Nyhetsbrev fra Bragdøya kystlag
Nr. 12 | September 2020

TAKK FOR TILLITEN!

Rolivstur

Årsmøtet 2020 ble avviklet 1. september i
Saltebua - et halvt år forsinket.
44 medlemmer møtte opp, til tross for
koronarestriksjoner. Vi holdt avstand og vi
holdt ut.
Foruten tradisjonelle saker som årsmøtet
håndterer (årsberetning, regnskap og
budsjett), så forelå én sak til avstemning:
Skal Bragdøya kystlag søke om å arrangere
Kystens Landsstevne 2022? Etter en kort
diskusjon ble det enstemmig vedtatt å søke
om arrangementet. Det vil bli et løft, men
også et kick for kystlaget.

Første helg i august, fra torsdag til søndag,
dro Roliv-gruppa på tur. Værmeldingene
var de aller beste. På grunn av korona ble
det ingen overnatting, men dagsturer med
egen medbrakt mat. Dagsturer innbyr til
oppdagelser i den nærmeste skjærgården.
Turene startet fra Fidjekilen, med to båter;
Hesten, vår moderbåt og for enkelhets
skyld, Jan Cs Ormen Halve. Med rundt
elleve fremmøtte personer alle dagene,
kunne begge båtene bemannes til både
roing og seiling. Vinden og vindstyrken
avgjorde hvor vi dro. Torsdagen ble målet
Eidet, på vestsiden av Stokken, med bading
og prøveseiling av Ormen Halve som
hovedtema. Fredagen dro vi over Byfjorden
til Langøya ved Flekkerøy, en slik øy man
bruker lang tid på å «oppdage» både til fots
og med båt. Lørdagen satte vi kurs for Ytre
Randøy og la oss til ved Buholmen i god
korona-avstand fra andre båtfolk.
Søndagen var vi igjen øst for Flekkerøy,
Klovholmen denne gang. Fire dager med
roing, seiling, bading og turer som lignet
fjellklatring, ble avsluttet med et besøk på
Grønningen. Nytt av året er en Yamaha 6 hk
påhengsmotor som brakte oss raskt i havn,
samme hvor vinden blåste fra.

Enstemmig vedtatt ble også valgkomiteens
forslag til nytt styre:
Styreleder Bjørn Vidar Hellenes (Valgt for 1 år)
Styremedlem Ole Stian Øslebye (Valgt for 2 år)
Styremedlem Tom Andresen (Valgt for 2 år)
Styremedlem Sidsel Knutsen (Ikke på valg)
Styremedlem Jenny Beate Kjønnås (Ikke på valg)
Styremedlem Kristin Ryen Kulien (Ikke på valg)
Styremedlem Karsten Løvdal (Ikke på valg)
Varamedlem Geir Buås (Valgt for 1 år)
Varamedlem Annemor Sundbø (Valgt for 1 år)
Varamedlem Olav Rykkelid (Valgt for 1 år)

Forsamlingen ble traktert med smurt
melkekake og kaffe i pausen.

Nyhetsbrev fra Bragdøya kystlag
Limfjordsjekta
En av de mest synlige båtene, og en av
båtene som er mest brukt på Bragdøya, er
Limfjordsjekta. Den er en kopi av ei 22 fot
limfjordsjekte, bygget som fiskebåt i
Limfjorden i Danmark. Den har stor
seilføring, og er rigget med spriseil, fokk og
toppseil. Mastehøyde ca. 8 meter,
toppseilmasta rager 4 meter over denne.
Vår versjon ble bygget på Bragdøya av
båtbyggerne i kystlaget, Håkon og
Jonathan. For Jonathan inngikk prosjektet
som del av fagprøven. Kjøl og stevner ble
hentet fra Danmark, samt «skabeloner»
som viser båtens form. Båten ble rigget
ferdig på forsommeren, og mange
medlemmer har fått oppleve en tur med
denne. Båten brukes både på
medlemskveldene og på formiddager. Den
seiler «styggbra», og hører til under
småbåtgruppa.
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Kystlaget blir «fyrvoktere» for
både Grønningen og Oksøy fyr
Medlemsengasjementet er stort for å gjøre
Oksøy fyr tilgjengelig for allmenheten. 30
medlemmer har meldt seg til
aktivitetsgruppa for fyret. På et
informasjonsmøte 8.september ble en
ledergruppe på fire valgt. Bragdøya Kystlag
har undertegnet en avtale med Kystverket
som er fyrets eier – og skal i samarbeid
med Turistforeningen ruste opp Losboligen
til overnattingsplass og glede for folk flest.
Aktivitetsgruppas ansvar er å innen
desember 2020 utarbeide en handlingsplan
for å få Oksøy fyr klart til å ta imot gjester
sommeren 2021. Oksøy fyr er spesielt på
mange måter, da det er fredet som
kulturminne og beskyttet som
landskapsvernområde og naturreservat.
Aktivitetsgruppa er klare til å gå i gang med
opprustningsarbeidet som skal til for å
bidra til vern gjennom bruk av Oksøy fyr,
slik vi også gjør på Grønningen fyr.
Kystlaget kan da med stolthet kalle seg
«fyrvoktere» for allmenheten i innseilingen
til Kristiansand.
De som ble valgt til ledergruppa er Jon
Grindland, Astrid Stegane, Erik Wigstøl og
Anne Furuborg.

Fisketur 8. september
Makrell er det nok av i fjorden, og noen av
disse dro Fiskegruppa opp under
medlemskvelden 8. september, mens andre
medlemmer hadde aktiviteter på øya og i
sjekter. Fiskegruppa gikk ut med åtte
personer fordelt på to båter. De fisket
mellom Odderøya og Randesundslandet.
Fangsten anslåes til rundt 200 makrell... de
telte ikke nøyaktig.
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Nyhetsbrevets redaksjon

Bjarte og roturen

Det er ikke så ofte vi har bilder av eller
fremhever enkeltpersoner i nyhetsbrevet.
Vi gjør imidlertid et unntak og presenterer
redaksjonen. Ønsker dere medlemmer at
noe viktig (eller mindre viktig) skal
formidles i nyhetsbrevet så gi oss beskjed:
Astrid Stegane tlf. 951 82 982
Tom Andresen tlf. 930 84 003
Selvfølgelig er det også mulig å formidle
godt stoff til kontoret v/Maiken eller Pål
Karsten så får vi det ettersendt. Dette er en
lavterskelredaksjon med høy seriøsitet. Vi
ser fram til et halvår med mye godt stoff og
mange bilder fra aktiviten i kystlaget.

Denne overskriften kan lett tydes slik at
Bjarte bare var en tur på fjorden. Det var
han ikke. Han rodde fra Bragdøya til
Nordkapp i sommer og vil på
tirsdagskvelden 22. september gi oss litt av
sine inntrykk. Vi gleder oss!

Høstfest
Lørdag 7. november arrangeres det
høstfest i Saltebua. Det blir god mat, god
drikke og god stemning. Egen invitasjon
sendes ut til alle medlemmer. Marker
datoen i kalenderen allerede nå!

Hva skjer
Lørdag 19. september: Strandryddedagen
Tirsdag 22. september: Bjarte forteller om
roturen til Nordkapp på medlemskvelden
Lørdag 7. november: Høstfest i Saltebua.

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.

