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Koftefest i Saltebua 

Lørdag 9. november var det duket for 

koftefest i Saltebua. Det ble en knallbra fest 

med 45 koftekledde mennesker. Middagen 

var utsøkt, det ble servert nydelig 

kalkunfilet med is og frukter til dessert. 

Olav holdt et lite innlegg om Skomvær og 

skipsklokka før vi sang Skomværvalsen. 

Det ble fortalt mange gode historier om de 

ulike koftene, og det ble mye mimring med 

bilder fra året som er gått. Utpå kvelden 

var det koftekåring med pris for fineste 

kofte, flest farger, trangeste kofte.. og kofta 

som var minst brukt. Hedersprisen til den 

med mest kunnskap gikk til Annemor.  

Festen var så hyggelig at det var mange 

som ikke hadde lyst å dra hjem når det var 

slutt. En stor takk til alle som deltok og 

bidro til en hyggelig fest! 

   

 

Hva skjer før jul 

Lørdag 16. november: Bøkkerkurs. 

Søndag 17. november: Julemarked og 

aktivitetsdag på Bragdøya. 

Torsdag 28. november: Musikkveld med 

ukulelegruppa og «Eldre herrer med dame 

og Bjarne». Åpent for alle medlemmer.  

Lørdag 30. november: Strategiseminar. 

Kun for styret. 

5. desember: Frivillighetsdagen. Kystlaget 

stiller med stand i Rådhuskvartalet.  

Tirsdag 17. desember: Julegrøt på Låven. 

Litt taler og underholdning og en invitasjon 

til låvenissen om å bo i vår låve. 

 

FULLSTENDIG LISTE OVER AKTIVITETER 

FINNER DU PÅ KYSTLAGETS HJEMMESIDE. 

 

Nytt om DAGMAR LOS

 
Dagmar Los er for tiden på slippen for 

småreparasjoner. Båtbygger Jonathan har 

skiftet deler av dekket rundt luker akter, 

men som vanlig med «gamle damer» så er 

det lett å finne mere «ugreit» om man leter 

litt. Et par bord i baugen på babord side og 

et bord på styrbord side måtte også skiftes. 

Dagmar skal stå på slippen i vinter. 

Framover skal det avgjøres om også en 

svak akterstevn skal skiftes.  
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Skoleprosjektet: 
«Arbeidslivsfag» og «Friluftsliv» 

Bragdøya Kystlag og Møvig skole har 

etablert et samarbeid om undervisning i 

fagene Arbeidslivsfag og Friluftsliv på 

Bragdøya. Samarbeidet gir oss muligheten 

til å utvikle et undervisningsopplegg som 

tilfredsstiller kompetanseplanen i 9. og 10. 

klassetrinn og samtidig passer med 

kystlagets formål. For oss er dette et 

pilotprosjekt som vi tror kan åpne for 

samarbeid med flere ungdomskoler i 

Kristiansandsregionen. Vi tror også dette 

kan ha en rekrutteringseffekt med nye 

unge medlemmer til kystlaget. De som 

underviser gleder seg til et helt år sammen 

med ca. 40 skolelever på øya. Friluftsliv er 

et valgfag uten eksamen. Arbeidslivsfag er 

imidlertid et eksamensfag der elevene kan 

komme opp i praktisk eksamen. Lokale 

læreplaner er utarbeidet og inneholder 

praktisk læring og teoretisk kunnskap om 

båter og HMS. Hovedoppgaven i 

arbeidslivsfag er nybygging av en robåt 

etter tegning av konstruktør Birger 

Kullmann og restaurering og vedlikehold 

av klassiske norske robåter.  

Lærere fra Kystlaget er Tom, Tore og Klaus. 

Leder og ansvarlig lærer fra Møvig skole er 

Leif Arne Ingebretsen. 
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Nytt om PIL 

Pil har noen år langs bryggekanten etter 

omfattende restaurering, men nå begynner 

vi endelig å se en ende på det.  
Det er satt inn en nyoverhalt motor, en 

Seffle fra 60-tallet med 25 Hk.  

Vi gleder oss til bruk og flott lyd.  

 

 

 

 

Noen saker fra styret  
Oppdatering etter styremøtet 28.10.2019: 

Seil til Limfjordsjekta: Det skal bestilles 

seil til Limfjordsjekta slik at båten kan 

rigges tidlig på våren. Det ble på styremøtet 

diskutert både pris og seilmaker. Prisen vil 

ligge mellom 20 og 25 tusen.  

 

Oksøy Fyr: Kystverket ønsker å frigjøre 

bygninger på Oksøy til bruk for 

allmennheten. Et samarbeid med kystlaget 

for bruk av bygninger som 

kystledsdestinasjon er aktuelt. Dette er et 

spennende prosjekt som bygger på god 

erfaring fra driften på Grønningen fyr. 

   

Internett i Thaulows hus: For å dekke 

behovet til de som skal bruke Thaulows 

hus i framtiden, jobber vi med å få på plass 

internett der oppe. Foreløpig budsjett 

ligger på i underkant av kr 18 000. 

 

Fiskegruppe: Det er enighet i styret om at 

vi må ha ei fiskegruppe i kystlaget. Det har 

tidligere vært flere grupper/personer som 

har hatt fiske som fokus. Styret ønsker at 

organisering av aktiviteten knyttet til dette 

gjøres av ei samlet gruppe.  

 
FULLSTENDIGE REFERATER FRA STYREMØTER 

FINNER DU PÅ KYSTLAGETS HJEMMESIDE 

 

 

 


