlag og aktiv
ved verkstedet siden 1990. Han ER verkstedet, og alle avdelingene ved
Loggen kystlag har i alle år fått god hjelp av 74-åringen som er i
verkstedet bortimot hver dag. Nylig ble han ferdig med å konstruere krana
som står ved siden av slippen. I fem år har han på dugnad bygget krana
som brukes blant annet til å løfte roret på Berntine og småbåtene til
kystlaget på land.

Jeg har jo noen som hjelper meg av og til, men nå ønsker jeg sterkt at en
eller f lere kan bli med på dugnad i verkstedet. Det er jo så kjekt å kunne
bruke hendene, ja hodet litt og, ler John.

Hvilke krav stiller du til den eller de som vil bli med deg?



Han eller hun må jo være interessert i mekanikk, like utfordringer og det å
få til ting.

Lang f artstid

John seilte til sjøs i hele 48 år, og det har skjedd enormt store forandringer siden
han mønstret på første gang.

Den gangen stod jeg nede i maskinrommet og hadde telegrafisk kontakt
med de på broen. Utfra beskjeder derfra var det jeg som da manuelt f ikk
båten til å gå akterover eller forover. I dag er det knapt nok folk i
maskinrommet.

Er det all erfaringen din som gjør at du klarer å løse alle utfordringene du
får her i kystlaget?

Erfaring med større maskiner og mye annet er viktig, men det viktigste er
jo at jeg aldri vil gi meg. Det jeg kan love den eller de som vil bli med og
samarbeide med meg, er at de skal få jobbe i fred og ro, men skal få hjelp
om de ber om det.

Også til privat bruk

John lokker med anledning til også å være i verkstedet utenom
dugnadsarbeidet.

Vi har fast dugnadsjobbing et par timer hver tirsdagskveld. De som blir
med i verkstedet, vil også kunne bruke vårt velutstyrte mekaniske
verksted til private formål.

Gjør dere også arbeid for private i Tønsberg og Færder?

Det hender at vi får oppdrag også fra folk som ikke er med i Loggen
kystlag, ja. Det pleier ikke mangle på noe å gjøre, så det hadde vært veldig
fint om jeg f ikk f lere med meg, sier John mens han setter på kaff ien. Og
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de som pleier å stikke innom verkstedet og John, vet at kaff ien er
bortimot like viktig som dreiebenken.

Og er du interessert i å vurdere å bli med John, så er du hjertelig velkommen til
prat og kaff i i skikkelig mekanisk verkstedsmiljø.

Innspill til Loggbladet 
Tekst, bilder, tips .... ta kontakt med Eli Ulriksen, eli.ulriksen@gmail.com, 

tlf  91661207 

God jul!
LOGGEN KYST LAG
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