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NYHETSBREV
Velkommen til dette nyhetsbrevet fra oss i Møkkalassets venner, hvor vi redegjør for hva som
er gjort siden sist med å bevare fyret vi verdsetter høyt. Vi håper dere får mye god informasjon,
og se siste siden for kontaktdetaljer om dere vil vite mer. Det er bare å ta kontakt!
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Det var veldig hyggelig å høre
fra Reidar Johansen at de nå
er ferdige med å fuge hele
grunnmuren på nytt. Dette
var en viktig jobb som måtte
gjøres. Det startet med at
Kystverket spylte ned hele
grunnmuren på fyret for oss i
våres slik at vi fikk bort
mange års lag med salt. Deretter har Rolf Fredriksen fra

Tvedestrand stått for fugejobben. Nå er vi i gang med å
skifte ut vindusrutene i selve
lyktehuset. Håper vi klarer det

før vi må gi oss for høstværet.
Siste Status før vi går i
trykken: Vi rakk ikke å bli
ferdige med dette arbeidet i
høst, men vi fullfører det til
våren.
Vi prøver å holde vår hjemmeside www.mokkalasset.no
og vår Facebook side oppdatert fortløpende, men vi er jo
innforstått med at ikke alle er
på nett .

Neste prosjekt, trapp og platting

Mye skal skje i vinter også
deriblant årsmøte samt planlegging av neste åres aktiviteter. Ikke nøl med å meld din
interesse eller å komme med
konstruktive innspill.

Høydepunkt:
 Steg 1 er fullført;
grunnmuren er
sikret
 Kraftig økt medlemsmasse og interesse
for restaureringen
 Sponsorer og gaver
for nærmere
300.000,-

Sponsing, gaver og medlemsstøtte
I året som er gått har vi fått
inn en del penger som gjør alt
så mye lettere for oss. Vi vil i
den sammenheng gjerne få gi
min honnør til de som har
bidratt og på det viset gjør at
vi i det hele tatt for gjort noe
der ute.

Sparebanken Sør har gitt oss
en gave på kr. 200.000 kr
Peter Bredo Holm har forært oss kr. 10.000 kr
BW Offshore har forært oss
kr 10.000
National Oilwell Varco har
forært oss kr. 25.000 kr
Sevan Marine har gitt oss kr.
10.000 kr

Deler av disse midlene har
blitt brukt til innkjøp av aggregat, spesialbetong til fuging, nye glass til lyktehuset
og en del mindre småting.
Vi vil også gjerne få rette en
takk til Kystverket for det
gode samarbeidet vi har med
dem.

Page 2

NYHETSBREV

Utgave 1

Videre jobb på Møkkalasset
Til sommeren håper vi at vi
kan sette i gang med selve
trappa og betongplattingen på
toppen av den. Det blir en
stor jobb hvor vi håper at
Kystverket kan hjelpe oss
med deres fartøy til frakt av
betong etc.

dig. Tanken er at det da skal
inneholde en permanent utstilling som viser fyrets historie og betydning for skipsfarten samt områdene innenfor.

Vi håper at f.eks skolene som
sogner til fyret vil kunne legge
ekskursjoner ut dit på våren
slik at neste generasjon også
får innblikk i fyrets historie.

En viktig avklaring blir å finne
ut hvilken tidsepoke vi skal
stille fyret tilbake til.

Snitttegning

I tillegg til alt dette «synlige»
arbeidet jobber også styret
med å forberede bruken av
fyret når den en gang blir fer-

Kilsunddagene
ÅRETS gave till
Møkkalasset
Plutselig var det
10.000,- ekstra på
kontoen vår. Donert
av Peter Holm :-)

Takk for fantastisk mottagelse
fra alle på Kilsunddagene. Vi
fikk 46 nye enkeltmedlemmer,
26 nye familiemedlemskap,
totalt blir det over 100 nye
medlemmer i løpet av helgen.
Vi har omsatt for 23.563,kroner som uavkorta går til
restaurering av fyret. Og ikke
minst så har vi fått snakket
med masse hygelige og in-

teressert mennesker om
bevaring av fyret. Takk til alle
dere som hjalp til på standen.
Gå inn på mokkalasset.no
hvis du ønsker å bli medlem.
Vi hadde også en stand på
Vannvittig og på Furøya under Kystkulturuka
Vi sees igjen neste sommer

Info fra Leietakersamling

Fæærder fyr en fin Septemberdag

Andre helg i September var
det tid for Kystverkets leietakersamling. Denne gang var
samlingen lagt til Tjøme og
Havna hotel. Det var mange
spennede innlegg: Brannsikring av Kystverkets fyrbygninger, Vedlikehold – Malingshistorie i Norge. Riktig
maling til enhver bruk.
Hvordan velger vi malingstyper for fredete fyrstasjoner?

De kan komme på befaring
for å gi råd og vink om hvordan vi kan gjøre vedlikeholdet på best mulig måte.
Grønningen fyr – et kjempe
oppussingsprosjekt. En spennende presentasjon av hva de
hadde gjort. Pluss masse god
informasjon fra Kystverket på
hvordan ulike saker kan og
bør handteres.

