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Julefest på låven
Avslutning av dugnadsåret 2019
Det ble en verdig og fin avslutning på dette
året for kystlagets medlemmer. Tirsdag 17.
desember var det stelt i stand til julefest
med julegrøt med kanel, sukker og en
smørklump og rød saft. Nissen delte ut
appelsiner. Stedet var selvfølgelig 2.etg på
låven. Et julekåseri, trompet og saxofonspill
og gang rundt juletreet var selvsagt. At vi
skulle få overrakt et tilskudd fra
Gjensidigestiftelsen på kr 70.000,- kom
som en super overraskelse på alle. Dette er
midler øremerket nye seil og
redningsutstyr (flåte) til Lister. Vi takker!

Hva skjer
Tirsdag 7. januar: Atle Tellnes kåserer
over tema: «Tradisjonelle robåter,
friluftsliv og vakre løsninger»
Lørdag 11. januar: Møte om etablering av
fiskegruppe. Avreise fra Lumber kl. 10.00
Tirsdag 4. februar: Gunvor Andresen og
Kim Øvland kåserer over tema: «Gjelder
FNs bærekraftsmål på Bragdøya?»
FULLSTENDIG LISTE OVER AKTIVITETER
FINNER DU PÅ KYSTLAGETS HJEMMESIDE

Kjøkkentjeneste
Jobben på kjøkkenet er definitivt en av
tirsdagskveldens viktigste aktiviteter.
Jobben rullerer mellom de ulike gruppene,
og ingen slipper unna av faglige årsaker.
Hovedmenyen er skrelte gulrøtter og
vafler. Utbrytergrupper har prøvd seg på
lapper og kanelsnurrer, og har høstet stor
applaus for initiativet. Kort sagt: «En jobb
med høy anseelse».
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Støtte til samarbeid mellom
kystlaget og Møvig skole
Møvig skole har 40 elever på Bragdøya
hver uke gjennom hele året fordelt på
fagene Arbeidslivsfag og Friluftsliv. Mange
pilotprosjekter møter på utfordringer i
oppstartfasen, og i dette prosjektet hadde
vi behov for midler til frakt og diverse
utstyr/driftsmidler som skolens budsjetter
for 2019 ikke kunne dekke. Derfor ble vi
veldig glade når Sparebankstiftelsen SRBank bevilget kr 50.000,- til kystlagets
arbeid for å tilrettelegge for ungdommer.
Vi tror kulturformidling og friluftsliv på
Bragdøya er til det gode for elevene, og det
tror også bankens ledelse på. Det var
hyggelig at to elever fra Møvig skole kunne
delta på mottakelsen i SR-banken. Vi var
blant 15 andre lag som mottok midler fra
banken den dagen.

Bankdirektør Elisabeth Slettedal, Tom fra BK og
Mads og Elise fra Møvig skole.
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Knivmakerene
Det sies at å lage en kniv er en lærerik og
behagelig vei til et sosialt liv i Bragdøya
Kystlag. Å lage en kniv med slire gir stor
faglig tilfredstillelse. Måten det jobbes på
sittende rundt et langbord på Småbåtloftet
gjør deltagerne til en sammenspleiset
gjeng, men med stor tilhørighet til
felleskapet på øya. Fellesnevneren for de
fleste som lager seg en kniv er at de lager
minst en til.
For å ivareta den faglige utviklingen
organiserer vi aktiviteten som kurs med
påmelding til Saltebua. Knivkursene starter
opp igjen allerede i januar.
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MS Bragdøya i Danmark
Så fort julemarkedet var over dro Geir og
Thorbjørn til Skagen med MS Bragdøya for
slippsetting og 5-årsklassing av båt og
utstyr. Dette er påkrevd for å beholde alle
sertifikater på båten. Båten ble satt på en
tralle og kjørt inn i en stor hall. Store deler
av skroget ble sandblåst og malt, akslinger
ble trukket og skroggjennomføringer både
over og under vann ble kontrollert pluss
mye mere. Overfarten fra Bragdøya til
Skagen tok rundt 11 timer. Til tross for
dårlig vær i Skagerak den siste tiden er
båten nå trygt tilbake på Bragdøya,
nysertifisert og klar for en ny sesong.
Vi takker begge to for innsatsen!

Kurs: Hva vil du lære på
Bragdøya?
Bragdøya Kystlag arrangerer flere kurs for
medlemmene i løpet av året. Vi vet at
mange av våre medlemmer synes det er
hyggelig med faglig påfyll i en sosial setting.
Styret prøver nå å danne seg et bilde av hva
slags kurs medlemmene våre ønsker. For å
øke kursvirksomheten ønsker vi derfor at
nettopp du sender dine kursønsker til
saltebua@bragdoya.no. Vi gleder oss til
mange spennende kursforslag!

NB: Rutetider i forbindelse
med jul og nyttår
Vi tar noen dager fri i forbindelse med jul
og nyttår. Siste dag for Bragdøyabåten før
juleferien er fredag 20. desember. Første
dag etter nyttår er mandag 6. januar.

Vi ønsker med
dette alle våre
medlemmer en
riktig god jul og
et godt nytt år!
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