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I år er det niende gang Kragerø Seil-
forening har gleden av å invitere til 
denne familiefestivalen, som er gratis 
for alle!  Kragerø Havnefestival har 
kystkultur og maritime opplevelser 
som hovedtema.  

Det er våre to hovedsponsorer 
Sparebanken Sør og Kragerø kommu-
ne som muliggjør festivalen sammen 
med våre øvrige sponsorer. 

I år har vi fått med oss flere ak-
tører. Vi har kystlaget som inviterer 
om bord på den gamle ferjen M/F 
Gamle Kragerø. Sjømandsforenin-
gen holder åpent hus, hvor det blant 
annet er mulig å se bilder av en rekke 
kragerøskuter. Redningsselskapet 
sammen med RS-Ung varter opp med 
turer med redningsbåten Paradis-

bukta og andre aktiviteter. Kragerø 
kommunes fritidsmesse arrangeres 
på Jernbanetorget lørdag 11. august 
og synligjør en rekke av Kragerøs fri-
tidstilbud til unge og eldre. Bondens 
Marked arrangeres på Torget lørdag 
11. august og viser frem en lang rekke 
landbruks produkter fra distriktet. 
Alt dette på samme helg og borger 
for svært innholdsrike dager. Ferien 
er over for de fleste og sommertra-
fikken trappes ned. Dette er helgen 
da vi fastboende tar byen og distriktet 
til-bake, og hverdagen kommer i sitt 
vante gjenge.

Men først er det festivalhelg med 
mange aktiviteter. Hver kveld avslut-
tes med oppfordring til bryggedans. 

Som tidligere blir det vår lokale 

trubadur Kolbjørn Martinsen som 
er konferansier og binder det hele 
sammen. 

For Kragerø Seilforening er vind og 
vannbaserte aktiviteter det bærende 
element. Her kommer instruksjon 
og opplæring sentralt for å få flest 
mulig til å bli fortrolig med båt, seiling 
og sjøvett. Seiling er en sport som 
kan drives av alle i alle aldre. Enhver 
seilas innbyr til nye opplevelser og 
høsting av erfaring.

Seilsporten har som alt annet 
endret karakter gjennom tidene. Den 
tradisjonelle trebåtkulturen er fortsatt 
en vesentlig aktivitet i vår kystkultur, 
noe vi erfarer med Risør Trebåtfesti-
val første helgen av august hvert år.

Med dagens teknologi er det mulig 

å produsere lette og sterke farkoster 
som muliggjør høye seil og hastig-
heter i relativt beskjeden vindstyrke. 
Dette gir seiling fart og spenning. 

Kragerø Seilforening er i år i første 
divisjon i Norsk Seilsportliga. Denne 
satsingen har motivert flere til aktiv 
seiling og prosjektarbeid med vurde-
ring av nye og hurtigere farkoster.

I Kragerø må vi ta vare på «Kragerø-
terna». Et symbol, som kunstneren 
Per Elsdorf plasserte på toppen av 
skipsstavnen som står i rundkjørin-
gen mellom Blindtarmen og «Kragerø 
Jernbanestasjon».

Velkommen til en God Festivalhelg!

Hans Ragnar Naper, leder

Det var pressekonferanse om havne- 
festivalen på bybrua torsdag.  
Fra venstre leder i seilforeningen  
Hans Ragnar Naper, banksjef Nina  
Klausen, Sparebanken Sør (sammen  
med Gulle). Banken skal ha stand på 
havnefestivalen med Gulle som hoved- 
person. Videre Hege Lier, Bondens  
Marked, Mick Travis og Torstein Kivle 
fra kystlaget, Arne Hansen, sjømanns- 
foreningen, Henny Susan Eneberg, koordi-
nator for seilforeningen, Marius Schulze, 
kulturkontorets fritidsmesse og konferan-
sier Kolbjørn Martinsen.

KRAGERØ HAVNEFESTIVAL ARRANGERES I ÅR FOR NIENDE GANG 

Arrangør:  Kragerø Seilforening i samarbeid med Kragerø Kystlag, Kragerø Sjømandsforening, Redningsselskapet Kragerø,   
  Bondens Marked og kulturkontorets fritidsmesse.
Hovedsponsorer:  Sparebanken Sør og Kragerø kommune
Redaksjon:  Willy Nilsen        Produksjon: mgt.no / Morten Rugtveit        Trykk: Agderposten
Forside:   Olivia Loretta Bakke (th) og Andrea Krogsrud synes det er spennende å seile RS Feva.  
  Foto: Per Stian Johnsen

Sammen om å skape stemning i byen!

Velkommen til Kragerø Havnefestival 2018

AKTIV EIENDOMSMEGLING 
ALARMSYSTEMER AS, KRAGERØ
AMFI KRAGERØ
ARKITEKTHUSET KRAGERØ
BAMBINI BARNEKLÆR AS
BLIKKENSLAGER TARALD JØRGENSEN AS

