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Julemarkedet 17.november 

Vi har lagt årets julemarked bak oss, og vi 

satt en solid besøksrekord. På årets 

julemarked hadde vi flere fine innslag av 

handverk og kulturaktiviteter enn vi har 

hatt tidligere år. Bødkere, smeden, 

båtbygging og utstilling av verktøy for en 

båtbygger i Verkstedbua var lærerike 

innslag. «Baldrian og Musa» i Thaulovs hus 

var populært for de minste. Rundt 30 

utstillere og 60 dugnadsarbeidere gjorde 

dagen til et minnerikt julemarked. Og ikke 

minst var vi veldig heldige med været! 

 

 

 

 
 

Ny lagerreol i verkstedet 

Det har lenge stått på ønskelista å få orden 

på materialene i verkstedet. Vi har 

prioritert å bruke en liten del av arealet til 

dette og har laget en praktisk konstruksjon. 

Denne har blitt laget i samarbeid med 

arbeidslivsfagselevene ved Møvig skole, og 

elevene har under ledelse av Klaus både 

malt og snekret seg fram til et riktig 

praktverk av en konstruksjon.  

Dette ble flott!  
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Innvielse av ny brygge for 

kystlagets skyssbåter 

 

 
Brygga på Lumber er ferdig, og dette ble 

som seg hør og bør markert med en formell 

åpningsseremoni 14. november der 

representanter for kystlaget og eierne av 

Lumber Kai var til stede. Formannen i 

kystlaget klippet snora, og det ble servert 

kake om bord på MS Bragdøya. Vi fikk også 

god spalteplass i Fævennen. Den nye 

brygga er viktig for kystlaget og for de 

besøkende på øya. Brygga erstatter 

kaiplassen i Auglandsbukta og gir god plass 

til både Bragdøyabåten og MS Bragdøya. 

Brygga er finansiert av utbygger Scheie 

eiendom.  

 

 

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: Endring i rutetidene 

Fra og med 2.12.2019 vil 9-båten fra 

Lumber endre avgangstid til 08.45. 

Første avgang fra Bragdøya er da 08.40. 

 
 

Hva skjer før jul  

Torsdag 5. desember: Frivillighetsdagen. 

Kystlaget stiller med stand i 

Rådhuskvartalet.   

Tirsdag 17. desember: Julegrøt på Låven. 

Det er veldig hyggelig om mange kommer! 

  

FULLSTENDIG LISTE OVER AKTIVITETER 

FINNER DU PÅ KYSTLAGETS HJEMMESIDE 
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Båter i vinterdvale 

 
Det er mye fint med å bo i Norge. Fire 

årstider skaper spenning og variasjoner i 

måten vi lever på.  Etter at vi har dekket til 

båtene på høsten, så må de også pakkes ut 

igjen- og da er det vår. Vi gleder oss 

allerede. 

 

Dugnad og frivillighet 

Lørdag 9. november hadde vi i forkant av 

høstfesten satt av et par timer til å 

diskutere kystlagets dugnader og frivillig 

arbeid. Vi åpnet for en diskusjon rundt 

dette temaet fordi vi er Norges største 

kystlag med rundt 670 medlemmer og med 

verdens flotteste klubblokaler, men vi 

opplever likevel at det er veldig mange 

medlemmer som sjelden eller aldri tar 

turen ut på dugnad og medlemskvelder. 

Det er nok ikke utypisk for lag og 

foreninger, men det hadde vært hyggelig å 

se enda flere medlemmer ute på Bragdøya.  

Under samtalen vi hadde denne lørdagen 

fikk vi mange kreative innspill for å få flere 

medlemmer ut til øya. Disse innspillene blir 

tatt med videre, og ble blant annet 

diskutert på styrets strategiseminar 

30.november.  

 

Jula er også ei mimretid 

I den forbindelse er det vel helt naturlig å 

mimre litt over utviklingen i verkstedet fra 

den gangen vi overtok ansvaret for 

Verkstedbua i 1986 til i dag:  

 

 

 

 