Lørdag var det en fin tur ut til
Færder fyr hvor vi fikk inspirasjon til vårt eget museum.
Det var gøy å se hva de hadde
fått til på Færder hvor hele
historien om fyrets utvikling
hadde fått plass på veggene.
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Lederens oppsummering
Kjære alle Møkkalassets Venner.
I skrivende stund er høstmørket begynt å senke seg over
Møkkalasset. Tiden er vel inne
for å la fyret få hvile i fred
noen måneder. Dette er vel så
galt sagt som det kan bli! Det
er jo nettopp nå i høst og
vintermånedene at fyret har
sin tøffeste tid hvor det må
motstå alle naturens krefter.
Vi har i sommer hatt mye
aktivitet i foreningen. Kort
summert så har vi fått startet
jobben med å reparere plattingen og trappa utvendig. Vi
har fått spylt hele fyret med
ferskvann slik at mange år
med salt ble fjernet, vi har
reparert fugene i grunnmuren
og holder akkurat nå på med å

få skiftet vinduene i selve
lyktehuset. Vi har også fått
satt på ny lås slik at vi kan
holde fyret forskriftsmessig
låst.
I tillegg til dette så har vi også
hatt stands på flere arrangementer i nærområdet. Der har
vi fått markedsført oss godt
og solgt flere t-skjorter, klistremerker og ikke minst medlemskap.
Dette var kort summert hovedjobbene som har pågått i
sommer. Alt dette skal nå
nedtegnes i en rapport som
må sendes inn til Kystverket
innen utgangen av oktober.
Jeg vil gjerne få benytte denne
anledningen til å berømme

styremedlemmene i Møkkalassets Venner. Uten den pågangsviljen disse har så hadde
vi aldri fått gjort noe. Det fine
med styrets sammensetning
er bredden i kunnskap som
det har. Vi har noen som er
utrolig flinke til det praktiske
arbeidet ute på fyret, noen
som skaffer penger, noen som
organiserer stands etc. Å være
leder for en slik samling kompetanse og pågangsvilje er
bare fantastisk!
Da ønsker jeg dere alle en fin
høst og vinter og håper at
dere ikke glemmer Møkkalasset Venner i denne perioden.
Vennlig hilsen
Høye
Leder (90 76 10 98)

Årets julegave
Kjøp en T-skjorte til deg
selv, en god venn eller hele
familien. 200 kroner per Tskjorte som går direkte til
arbeidet med fyret. Ta
kontakt med en i styret.

Sponsorenes viktige Rolle
På sponsorsiden er det allerede gjort mye flott arbeid som
dere kan lese under lederinnlegget.

myndigheter og konservatorer
inn i bildet, samt konsulenter.
I noen av disse sammenhengene vil det koste noen kroner.

Benytter anledningen til å
takke alle bidragsytere så
langt, så er ambisjonen at
denne listen skal vokse utover
i 2014-15 og 16.

Alle frivillige gaver mottas
med takk, og i vinter skal tiden brukes til å kartlegge samt
kontakte diverse organisasjoner, stiftelser og selskaper
som kan tenkes å ha statutter
som åpner for sponsing av
arbeidet vårt, eller som har et
hjerte for Møkkalasset. Flere
søknader og anmodninger er
sendt, flere skal ut i tiden som
kommer og så vil tiden vise

Vi trenger en del midler idet
fyret er fredet, og det er krav
til prosesser og formalisme i
arbeidet vi gjør. Vi kan ikke
beregne å gjøre alt på dugnad,
i flere sammenhenger må fag-

hvordan disse blir honorert.
Så tanken er at vi skal få inn
de midlene som behøves for å
følge oppsatte planer frem
mot the grand opening
Jan Erik
Sponsorsjef (90 86 76 90)

Mer enn en rundingsbøye

MØKKALASSETS VENNER

Foreningen er registrert i Brønnøysund og har
organisasjonsnr: 996 703 002
Konto: 9495.05.48082
Telefon: ring en av oss i styret
E-mail: post@mokkalasset.no

www.møkkalasset.no

Visjonen vår er å sikre fyrets fremtid samt gjøre fyret mer
tilgjengelig for allmennheten slik at også kommende generasjoner
vil kunne glede seg over dette minnesmerket over vår gamle skipsfartshistorie

Målet vårt er å få oppgradert fyret så bra at vi kan ha en museums utstilling over fyrets historie permanent utstilt innvendig

BEVARE MEG VEL !
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Dugnader nå og videre
Dugnadsgjengen har gjort en
solid jobb i år. De har oppfylt
det viktigste målet som var å
få sikret grunnmuren, og de
har hatt det gøy underveis.
Som alltid er det en utfordring
å få tak i nok folk til å gjøre
en innsats.

Utsnitt fra utstillingen på
Færder fyr

Den store utfordringen vi ser i
forbindelse med å få gjennomført alt arbeidet ute på
fyret er været og ikke minst
dugnadsinnsats. Det er ekstremt vanskelig å planlegge
dugnader der ute da vi ikke
har kontroll på været. For å få
mere fart på arbeidet så ønsker vi veldig at flest mulig
kontakter oss og melder sin
interesse for å delta på dugnader. Her tror vi at det beste er
å lage mindre lag som styrer

seg selv og reiser ut der når
det passer for å jobbe med en
dedikert oppgave.
La oss danne mange undergrupper som jobber med forskjellige ting som har forskjellige tidsperspektiv.
Har du lyst til å ta ansvaret for
noe av dette så ta kontakt
med dugnadshøvding Hans
Olav på 951 82 467.

BLI MED I GJENGEN DU
OGSÅ.

Er det noen som ønsker å ta
et ansvar for :


Trapp,



Etasjeskillere



Sandblåsingen,



Vinduene,



MOP, MuseumsOppbyggerogPlanlegger



SIG, Sjefstenker for
Innvendig Gjenreising



VDM, Vernepolitiske
diskusjonsansvarlig
med myndigheter



Maling