BORTEID SMÅBÅTHAVN AS
BRØDRENE BRUBAKKEN AS 
BYGGMESTER ANDERS OLSEN AS
BYGGMESTER OLAF HAUGLAND AS
BYGGMESTERFIRMA EGIL A. MYRSTRAND AS
BÅTBYGGER GLENN MARIGÅRD AS
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FREDAG 10. AUGUST
11.00:   FESTIVALTELTET ÅPNER. EGEN KOKK MED FRISTENDE MENY
11.00 - 21.00:   ÅPENT HUS I SJØMANDSFORENINGEN, SERVERING AV ERTESUPPE OG BACALAO.  
 ALLE RETTIGHETER
11.00 - 17.00:  ROING, SKÅTING OG VRIKKING MED PRAM I BLINDTARMEN
11.00 - 17.00:   LAGE KRABBEFISKESNØRE OG PROPELLBÅTER OM BORD PÅ M/F GAMLE KRAGERØ
11.00 - 19.00:   KRAGERØ KYSTLAG INVITERER TIL BESØK OM BORD PÅ M/F GAMLE KRAGERØ  
 SOM ER EN FREDET STÅLFERGE. DE VISER TAUARBEID, MARITIM TRYKK OG STRIKK,  
 OG INFORMERER OM FORBUNDET KYSTEN OG M/F GAMLE KRAGERØ.  
 DE SERVERER BRUS, KAFFE OG VAFLER
12.00:   OPTIMISTSEILING I BLINDTARMEN MED KSF`S JUNIORAVDELING,  
 AVSLUTTES MED KULLSEILING!
FRA 12.00:   REDNINGSOPPDRAG I BLINDTARMEN MED PARADISBUKTA V/REDNINGSKØYTA
15.00 - 16.00: KJETIL VALLDAL OG KRISTOFFER HIMLE UNDERHOLDER
16.00 - 16.45:   ANDREAS H. BRØDSJØMOEN UNDERHOLDER
16.45 - 17.00:   OFFISIELL ÅPNING AV KRAGERØ HAVNEFESTIVAL 2018. V/ORDFØRER JONE BLIKRA
17.00 - 17.45:  ZOÉ-LOES BARREE UNDERHOLDER
19.00 - 20.00:   «PROSJEKT M» VARMER OPP FOR «THE FALLING DOVES»
20.00 - 23.00:   KONSERT MED « THE FALLING DOVES» FRA USA
23.00:   FESTIVALTELTET STENGER.

LØRDAG 11. AUGUST
11.00:   FESTIVALTELTET ÅPNER. EGEN KOKK MED FRISTENDE MENY
11.00 - 21.00:   ÅPENT HUS I SJØMANDSFORENINGEN, SERVERING AV ERTESUPPE OG BACALAO  
 ALLE RETTIGHETER
11.00 - 17.00:   ROING, SKÅTING OG VRIKKING MED PRAM I BLINDTARMEN
11.00 - 17.00:  LAGE KRABBESNØRE OG PROPELLBÅTER OM BORD I M/F GAMLE KRAGERØ
12.00 - 20.00:   KRAGERØ KYSTLAG INVITERER TIL BESØK OM BORD PÅ M/F GAMLE KRAGERØ  
 SOM ER EN FREDET STÅLFERGE. DE VISER TAUARBEID,MARITIM TRYKK OG STRIKK  
 OG INFORMERER OM FORBUNDET KYSTEN OG GAMLE KRAGERØ. DE SERVERER BRUS,  
 KAFFE OG VAFLER
12.00:  OPTIMISTSEILING I BLINDTARMEN MED KSF`S JUNIORAVDELING,  
 AVSLUTTES MED KULLSEILING!
FRA 12.00:  REDNINGSOPPDRAG I BLINDTARMEN MED PARADISBUKTA V/REDNINGSSØKØYTA
12.00 - 13.00:  BARNEFORESTILLINGEN «TROLLKRAFT» FORAN SCENEN
13.45 - 14.00:  UTDELING AV HEDERSPRISER FRA SCENEN V/KNUT ARNTZEN
14.00:   MORSOMHETER FRA FYSIKKENS VERDEN - SMELL, RØYK OG ISLAGING VED  
 FYSIKER ANDERS ISNES OM BORD PÅ M/F GAMLE KRAGERØ
14.00 - 14.45:   REKEPELLINGSKONKURRANSE, SEMIFINALE OG FINALE  
 (PÅMELDING TIL KONFERANSIER KOLBJØRN MARTINSEN)
15.00 - 17.00:  RAMSALT/STYRBORD HALSER UNDERHOLDER
18.00 - 20.00:   STIAN VÅGEN NILSEN FRA HOT CLUB DE NORVEGE UNDERHOLDER
20.00 - 23.00:   BRYGGEDANS MED DET LOKALE KRAGERØ-BANDET «3770»
23.00:  FESTIVALTELTET STENGER.

1. og 2. august samlet Kragerø 
Seilforening klassiske treseilere 
på Saltneven til hyggelig samvær 
og en uformell regatta.

Syv meterbåter, tegnet på tidlig 
1900-tallet av Johan Anker, lå 
side om side i havna på Saltne-
ven. Båtene kommer fra indre og 
ytre Oslofjord og en av båtene, 
8-meteren Carmen IV, vil nå ha 
hjemmehavn i Kragerø.

Det var 8-, 10- og 12-metere 
som deltok på samlingen. Båtene 
er mellom 60 og 45 fot. Meterbe-
tegnelsen viser til en formel for 
flere av båtens mål (bl. a. båt-
lengde, høyde på mast, seilareail). 
En 10-meter er dermed ikke 10 
meter lang, men rundt 50 fot.

Torsdag ble det holdt en regatta 
med start ved Saltneven, rundt 
Furuholmen, forbi byen, runding 
utenfor Valberg og målgang uten-
for Saltneven. Carmen IV gikk av 
med seieren.

Seilforeningen  håper å få til  
en årlig samling av meterbåtene 
på Saltneven fremover.

Regatta for klas-
siske treseilere

De flotte, gamle meterbåtene ved 
brygga på Saltneven.Foto: Maria 
Dietrichson Borkhus.

