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Tyrkisk aften

Kommende arrangementer

Her er noen datoer det er verdt å merke seg.
Mer info om enkelte arrangementer kommer
på hjemmesiden og på mail.
Lørdag 12. oktober
Tirsdag 15. oktober
Tirsdag 22. oktober

På medlemskvelden 15. oktober får vi besøk!
6 tyrkiske flyktninger som var våre gjester på
øya i juli, kommer nå tilbake for å la oss
smake på noen typiske småretter fra Tyrkia.
Vi skal smake på: Dolma, Børek og Cikolatalia!
Det serveres også te og kaffe som vanlig.
Vi ønsker dem velkommen!

- Høstdugnad
- Tyrkisk aften
- Temakveld om Låven,
med noe godt å spise
Lørdag 9. november - Temakveld
«Frivillighet og dugnad»
Høstfest i etterkant av
temakvelden
Søndag 17. november - Julemarked
Tirsdag 17. desember - Juleavslutning på Låven
med grøt

Ny daglig leder
Knivaktiviteter

Knivkursene har nå startet opp igjen, både for
nybegynnere og viderekommende. Det er
plass til flere deltakere, bare møt opp på
medlemskveldene.
Fokus er brukskniver i båten og på land.
Kurset tar for seg blant annet bruk av messing
i skaftet, dreiing av knapper til skaft og
kutting i slira.
Instruktører: Tom Andresen og Arild Telstø

Fra 1. september har vi ansatt en ny daglig
leder i 50 % stilling. Han heter Pål Karsten
Kristensen, og er allerede i full gang med sine
arbeidsoppgaver i administrasjonen.
Vi har også skrevet kontrakt med en ny
båtbyggerlærling som også hadde sin første
dag hos oss i begynnelsen av september.
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Nytt fra styret

Styret jobber for tiden blant annet med
følgende saker:
➢ Rekruttering og integrering (oppnevnt
egen gruppe)
➢ Bruk av Låven (temakveld for
medlemmene 29. oktober)
➢ Frivillighet og dugnadsånd (temakveld for
medlemmer 9. november)
➢ Deltagelse på kommunens «Seniormesse»
i byen 22. oktober
➢ Deltagelse på «Frivillighetsdagen» i byen
5. desember
➢ Møte med Kystverket om å overta driften
av Oksøy fyr som kystledsdestinasjon
➢ Vurderer muligheten for å arrangere
Kystens Landsstevne 2022
➢ Skoleprosjekt båtbygging og friluftsliv i
samarbeid med Møvig Skole
➢ Salg/avhending av noen småbåter (vi har
for mange)
➢ Sikring av området for tyveri og skade
➢ Søknader om tilskudd (offentlige og
private)
➢ Bedre informasjon til medlemmene i
kystlaget

Vi ønsker med dette alle våre
medlemmer en riktig fin høst!

Følg med på det som skjer!

Informasjon til våre medlemmer publiseres
på vår nettside bragdoya.no, samt sendes ut
på mail. Noe informasjon blir også publisert
på facebook. Framover vil det komme jevnlige
nyhetsbrev med siste nytt fra kystlaget.
Har du fine bilder eller nyhetssaker du mener
andre i kystlaget også kan ha glede av å vite
om? Send det til saltebua@bragdoya.no, så
kan det publiseres i våre nyhetskanaler til
glede for flere.
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