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Kjære kystlagsmedlemmer 

Vi er igjen kommet i den situasjonen at et 

virus truer liv og samfunn, og vi må alle 

gjøre en dugnadsjobb for å komme 

gjennom dette. Som leder av en 

kulturorganisasjon kan en lett bli reflektert 

når en tenker på historien der «pest og 

kolera» har besøkt landet vårt. Det var kort 

mellom karantenestasjonene langs kysten 

vår, og skip ble lagt i karantenehavner. 

Dette var det eneste middelet de hadde 

mot sykdommen som truet dem. 

 

Vi har heldigvis et velfungerende 

helsesystem i dag, men vi er avhengig av at 

vi respekterer helsemyndighetenes 

retningslinjer og er solidariske med tiltak 

som kommer fra det offentlige. Kystlaget 

har inntil videre avlyst alle fellessamlinger 

(møter, sammenkomster og 

arrangementer), herunder også årsmøte og 

medlemskveldene på tirsdager. Vi har 

sendt ut melding til alle våre medlemmer 

om disse tiltakene, og jeg håper alle som 

leser det følger opp dette. Om det skal 

settes i gang flere tiltak, så vil du få beskjed 

om det. 

 

Pass godt på dere selv og hverandre i tiden 

fremover. 

 

Bjørn Vidar - styreleder 

 

 

 

 

 

Klinking av båt 

18. februar hadde vi et kveldskurs i skifte 

av saum i klinkbygde båter. Den praktiske 

oppgaven var å skifte jernsaum i en Oselver 

der den viste seg å være delvis rustet bort. 

Båtbygger Jonathan var med oss denne 

kvelden for å kvalitetssikre det vi gjorde. 

Det er utrolig motiverende å observere 

interessen blant våre medlemmer for å 

bevare våre tresjekter og robåter. Å 

reparere saumen forlenger definitivt 

levetida til ei tresjekte. 
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Planlagte arrangementer og 

aktiviteter på Bragdøya 

På grunn av den pågående korona-

pandemien er alle planlagte arrangementer 

og aktiviteter avlyst inntil videre. Vi følger 

myndighetenes krav og retningslinjer, og 

det vil bli tatt fortløpende vurderinger 

rundt kommende arrangementer. Vi vil 

holde dere orientert på e-post når det skjer 

endringer.  
 

SE OGSÅ KYSTLAGETS HJEMMESIDE FOR 

OPPDATERT INFORMASJON.   

 

Gjelder FNs bærekraftmål på 

Bragdøya? 

25. februar fikk vi besøk av Kim Øvland fra 

Kristiansand kommune og Gunvor 

Andresen fra FN-sambandet. De holdt et 

foredrag og la opp til en diskusjon omkring 

temaet «Bærekraft». Det er naturlig at vi 

som forvalter av kommunens eiendom 

også følger en norm som er forankret i 

kommunens planer. Bragdøya Kystlag 

restaurerer og tar vare på båter og utstyr. 

Vi vedlikeholder kulturlandskapet og 

driver med husdyrhold på øya.  

 

Vi konkluderte med av vi er gode på mye, 

men at vi også har noe å strekke oss etter. 

Vi så også mulighetene i ei tid hvor folk 

reiser mindre. Bragdøya er «kortreist» for 

firmaer og skoleverket/universitet og 

privatpersoner som tradisjonelt reiser 

langt for opplevelser. 

 

Vi takker for et innholdsrikt innslag. 
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Kafé- og arrangemenstskurs i 

Saltebua 29. februar 

I pøsende regnvær og vind reiste 16 

forventningsfulle kursdeltakere ut til 

Bragdøya en lørdag formiddag.  Fokus var 

opplæring i bruk av kjøkken og opplæring i 

tekniske finurligheter som trengs for å 

gjennomføre arrangementer i Saltebua.  

Ikke mindre enn fire «instruktører» var 

med for å dekke de mange områdene et 

slikt kurs omfattet.  Temaer som bruk av 

kjøkkenutstyr, bruk av betalingsterminaler, 

brannforebygging, alarm og 

varslingsrutiner og praktiske gjøremål for 

drift og kafedrift ble gjennomgått 

 

Fra kursdeltakerne kom det mange 

spennende spørsmål og problemstillinger.  

De som holdt kurset fikk også med seg 

nyttige innspill som det vil tas høyde for i 

fremtiden. Vi håper deltagerne hadde 

utbytte av kurset. Kystlaget er avhengige av 

gode medhjelpere både til arrangementer 

og annen drift av kystkultursenteret 

 

Et sosialt høydepunkt på kurset var 

lunchen som kokken Øyvind laget og 

serverte. Det ble en kulinarisk opplevelse!  

 

 

 