C. E. PONTOPIDAN AS
CARLSEN FRITZØ AS
CHARLES HIIS BLOMSTER
CIRCEL-K, KALSTAD
COM2GETHER
COMFORT/HJALLUM AS

DNH AS
DRANGEDAL BILRUTER AS,
EL-PASO
EVASALONGEN
EVAS HAGE AS 
FLOM KJETTING AS

Kragerøs eminente skute- 
maler Ronald Larsen kommer til 
å være tilstede i teltet med noen 
av sine skutemalerier. Her kan 
du diskutere skuter og detaljer 
som Ronald kjenner godt til og 
kan forklare. Ronald har en solid 
kunnskap og oversikt over mye  
av Kragerøs Seilskutehistorie.

Ronald Larsen
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Selv om bandet 3770 sto for musikken til bryggedan-
sen i fjor, er det ikke snakk om noen reprise når de 
inntar scenen lørdagskvelden. Gutta jobber kontinu-
erlig med repertoaret, og Øystein Heia sier at de har 
med mye norsk musikk denne gangen. 

 - Vi gleder oss til denne konserten, sier han, og 
forteller om et band med erfarne musikere -  som  
sprer seg til andre lokale band når det passer. På den 
måten får man bygget opp et imponerende musikk-
miljø i Kragerø.

Navnet 3770 er, som de fleste sikkert har forstått, 
Kragerøs postnummer. Det understreker den loka-
le tilknytningen.  3770 opptrådte også på Kragerøs 
bursdagsfest 12. juli, der dette bildet er tatt. De fem 
på scenen er Sasa Sørsdal, Arne Astad, Jan Bjørndal, 
Dag Kristoffersen  og Øystein Heia. Audun Solbekk 
har også en rolle i bandet, både som lydmann og  
med munnspill.

Styrbord Halser ble etablert i 
2012 og teller 14 mann hvor de 
fleste har bakgrunn fra Lange-
sund Mannsang.

Koret fremfører sjømannsvi-
ser til swing, et bredt spekter av 
gamle og nyere sanger. Medlem-
mene trakterer også ulike instru-

menter som gitar, bass, klarinett 
og trombone.

Styrbord Halser er kjent for  
å skape meget god stemning på 
scenen, som alltid smitter over  
på publikum.

The Falling Doves med frontfiguren Chris Leyva holder til på Cavern Club 
i Liverpool, den verdensberømte musikklubben der The Beatles hadde 
sitt gjennombrudd. The Falling Doves er et prisbelønt og populært band 
med et svært variert repertoar, og har blant annet laget musikkvideo 
sammen med Ringo Starr. Bandet har sine røtter i USA, hvor de også har 
fast spillejobb på Sayers Club i Las Vegas. Chris Leyva har en spesiell 
tilknytning til Kragerø, og The Falling Doves gleder seg til å opptre på 
Havnefestivalen. Bergen og Stavanger er bandets andre spillsteder i 
Norge, før bandet drar tilbake til konserter i Liverpool. The Falling doves 
gleder seg til å spille på havnefestivalen.

Zoé-Loes Barree er 12 år gam-
mel og et stort talent. Hun kom 
til Kragerø som to-åring. Hun 
startet å synge nesten før hun 
kunne snakke. I fjor kom hun 
til semifinalen i The voice kids i 
Tyskland hvor hun ble coached 
av NENA (99 luftballons) og dat-
teren Larissa. 4. juni slapp Zoé 
sin første egne låt “Waves”

Tidligere i år ble Zoé Gren-
lands sangtalent på Brotorvet.

Styrbord Halser

Zoe-Loes BarreeFra Cavern Club til 
Kragerø Havnefestival

3770 skal få fart på danseføttene

LØRDAG KL. 15.00

LØRDAG 

KL. 20.00

FREDAG 

KL. 17.00

FREDAG 

KL. 20.00

GALEIEN
GEORG TVEIT AS
GROMSTAD BIL & BÅT
HAGELAND ØRVIK PLANTEMARKED
HAVEN RESTAURANT
HENNY NESLAND AS

JERNIA, KRAGERØ
JOBB PROFILERING AS
JOHNNY JENSEN AS
KALINKA TOURS AS
KJENDAL EIENDOM AS
KRAGERØ AUTO AS
KRAGERØ BREDBÅND AS



Redningsselskapet spiller en viktig rolle under Havne-
festivalen. Redningsskøyta er som vanlig i beredskap, og 
i tillegg skal den vesle båten Paradisbukta (storebror til 
Elias) ut på redningsoppdrag i Blindtarmen med svært 
ungt mannskap.  

Det er redningsselskapets ungdomsorganisasjon som 
skal sørge for at de yngste får en tur med båten.

Trollkraft er en leken og  
fantasifull utendørs performance  
med en steampunk estetikk, laget for å 
fascinere og trollbinde den yngre gene-
rasjonen. På grunn av forbudet mot bruk 
av åpen ild, må programmet endres noe.

Til denne morsomme og overraskende 
forestilling har Max Normal  utviklet en 
mystisk karakter - delvis gal professor, 
delvis underjordisk skapning - som tar 
med barna på en reise inn i hans even-
tyrlig univers. Uten å si et ord forfører 
han publikummet med fantastiske triks 
og sjonglering. Han utfører forestillingen 
sammen med Andreas Strand Renberg.

Stian Vågen Nilsen
LØRDAG 

KL. 18.00

Mer under
holdning i pro-grammet på 

side 3
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Karrieren startet i barnekor på  
Levang, Før han stilte på audi-

tion for idol høsten 2002. Han 
sier at han var for sjenert, 
kikket på lysrekken over dom-
merne mens jeg sang, og kom 
ikke videre.

Han har  opptrådt med Rune 
Rudberg ved noen anledninger, 

og har hatt flere private oppdrag. 
Påskebadet 2018 var første  

live-opptreden  alene på scene.

