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Loggbladet 14 2023
Lederens hjørne
Kjære medlemmer.

Nå har vi lagt den mørkeste tiden bak oss og vinteren er på hell, men hos oss
har det vært stor aktivitet i de to første månedene.

Det er mange av dere som møter opp både på tirsdager og ellers i ukene,
utrolig bra.

I alle gruppene er det stor aktivitet og god stemning.

Vi har fått over 70 nye medlemmer det siste året, noe som jeg tolker som
interesse for det vi driver med på senteret.

Det er mange ulike ting medlemmene kan engasjere seg i, ikke mindre enn 22
ulike grupper og aktiviteter.

Her kan en få brukt både hender og hode til felles nytte og hygge.

Med så mange ulike aktiviteter er det alltid muligheter for lære noe nytt.

Kan nevne et kurs i oppmåling av båt som ble godt mottatt, der professor Arne
Emil Christensen tok turen fra Oslo for å undervise oss i dette.

Han er en nestor i sine felt og med sine 87 år og lange erfaring, var det
fantastisk å få besøk av han.

Nå gjenstår det å få alle målene av de to båtene over på arbeidstegninger.

Med Reperbanen går det raskt fremover og snart er undertaket ferdig lagt.

Det blir stadig mer synlig i bybildet.

Ønsker dere f ine dager fremover og minner om årsmøtet torsdag 30. mars kl.
19.00 på Riggerloftet.

Mvh. Arne Steinsbø

Leder Loggen Kystlag Tønsberg

Reperbanen i vår(nesten)-sol f ebruar 2023
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Medlemskvelden 10. februar
Årets første medlemskveld hadde tema "Skjærgårdshistorier fra vårt
nærområde" - Ragnar Ytrehus og Eivind Luthen i samtale om sentrale skikkelser,
historier og tekster fra vårt nærområde. Petter Chr. Gran leste tekster og Pål
Otto Hansen og Erik Eliassen bidro med musikkinnslag. Etterpå ble det servert
bacalao.

Håndverksgruppa deler ut midler
Noen som lurer på hva salgsinntektene til håndverksgruppa går til? De blir delt
ut til ulike prosjekter, investeringer o.a. på senteret. Gruppa har bekostet all
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innredning i sine lokaler på loftet på Riggerloftet selv, i tillegg til ulke
fellesprosjekter opp gjennom årene. De siste årene er det gitt penger til
følgende: 

2019: 20.000 til lysopplegg i trapperom

2020: 10.000 til verkstedgruppa og 17.500 til krambua (ny steamer)

2021: 10.000 i tilskudd til MOB båt 

2022: 10.000 til Berntine og 6.000 til lamper som måtte byttes ut på Riggerloftet.

I tillegg gis det gevinster hvert år som tilsvarer salg for 3-4000 /år. Gruppa gjør
også ulike syoppdrag for senteret og for andre (da betalt). Nå sys det 20
forklær til krambua - se bilder.

Gruppa hadde i 2022 gode inntekter på salg og deler ut 20.000 - de
andre gruppene på senteret kan søke innen 7. mars. Alle gruppeledere har fått
informasjon direkte.

Årsmøte 30. mars - egen innkalling
Årsmøte avholdes på Riggerloftet 30. mars. Det sendes ut egen innkalling. Merk
at det i innkallingen legges egen lenke til årsberetning.

Vårens program  - se møtekalender på nettsiden for påmelding.

Årets første medlemskveld ble avholdt 10. februar, med tema
"Skjærgårdshistorier". Videre følger: 

3. mars:    Årets sildeaften (fulltegnet)

30. mars:  Årsmøte for Loggen Kystlag. 

14. april:    Sang og musikkpub

4. mai:       Medlemskveld: "Tauproduksjonen på Tønsberg Reperbane - kan vi få
det til?" Foredragsholder er Gunnar Monrad Jacobsen.

15. juni:       Skolenes rokonkurranse i Kanalen.
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