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Grønningen fyr 

Sommersesongen er i gang, og aktiviteten 

på fyret øker sterkt. For å holde 

fyrstasjonen ved like og holde fyret åpent 

for publikum i sommermånedene trengs 

det innsats fra kystlaget. 

Det har vært organisert fire dugnadstuerer 

til fyret denne våren, og fokus har vært 

klargjøring til sesongen. Heldigvis har vi en 

gjeng av frivillige som gjør en super jobb.   

Vertskap for sommeren er allerede flyttet 

ut. Du når de på telefon 951 02 523.  
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Seiling med tradisjonelle  

ro- og seilsjekter 

Det ble gjennomført seilkurs med 

tradisjonelle båter på formiddagene den 

10. og 11. juni. Båtene som ble brukt var 

Lista, Jan, Peder, Åvig, Jakob og 

Limfjordsjekta.  

Det stilte ni forventningsfulle medlemmer 

og de fikk en dose av både teori og praktisk 

rigging og seiling. Første dagen var det 

rolige vindforhold, men dagen etter var det 

frisk bris og seiling med saltvann over 

esingen. En fornøyd instruktør (Olav) og 

fornøyde deltagere. 
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 Kystkvinnenes viktige 

arbeidsoppgaver 

Fiskerbøndene i Norge hadde ofte ei ku og 

en liten flokk sauer i tillegg til båten og 

fisket. Dyra ga dem viktige produkter som 

melk, kjøtt og ull mm.  

På Bragdøya har vi i mai og juni prøvd oss 

på arbeidsoppgaver som kvinnene hadde 

med saueulla, fra sauen ble klipt og til 

ferdig produkt. Annemor Sundbø har vært 

vår kyndige veileder i ull-leiren, og ulla har 

kommet fra øyas egne villsauer. Vi har 

jobba både utendørs og oppe på låveloftet. 

God stemning og medbrakt mat og kaffe 

hver dag! 

 

Vi har vært innom følgende oppgaver: 

• Vasking av ulla 

• Tørking og klargjøring 

• Karding med eget redskap 

• Spinning med håndtein 

• Enkle strikkeoppgaver med 

sjølspunnet tråd 

• Veving med uspunnet ull 

• Farging av ull ved hjelp av steinlav 

 

Noen har vært med på alle aktivitetene, 

andre bare på noe. Stort sett har vi jobbet 

på formiddagene, men også enkelte 

tirsdagskvelder slik at folk med jobb også 

kunne delta.  

Dette har vært lærerikt og hyggelig!  

Vi sitter igjen med stor respekt for våre 

formødre som fikk gjort alle disse 

oppgavene i tillegg til hus- og åkerstell, dyr 

og unger.  
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Bruk av lagets kajakker  

I år har vi et fint tilbud til de som ønsker en 

padletur i et av byfjordens vakreste 

områder. Det ligger fem kajakker i 

båtshedet bak småbåtbua som kan 

benyttes av medlemmer. Årene ligger i 

småbåtbua og fåes ved å henvende seg til 

vertskapet. De kan ikke forhåndsbestilles. 

Ha en flott tur! 

 

 

 

Rorute Bragdøya rundt 

Bragdøya kystlag ønsker å bidra til å gjøre 

sjøen lettere tilgjengelig for folk flest. Dette 

gjøres blant annet gjennom å ha mange 

robåter liggende klare til utlån i 

sommerhalvåret. 

Vi har nå fått utarbeidet to alternative 

roruter rundt Bragdøya. Det henger en 

informasjonstavle med kart og beskrivelse 

av turforslagene på Småbåtbua, og vi har 

kart som kan tas med på turen. Her er det 

informasjon om lengde på turene, mulige 

raste- og badeplasser, vindutsatte steder 

osv. Brukeren får med det et 

informasjonsgrunnlag for å velge turer ut 

fra egne forutsetninger. 