Havnefestivalen blir live opptreden 
nr. 2. Han har pr. dags dato over 
19.000 følgere på Sing by Smule, som 
er en karaoke/sangapp man laster 
ned på mobilen. Mange kjente mu-
sikere fra hele verden bruker denne 
appen hvor man kan synge alene, 
i duett eller gruppe.

Sjanger: Hovedsaklig  
Country,  akustiske sanger, 

mest sanger med følelser.

Stian Vågen Nilsen er en 37 år gammel 
kragerøgutt (opprinnelig kammerfossing). 
Etter 22 år utenbys, bl.a. i Trondheim, Oslo 
og Paris, er han nå bosatt i Kragerø igjen 
som rykende fersk tilbakeflytter. Stian er 
primært aktiv som jazzgitarist, og i tillegg 
til å turnere med stringswing-gruppa Hot 
Club de Norvège, reiser han også mye rundt 
i Europa som solist og spiller konserter med 
forskjellige musikere.

Etter at han kom tilbake til Kragerø, har 
andre musikkstiler fått et oppsving, og nå 
spiller han også mange konserter med sjan-
gre som pop, rock, blues og visemusikk.

Kolbjørn Martinsen skal lede publi-
kum og artister gjennom et omfat-
tende program, der sang og musikk 
står helt sentralt. Han har solid 
erfaring, ettersom han har vært med 
siden starten på Havnefestivalen. 
Med gitaren innen rekkevidde skal 
Kolbjørn sy sammen programpos-
tene.  Skulle det bli en liten pause,  
setter han seg til med gitaren sin og 
synger en vise eller tre.

Bli med Paradisbukta!

Andreas Hartmann Brødsjømoen

Bli med til et eventyrlig univers!

Fo
to

: S
ør

en
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am
vi

g.

Kolbjørn tar styringenLØRDAG KL. 12.00

FREDAG KL. 16.00

I utgangspunktet skulle «Mats og  
Martinsen» varme opp for fredagens  

konsert, men i stedet blir det Prosjekt M 
som underholder, før Falling Doves inntar 

scenen.  Med seg på laget har Mats  
Gripsgård fått Erik Wreen Johansen  

på gitar og sang og Marianne  
Tilden som korist. 

Dette er Mats  
egne låter.

«Prosjekt M»

FREDAG 

KL. 19.00

KRAGERØ BRØNNBORING AS
KRAGERØ ELEKTRISKE AS
KRAGERØ ENERGI INSTALLASJON AS
KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS
KRAGERØ KJØKKEN SENTER AS 
KRAGERØ KOMMUNE KULTURETATEN
KRAGERØ SJØMAT AS

KRAGERØ SJØTJENESTER AS
KRAGERØ SPORTELL
KRAGERØ TAXI AS
KRAGERØ ØKONOMI SERVICE AS
KRUSE SMITH AS
LEIF ØYGARDEN AS
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Poteter, grønnsaker og thai-mat i skjønn forening, fra Meen Gård i Skien.  

Kortreist mat preger Bondens Marked
Bondens marked er et miljøvennlig marked som 
finnes i hele Norge. I Telemark er markedet  
representert i Skien og Kragerø. Her tilbys det 
småskalamat fra Telemark, Aust-Agder, Buske-
rud og Vestfold hvor alle varer kommer direkte 
fra  produsenten selv. Utvalget varierer fra se-
song til sesong. Lørdag 11. august er Bondens 
Marked på plass igjen på Torvet i Kragerø.

I 2016 kunne Bondens Marked i 
Kragerø markere 10 års jubileum. 
Det er ingen tvil om at markedet er 
populært både blant produsenter 
og publikum. Blant de som har vært 
med  
fra starten er Løyte Gård i Drangedal 
og Barland Gård i Kjølebrønd. 

-Vi  satser på  foredling av kjøtt 
fra egne dyr og ferskvannsfisk fra 
nærområdet, sier Jørgen Løyte, som 
står for salget sammen med datteren 
Sanne. Etter hvert har de forskjelli-
ge produktene blitt både anerkjente 
og populære, og blir nå blant annet 
brukt på hoteller, restauranter og ut-
valgte butikker i Telemark og østover, 
mot  Oslo. 

OPPTATT AV TRADISJONER
På Løyte er de opptatt av gamle 
oppskrifter og tradisjoner  og alt blir 
produsert ii egne foredlingslokaler. 
Det meste er sesongvarer, noe som 
gjør at det blir en naturlig variasjon  
i utvalget gjennom året.  Til Bondens 
Marked har de også med et utvalg  
av skinn, som kommer fra egne dyr.  

Planen er at Sanne etter hvert  
skal overta ansvaret for driften.  
Hun ønsker å satse enda mer på 
gårdsbutikk.

SATSER PÅ EPLER
Torhild og Thomas Barland  satser 
på epler, som blir til kjempegod eple-
most.  De har også en del blåbær, 
rips og moreller, men det er eplene 
som er viktigst for driften.

Bondens Marked er bygget opp 
med kortreist mat.  Vi nevner i fleng 
ost, lefser, grønnsaker, saft, syltede 
grønnsaker, honning, egg, flatbrød, 
tyttebærrømme, nystekte sveler, sik 
og ørret i krydderoljer, spekemat, 
grillmat, syltetøy, marmelader, sol-
bærslush, ringblomstsalver, kremer, 
sjampo/balsam, strikking, hekling, 
søm, bunadstilbehør, olivenoljer, 
sorte trøfler, produkter av hamp og 
manila, båtputer, smykker, ryer, mat-
ter, nystekte munker, brente mandler 
og valnøtter.

Man finner nok ikke alt dette på 
Bondens Marked 11. august, men  
det er ikke mye om å gjøre!

