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Kajakker til kystlagsbruk 

Redaksjonen beklager veldig. I forrige 

utgave av nyhetsbrevet skrev vi at 5 

kajakker var disponible for kystlagets 

medlemmer. Det er ikke riktig, kun 2 

kajakker kan brukes av våre medlemmer.  

Så får vi bare takke og bukke for at vi fikk 

låne noen private kajakker ei lita stund. 

 
 

Lille Sørlandet 

Lille Sørlandet er en båt som får lite 

oppmerksomhet i kystlaget. Den er 

imidlertid en viktig del av «Sørlandets» 

historie, da den er den siste gjenværende 

originale livbåt fra Skoleskipet Sørlandet. 

Som typisk for kystlaget har vi personer i 

laget som har særlig ansvar for båten. 

Ansvarlig er Kjartan Myklebust. 

 

 

Årsmøte 2020 

Vi minner om årsmøtet som gjennomføres 

på Bragdøya 1. september. Årsmøtet skulle 

vært gjennomført i vår, men som vi alle vet 

ble gjennomføringen problematisk på 

grunn av covid-19. 

I nyhetene fra USA prøver Donald Trump å 

utsette valget til president de neste fire 

årene. Han ser truende skyer i horisonten 

om han ikke skulle bli valgt på grunn av 

andre valgmetoder som følge av viruset 

(som han sier). Redaksjonen av 

nyhetsbrevet tror neppe styret i Bragdøya 

kystlag har hatt valgresultatet i tankene da 

de utsatte årsmøtet og kommende valg på 

nye styremedlemmer.  

Om det ikke kommer andre statlige 

koronarestriksjoner innen årsmøtet vil vi 

holde det i Saltebua med god avstand 

mellom årsmøtedeltagerne. Båten går fra 

Lumber kl. 18.00. Det blir enkel bevertning 

i pausen. Kanskje et kulturelt innslag. 

For å holde kontroll på hvor mange som 

kommer kreves det påmelding til 

saltebua@bragdoya.no innen 28. august.  

Se fullstendig innkalling og 

årsmøtedokumenter ligger på nettsiden.  

Velkommen.  
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Dagmar på plass i Nodeviga 

Det har vært til dels omfattende arbeider 

med Dagmar det siste året. Flere bord i 

huden er skiftet og helen er forsterket. 

Deler av dekket i baug og rundt luker er 

skiftet. Å oppdage at det er råte i ei mast 

ble et tydelig varsel om alt det skulle bli å 

gjøre. Det har vært en arbeidsom og travel 

vår for de som har arbeidet med Dagmar, 

men de rakk å bli ferdige før sesongen. Vi 

har en avtale med Vestagdermuseet om at 

Dagmar skal ha sommerhavn i 

museumshavna i Nodeviga. Nå er den på 

plass med nyrestaurert rigg. Vi takker en 

flittig arbeidsgjeng for innsatsen. 

 

 

Midler til strandrydding 

Vi har fokus på et rent hav. I den 

forbindelse har vi søkt kommunen om 

midler, og vi fikk kr 20 000 til å 

gjennomføre «Strandryddedagen» på 

Bragdøya 19. september. Det blir en 

dugnad med sosial profil som mange kan 

delta på. Organisering vil bli annonsert. 

 

Knivkurset og korona 

Da koronapandemien kom i mars ble flere 

kurs avsluttet «over natta». For 

knivbyggerne ble den tette 

undervisningsformen vanskelig å 

gjennomføre, og mange kniver ble ikke 

ferdigstilt. Vi skal selvfølgelig fortsette en 

gang, men usikkerheten omkring smitten 

setter en foreløpig stopper for dette. 