Målet med rorutene er å senke terskelen 

for bruk av robåten, og stimulere til å få 

folk ut på tur i åpen båt under trygge 

forhold. Bragdøya kystlag har utarbeidet 

rorutene i samarbeid med Forbundet 

KYSTEN. Fylkeskommunen har gitt 

tilskudd til grafisk design og trykking. Det 

øvrige arbeidet er utført på dugnad av 

kystlagsmedlemmer.  
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Robåter i Nodeviga og 

Auglandsbukta  

Det ligger robåter i museumshavna i 

Nodeviga og ved Pers brygge i 

Auglandsbukta til fri benyttelse for 

medlemmer og allmenheten. Det er ikke 

mulig å forhåndsreservere disse. Båtene 

må fortøyes igjen der du fant de. Husk vest!  

 

 
 

 

 

 

 

Torsdagsseilas med 

Seilskøyta «LISTER» 

Medlemmer som har fri på formiddagen 

inviteres på seiltur med Listerskøyta 2. og 

9. juli.  Avreise fra Lumber kl. 8.45. Seilasen 

er ferdig slik at man kan rekke retur med 

Bragdøyabåten kl. 15.25.  

For deg som er interessert, vil info blir 

kunngjort kvelden før seilasen. Ønsker du å 

være med? Send da en mail 

til Olav.rykkelid@icloud.com. Det er 

begrensninger på antall, men er det noen 

som kan stille med egen båt, er det fint med 

flere båter i følge. 

 
 

 

Artikler til «Nyhetsbrevet»  

Savner du et tema i nyhetsbrevet eller 

ønsker du å skrive noe selv?  

Da kan du sende dette på en mail til: 

saltebua@bragdoya.no. Mest av alt ønsker vi 

innlegg som gir inspirasjon til å være med i 

kystlagets aktiviteter, har det litt faglig 

innhold så er det en bonus. 

Ansvarlig «redaktør» for nyhetsbrevet er 

Tom Andresen (han kan også prates med).  

mailto:Olav.rykkelid@icloud.com
mailto:saltebua@bragdoya.no
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Parkering på Lumber 

Det er foretatt en regulering av 

parkeringsplassen på Lumber. Medlemmer, 

ansatte og andre besøkende til Bragdøya 

skal parkere på grusplassen til høyre for 

bryggeanlegget. Vennligst ikke parker på 

oppmerkede plasser på asfalten. 

Parkeringen for besøkende til Bragdøya er 

godt skiltet. 

 

 

Rutebåt fra Lumber i sommer 

I sommer har både MS Bragdøya og 

Bragdøyabåten avganger fra Lumber til 

Bragdøya. Vi kjører kun med halv kapasitet 

på båtene og oppfordrer derfor alle som 

skal til Bragdøya til å velge en tidlig avgang 

fra Lumber! Vi kan dessverre ikke 

garantere at vi får med alle dersom det er 

mye pågang ved avgangen kl. 11.00. 

Avgangen fra byen med MS Bragdøya kl. 

10.30 blir forbeholdt rundturpassasjerer 

og passasjerer til Dvergsøya. 

Sjekk ut rutetidene på nettsiden.  

 

Hva skjer 

Sommersesongen er i gang, noe aktiviteten 

på Bragdøya bærer preg av.  

Kafeen i Saltebua er åpen hver dag frem til 

9. august, men med begrenset tilbud på 

mandager. Deretter er det åpent alle 

søndager til og med 13. september.  

Det er vertskap på Bragdøya og på 

Grønningen i uke 26 – 33.  

Vertskapet kan nåes på følgende nummer:   

Bragdøya:  916 76 177 

Grønningen:  951 02 523 

 

Lørdag 27. juni: Oppstart badebåten 

Torsdag 02. juli: Seiltur med Lister 

Torsdag 09. juli: Seiltur med Lister 

Tirsdag 18. august: Medlemskveld 

Tirsdag 1. september: Årsmøte 

 

SE OGSÅ KYSTLAGETS HJEMMESIDE FOR 

OPPDATERT INFORMASJON.   

 

 

 
 

 

Vi ønsker med dette alle 

våre medlemmer en riktig 

god sommer!  