Torhild og Thomas Barland hadde med eplemost til markedet. Barland Gård har vært 
med siden Bondens Marked ble startet i 2007.

Løyte Gård har vært med fra starten i 
2007. – Bondens Marked betyr mye for 
oss, sier Jørgen og Sanne Løyte.

MARINA SERVICE AS
NORSK GJENVINNG AS
NYBERG GÅRDEN AS
OPTIKER VESTØL AS
PAULSEN AS
PERNILLES RENHOLD AS

PRIVATMEGLEREN AS
RAFINIQUE
REMA 1000 KALSTAD 
SANDTANGEN BRUK AS
SANNIDAL BILVERKSTED AS
SIVILARKITEKT SIGURD BOTHNER
SKAGERAK SEASERVICE AS 
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NYTT I ÅR:
I år går vi et skritt lengre og samarbeider med både Bondens Marked og Havne-
festivalen! Vi benytter den store scenen på Havnefestivalområdet fra kl. 13.00 til å 
feire våre lags prestasjoner. Denne gangen skal «You’ll never walk alone» kunne 
høres helt oppe på stadion!
Hvem skal vi feire i år? Meld fra om både enkeltutøvere og lag / foreninger som 
fortjener en påskjønnelse!

HVORDAN:
Samme som i før! Lag og organisasjoner står selv for presentasjon og markeds-
føring av egen organisasjon ved å være i kontakt med publikum, vise seg frem og 
lage en stand/demonstrasjon. Alle fritidstilbud er velkomne. Ingen for små, ingen 
for store.

HVORFOR:
Fritidsmessa er en glimrende arena for publikum å tilnærme seg nye fritidstilbud. 
Messa gir lag og foreninger mulighet til å rekruttere nye medlemmer, og Fritids-
messa er utstillingsvinduet som viser mangfoldet av spennende aktiviteter  
som tilbys i vårt nærmiljø. Derfor!

FOR HVEM:
Fritidsmessa er for alle: Barn, unge, familier og voksne i alle aldre. Hensikten  
er å utvide horisonten, gi mulighet til å teste andre og nye aktiviteter, gi  
opplevelser og inspirasjon, få informasjon og nye ideer.

NETTSIDE:
www.fritidsmessa.no utvikles videre. Nettsiden har til hensikt å formidle  
informasjon om hva som skjer på messa, samt å gi  
publikum kontaktinformasjon til alle organisasjoner  
som deltar eller har deltatt på Fritidsmessa.
Sistnevnte fordrer at oppdatert kontaktinfo  
sendes til kulturkontoret. Informasjonen  
som etterspørres er lenke til webadresse  
og facebookside, samt epostadresse  
og telefonnummer.

PÅMELDING FOR  
LAG/FORENINGER:
Påmelding skjer på www.fritidsmessa.no,  
eller send beskjed til Knut Arntzen på
Knut.j.arntzen@kragero.kommune.no eller Tlf/sms: 995 96 988.

KULTURKONTORET INVITERER LAG, FORENINGER OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER TIL

Fritidsmessa 2018

Plass til flere  
på fritidsmessa
-Vi gleder oss til å presentere lag og foreninger, 
sier Knut Jost Arntzen på vegne av fritidsmessa, 
som arrangeres lørdag 11. august. Han legger til 
at samarbeidet med Havnefestivalen, Bondens 
marked og de øvrige organisasjonene som er med, 
vil understreke bredden i frivilligheten i Kragerø.

Info om messa finnes på www.fritidsmessa.no

Arntzen sier videre at publikum inviteres til å 
legge «ord i munn» på ordfører Jone Blikra, som 
en del av  konkurransen «ordførerens tale». Dette 

er en gyllen mulighet for befolkningen til å rette 
fokus på deres individuelle kjernesaker, even-
tuelt til å teste ordførerens standupevner.

- Vi har fortsatt plass til noen flere  
lag og foreninger på messa.  
Påmelding skjer på  

www.fritidsmessa.no,  
sier Arntzen.

SKAGERAK TREPLEIE AS
SKRUBBEN SMÅBÅTHAVN AS
SOLBEKK MØBLER AS
SPAR KRAGERØ AS
SPAREBANKEN SØR
SPORT 1 AS
STEIN TRANSPORT AS

STOPP 1/2 
SVEIN HARRY BAKKE TRANSPORT AS 
TOLBODEN RESTAURANT AS
VESTMAR RØR AS
VESTØL HERRE OG UNGDOMSKLÆR AS
VICTORIA HOTEL
XL-BYGG AS
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Gamle Kragerø  er selvsagt på plass under årets festival.

Ja, nå er det tid igjen for havne-
festival i Kragerø. Kystlaget har 
vært med å arrangere festivalen 
i mange år nå og vi håper at den 
fortsetter i mange, mange år til. 
Det er alltid så hyggelig med  
besøk på den flotte ferja vår,  
Gamle Kragerø.

Som i tidligere år, kommer vi til 
å ha aktiviteter om bord for barn. 
Der kan de lage krabbefiskesnøre 
og propellbåt med seil som de 
kan seile med i en liten dam vi 
lager bakerst på ferja. I mens kan 
de voksne kose seg med kaffe og 
deilige vafler. I Blindtarmen kan 
barna lære å ro, skåte og vrikke  
i våre fine robåter.

I år igjen vil det være håndverk 
av maritim art om bord. Gro vil 
trykke tekst på flotte maritime 
håndkler, Rita vil lage strikkede 
produkter i hvitt og marineblått 
med maritime mønstre som hun 
har laget en bok om og Åse vil 
sitte og flette fendere og apenever.

Ferja vår, Gamle Kragerø, ble 
bygget i Kragerø i 1960. Den ble 
fredet i 2009 og er faktisk den 
tredje båten i Norge som er fre-
det!! 