Invitasjon til å fortsette sendes ut når det 

er mulig å gjenoppta dette arbeidet, men 

vær forberedt på at det kan ta litt tid. 
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Ungdomsseilas med S/S Lister 

Onsdag 12. juli la S/S Lister fra kai på 

Lumber med 10 ungdom i alderen 13 - 17 

år. Seilasen ble arrangert av prosjektet 

«Bragdøya ung – kaptein på egen skute» 

som starter opp for fullt fra høsten. Under 

kapteinens trygge ledelse heiste vi seil og 

satt kursen ut på byfjorden mellom 

Dybingen og Langøya. Været var på vår 

side. Sola varmet og med en vindstyrke på 

nesten 7 m/s i kastene var det perfekt for 

en seiltur. Turen gikk i god bør ut 

byfjorden. Når vi nærmet oss Grønningen 

var seilinga såpass skarp at vi fikk vasket 

dekket litt. For noen var det nok litt 

skummelt, men kapteinens ro og Listers 

styrke roet nervene raskt. 

Like utenfor Grønningen fikk vi prøve oss 

på en vending i god vind og satte kursen 

mot Andøya. På vei inn passerte vi 

«Pioneering Spirit». Ett møte mellom ny og 

gammel teknologi. Vi var litt spent på om vi 

greide å seile inn Steinsundet, men det gikk 

akkurat. Inne på fjorden firte vi seilene og 

la til land på Bragdøya. 

Ungdommene fikk oppleve veldig mye på 

en kort seiltur. Seilingens ro, vindens kraft, 

fart, spenning, sjøsyke osv. En av 

ungdommene sa det var den mest episke 

turen han hadde vært på.  

Takk til ungdommene og kapteinen Olav 

for en flott og minnerik tur.  
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Bjartes rotur - Gratulerer 

Bjarte startet å ro fra Bragdøya 26.mars 

kl.16.30 og ankom Nordkapp 21.juli ca.  

kl.14.00. Vi gratulerer Bjarte Vestøl for vel 

gjennomført rotur. Vi har allerede avtalt at 

han bruker litt tid en tirsdagskveld i høst til 

å fortelle litt om turen. Vi gleder oss over å 

ha enda en langdistansroer i klubben vår. 

 
 

Annemor Sundbø - Gratulerer 

Annemor Sundbø vant «Sørlandets 

Litteraturpris 2020» i kategorien sakprosa 

for sin utgivelse av boka «Koftearven». Vi 

er heldige som har en håndverker og 

kunstner med slik kompetanse i Bragdøya 

kystlag. Hun er en person som har høstet 

mye heder og omtale for sitt arbeid, og hun 

har nå fått arbeidsstipend for å skrive enda 

ei bok. Vi gleder oss til å se hva det blir. 

Gratulerer igjen.  

 

Avlyste arrangementer 

Med bakgrunn i koronasituasjonen har vi 

sett oss nødt til å avlyse flere av høstens 

planlagte arrangementer. 

Følgende arrangementer avlyses: 

• Vet Seil 29. august 

• Visetreffet 3.-6. september 

• Julemarkedet 15. november 

Planlagte kurs utsettes inntil videre. 

Årsmøte og medlemskveldene 

gjennomføres som planlagt, med ekstra 

fokus på smittevern.  

 

Hva skjer 

Det er søndagsåpent på Bragdøya med 

rutebåt og kafé til og med 13. september.  

Tirsdag 1. september: Årsmøte  

NB! Påmelding innen 28. august.  

Søndag 6. september: Kom deg ut-dagen 

(DNT arrangerer. Påmelding via DNT Sør) 

Søndag 13. september: Kulturminnedagen 

Lørdag 19. september: Strandryddedagen 

 

Husk å ta hensyn til smittevernreglene. 

Ikke ta turen til Bragdøya dersom du er 

syk eller har symptomer. Vær nøye med 

håndvasken, og hold avstand til andre. 

 
SE OGSÅ KYSTLAGETS HJEMMESIDE FOR 

OPPDATERT INFORMASJON.   

 

Det er mange som har hatt det fint 

i badebukta i sommer  

 