Gamle Kragerø brukes mye hver 
sommer til forskjellige utflukter. 
Denne sommeren startet vi alle-
rede i mai med turer, og vi fortset-
ter til ut i september.  Vi drar på 
strandsafari med alle fjerdeklas-
singene i kommunen ut til Ospevi-
ka på Portørhalvøya hver vår. Det 
er kjempeflotte turer hvor ungene 
får lære og oppleve mye. 

Vi blir leid ut til brylluper, 
sommeravslutninger, venneturer, 
råkkecruise, fødselsdager og ikke 

minst har vi gratistur for medlem-
mene i kystlaget på St. Hansaften 
hvert år hvor ferja stiller med grill 
og medlemmene har med seg mat 
og drikke. 

Hver tirsdag i juli og begyn-
nelsen av august har vi sightse-
eingtur til Jomfruland. De som 
ønsker det, kan få guidet tur på 
Jomfruland eller man kan kose 
seg noen timer på den flotte øya 
før turen går tilbake gjennom 
trange sund i et bedagelig tempo.

Hver torsdag møtes ferjegruppa 
om bord på Gamle Kragerø. Om 
vinteren gjøres innvendig vedli-
kehold samt at det blir pratet om 
løst og fast over en kopp kaffe 
nede i salongen. Høst og vår er 
det mer utvendig vedlikehold hvor 
alle bidrar etter evne. Kaffekop-
pen og praten er alltid en del av 
torsdagsmøtet. Veldig trivelig og 
plass til flere. 

Vi har alltid godkjent mannskap 
ombord på turene. Vi har tatt 
krisehåndteringskurs, sikker-
hetskurs for sjøfolk og blitt god-
kjent av sjømannslege. Dette får vi 
dekket av kystlaget som igjen får 
det dekket av Stiftelsen UNI, som 
har støttet oss i flere år. Kjempe-
bra!  Så er det noen som har lyst 
til å være skippere, maskinister 
eller matroser, er det bare å 
melde seg. Pr idag har vi bare en 
kvinnelig matros, så jenter/damer 
er hjertelig velkomne.

Velkommen om bord under 
Havnefestivalen!

På vegne av Kragerø Kystlag:
Åse Camilla Krager

Riggerbua blir  
kystkultursenter
Leder i Kragerø kystlag Mick Travis kan vise til  
en imponerende aktivitet.  Av fartøyer laget har 
ansvar for, kan nevnes  fergen  Gamle Kragerø, den 
tidligere skyssbåten Fram, to terner, tre  prammer,  
Portørenga (urkoggen), som er like gammel som 
Kragerø by,  samt  skøyta Karen Sofie 2 som er et 
samarbeid med sannidalspeiderne .  

Men det aller viktigste akkurat nå, er 
å lose arbeidet med riggerbua i Tal-
lakshavn  trygt i havn, slik at Kragerø 
endelig får et kystkultursenter.  –Nå 
gjenstår bare formaliteter når det 
gjelder nødvendige avtaler., sier Tra-
vis, som har fulgt prosessen gjennom 
mange år.  -Det blir mye jobbing med 
å restaurere  riggerbua og skape et 
miljø. Vi gleder oss!

MANGE AKTIVITETER
Under havnefestivalen  har kystlaget  
en rekke aktiviteter, og selve midt-
punktet er Gamle Kragerø, der det 
foregår maritime aktiviteter gjen-
nom hele helgen. Gamle Kragerø  
ble bygget av Kragerø Slipp & Mek. 
Verksted, og  var  i  drift til 1986.  Nå 
er stålfergen fredet.

Kystlaget  har også med seg  
pråmmer til festivalen. De som har 
lyst, kan prøve gamle teknikker 
som vrikking,  som tidligere var en 

Øyvind Olsen er altmuligmann om bord,  
og håndterer gjerne vaffelpressa.

Riggerbua var en del av Biørns skipsverft i Tallakshavn. Bua er fra midten av 1800-tallet, 
og blir en grunnpilar for et kystkultursenter.

velbrukt metode når man skulle 
manøvrere i trange farvann. 

Klare for ny festival!
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Når suppa skal lages, er det ikke snakk om 
snarveier. Her er det ekte kraft og kortreiste 
ingredienser.  
   – Det blir samme menyen under havne- 
festivalem, sier lederen for en av landets 
eldste foreninger for sjøfolk.  
   - Vi har vært med på dette arrangementet 
helt fra starten, og vet at folk er begeistret 
for det det vi tilbyr. Valget står mellom  
ertesuppe og bacalao.

Det kunne gjerne stått «museum» på døra 
til sjømannsforeningen. Dette er det nær-
meste man kommer et maritimt museum i 
Kragerø. De som ikke har vært på omvisning 
i de ærverdige lokalene, bør benytte sjansen 
under havnefestivalen. Sjømannsforeningens 
medlemmer er klare med kunnskap om den 
maritime historien. De eldste dokumentene 
er datert helt tilbake til stiftelsen i 1864.

Foreningen spiller en viktig rolle under 
havnefestivalen som tradisjonsbærer tilbake 
til tiden da «de hvite seil» preget havne- 
miljøet i Kragerø.

Jan Abrahamsen har fulgt husets historie 
tilbake til 1865.  Kjøpmann, trelasthandler, 
skipsreder og tidligere ordfører Ernst Doran 
fikk huset bygget som privatbolig. I 1871 
kjøpte Kragerø Sparebank bygget, og hadde 
sin virksomhet der til bygården i Kirkegata 
sto ferdig i 1901. Sjømannsforeningen var på 
utkikk etter egne lokaler, og gikk i forhand-
linger med sparebanken. 5. august 1901 ble 
kjøpekontrakten undertegnet. Siden den 
gangen har bygget blitt tatt godt vare på.

Suksess med hjemme-
laget tradisjonsmat

Det var bare å gå etter lukta. Duften av erte- 
suppe førte til kjøkkenet i sjømannsforeningens 
hus midt i sentrum. Der fant vi Arne Hansen ved 
tre kjempestore gryter og med en passende sleiv 

i neven. – Det skal bli ertesuppe til byfesten,  
kunne han opplyse.  Selvfølgelig ble det en  
suksess, med hjemmelaget tradisjonsmat  
på menyen.  

Husets historie kan følges tilbake til 1865. Kragerø Sjømandsforening ble eier av bygget i 1901.

Leder i sjømannsforeningen Arne Hansen kan  
garantere topp kvalitet når ertesuppa skal serveres. 
Bildet er tatt i forbindelse med byfesten 12.  juli.
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50 frivillige er satt inn i vakter som 
dekker hele døgnet. Den flotte 
sommeren har lokket mange ut i båt 
langs kysten, og da er det ikke til å 
unngå at det blir flere uhell og flere 
oppdrag.  Statistikken viser at det fra 
1. mai til 10 juli var 74 oppdrag med 
UNI Kragerø.  Antall personer som 
ble assistert var 164. 

Gundersen vil gjerne ha flere med-
lemmer, og kan forsikre at de som 
melder seg vil få grundig opplæring.  
Han anbefaler de som er interes-
sert å gå inn på www.rs.no for å få 
informasjon. Men man kan også ta 
kontakt med lokallaget i Kragerø. 

PASSER IKKE PÅ HVERANDRE
Det har vært flere ulykker i vårt dis-
trikt. Heldigvis har det gått bra, men 
slik er det ikke på landsbasis. Det 
kan kommunikasjonssjef i Rednings-
selskapet Frode Berg bekrefte.  I juni 
druknet 15 mennesker, 12 menn, to 
kvinner og en gutt på to år. – Dette er 
tragisk. Når været er bra, trekker folk 
mot vann.  Finvær gjennom lengre tid 
kan gjøre oss sløve, slik at vi ikke er 
så flinke til å passe på hverandre. Vi 
ser også en tendens til at bruk av  
mobiltelefoner på strender og sva-
berg  gjør at man ikke er så oppmerk-
som på hva som foregår noen meter 
fra land. Tidligere var det naturlig å 
se utover sjøen. Nå ser mange rett 
ned på mobiltelefonen, sier Berg.

BLI MED I RS UNG!
– Bli med, da vel!
Oppfordringen kommer fra Maria 
Kleivane og Carina Haugeto i RS Ung 
Kragerø.  Er du mellom 13 og 26 år, 
og liker maritime aktiviteter, er det 
ingen grunn til å nøle.  
– Vi har et veldig bra miljø, sier 
jentene, som har lært utrolig mye på 
kort tid som medlemmer i RS Ung.  
Det er tilbud om kurs i førstehjelp, 
livredning og  bruk av VHF. Man kan 
også ta båtførerprøven. Sikkerhet er 
det aller viktigste, og bruk av vest er 
en selvfølge.

NÆRT SAMARBEID MED  
SEILFORENINGEN
RS Ung har et nært samarbeid med 
Kragerø Seilforening. - Vi kan låne 
Saltneven der vi blant annet arrange-
rer sommerskole.  Vi har egne båter 
som blant annet benyttes til å lære 
sjømannskap.

Det sosiale er viktig i tillegg til å 
lære om sikkerhet og bruk av båt, 
kan man stå på vannski og drive med 
seiling.

Under havnefestivalen har RS Ung 
ansvar for redningsoppdrag med den 
vesle båten Paradisbukta.

Rekordmange oppdrag
for redningsselskapet

-Det har vært rekord-
mange oppdrag for  
redningsselskapet  
i sommer, sier leder  
for RS Kragerø Ole  
Gundersen. - Det  
dreier seg om en  
økning på nærmere  
50  prosent i forhold  
til 2017.

Klare for oppdrag: Roar Haldorsen, båtfører, Tommy Kiil, bestmann, Kristin Buer, matros 
og Kai Roger Kasin, også han matros.

Det har vært rekordmange oppdrag for UNI Kragerø i sommer.

Maria Kleivane og Carina Haugeto stor-
trives som medlemmer i RS Ung, og vil 
gjerne ha med flere ungdommer.
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Det sier Hans Ragnar Naper, leder i 
Kragerø Seilforening. Det er niende 
gang festivalen arrangeres, og flere 
foreninger er involvert. Sjømanns-
foreningen og kystlaget har vært med 
fra starten, og redningsselskapet 
må også regnes med blant de som 
har markert seg under hver festival.  
Denne gangen blir også Bondens 
Marked og kulturkontorets fritids-
messa en del av helgeopplevelsen. 
– Vi håper dette mangfoldet vil føre 
til at det blir mye folk i byen. Det er 
jo nå at kragerøfolk skal ta byen sin 
tilbake etter en hektisk turistsesong!

OMFATTENDE VIRKSOMHET
Kragerø seilforening står for en om-
fattende virksomhet, med anlegget 
på Saltneven som et naturlig midt-

Samarbeid i fokus for seilforeningen

For å få til dette satser Kragerø på 
å etablere seg som et godt regat-
talag i Norsk Seilsportliga, ved 
siden av å jobbe med å modern- 
isere foreningen internt.

I Norsk Seilsportligaen vil man 
oppleve seilsporten på sitt aller 
beste med godt arrangerte stevner 
og mye fart og spenning med sei-
ling i moderne lettplanende båter 
av typen J/70. Norsk Seilsportliga 
er for seil- Norge det tippeligaen er 

for fotballen, og 30 av Norges beste 
seilforeninger møtes på regatta 
baner rundt om i landet. Kragerø 
begynner å etablere seg som en 
forening som kan konkurrere om 
opprykk fra 1. divisjon til eliteseri-
en, og ambisjonene er å kjempe om 
opprykk allerede neste år.

For å satse mer sportslig  
i Kragerø Seilforening, er også  
en modernisering nødvendig. Seil-
foreninger i hele landet sliter med 

rekrutering og engasjement rundt 
seilsporten, og Norsk Seilsportsliga 
er ett av tiltakene Norges Seil-
forbund har satt i gang for å snu 
denne trenden. Flere foreninger 
som har fulgt opp dette konseptet 
har utalt at lokale seilsportligaer er 
«redningen» for sportslig seiling i 
foreningene. Kragerø Seilforening 
ønsker å følge opp dette arbeidet 
og planlegger sin egen satsning 
innen moderne seiling. Prosjektet 
innebærer kjøp av moderne pla-
nene båter og et regattakonsept 
som er enkelt, fartsfylt og passer 
seilere i alle aldre og nivåer. Et av 
elementene i prosjektet vil være å 
rekruttere seilere til kjølbåt seiling, 

ikke bare fra juniorgruppa og alle-
rede aktive seilere, men også blant 
nye nysgjerrige som ønsker å lære 
seg å seile regatta. Om Kragerø 
Seilforening klarer å sy sammen 
et slik konsept, vil seilere, familier, 
foreninger og bedrifter kunne seile 
regatta i moderne raske båter uten 
å måtte investere tid og penger 
i egne båter. KSF håper å se ny 
sportslig giv og moderne seling i 
Kragerøfjorden i nærmeste fremtid.

Øyvind-Tore Mylius
(nestleder i Kragerø Seilforening og  

kontaktperson for Norsk Seilsportliga)

«Kragerø Seilforening skal bli en mer sportslig og moderne seilforening»
Kragerø Seilforening satser på å bli en mer frem-
hevet sportslig seilforening i fremtiden og vil  
hevde seg på landsbasis både med juniorer,  
enkeltseiere og i Norsk Seilsportliga. 

Vi har staket ut en ny kurs for havnefestivalen,  
og håper endringen vil falle i smak. Det dreier 
seg om samarbeid med andre foreninger som  
har lyst til å sette preg på Kragerø den andre  
helgen i august.

punkt. Virksomheten er i vekst, og 
foreningen har nylig inngått en avtale 
om å benytte Gunnarsholmen som 
et landbasert tilbud, spesielt når det 
gjelder rekruttering og opplæring.  
Møtevirksomhet og vinterlagring av 
båter er lagt til det tidligere Ha-
gen-bygget i Kirkebukta.  

AKTIV JUNIORGRUPPE
Juniorgruppa i foreningen er svært 
aktiv, og leder Staale C. Gundersen 
har planen klar for festivalhelgen. 
– Vi skal delta på fritidsmessa, og 
satser på å få nye medlemmer.  
4-5 optimister skal rigges for seiling 
i Blindtarmen, og målet er at barna 
skal seile litt på egen hånd. Det gir 
mestringsfølelse, og forhåpentligvis 
lyst til å satse videre med seiling.  

Det er også lagt opp til å vise hvor-
dan man håndterer en kullseiling. På 
seilforeningens stand inne på fritids-
messa skal det rigges opp en  
RS Feva, for å vise frem en av  
konkurransebåtene.

AKTIV SOMMER
Det har vært en svært aktiv sommer 
for seilforeningen, og sesongen er 
langt fra slutt. Ett av sommerens 
høydepunkter, kanskje spesielt for 
den eldre garde, er Skåtøy Rundt.  
Det er imponerende at mer enn 30 
terner stilte til start.  

Et annet høydepunkt er seilcampen 
på Saltneven, der 38 unge seilinter-
esserte fikk boltre seg med seiling.  
De alle yngste fikk prøve optimistjol-
ler, mens de eldre og mer erfarne 
fikk benytte RS Feva.  Seilcampen er 
et viktig bidrag for å skape interes-
se for seiling og gjerne få nye, unge 
medlemmer.

Vi må heller ikke glemme samar-
beidet med redningsselskapets ung-
domsgruppe, RS Ung. De siste årene 
har de to foreningene blitt nær knyt-

tet til hverandre. Redningsselskapets 
sommerskole ble lagt til Saltneven 
med 40 deltagere, som lærte utrolig 
mye om slikt som tauteknikk, rigging 
av seilbåt og ansvaret for å kjøre båt.

EGEN KOKK
Festivalteltet er et midtpunkt for 
havnefestivalen, sentralt plassert ved 
Blindtarmen med scenen like ved. 
Henny Susan Eneberg er ansvar-
lig for koordineringen av de ulike 
oppgavene seilforeningen har ansvar 
for. Det gjelder også «bemanningen» 
av kjøkkenet i teltet. - I år har vi fått 
med egen kokk som lager bacalao  
og kremet fiskesuppe fra bunnen 
av. Ole Henrik Nord er henta inn fra 
Vestlandet. Det blir i tillegg servering 
av smørbrød, pølser og vafler.

Hun forteller videre at ca 25 perso-
ner er med på å sørge for at serve-
ring av mat og drikke fungerer som 
det skal. Dugnadsånden preger alle 
foreningene som er med på årets 
festival.

Fra starten i årets Skåtøy Rundt.



Gulle kommer på Havnefestivalen. Vi gleder oss! 

Vi er stolt hovedsponsor 
for Kragerø Seilforening

gulleklubben.no


