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Strandryddedagen
Strandryddedagen 2020 ble arrangert
lørdag 19.september, i strålende solskinn
og 16 grader. 90 mennesker møtte opp for
å rydde på Bragdøya.
Stor takk til alle søppelplukkerne, både
store og små. Ikke minst til innsatsen fra
kystlagets medlemmer som jobbet i
kiosken, kjørte båt og traktor, og hjalp til så
det ble en vellykket dag.
Søppel er en stor trussel for alt som lever i
naturen. Derfor er vi svært takknemlige for
at så mange bidro denne dagen.
I kiosken serverte kystlaget is, pølser og
brus til de som hadde ryddet, finansiert av
tilskudd fra kommunen.
… og vi lærte en viktig ting. Vi kan ikke
hver gang vi har arrangementer kun
servere gode norske «Wienerpølser» og
vafler. Mange av våre nye landsmenn og
landskvinnerkvinner har andre
mattradisjoner og kulturer. Vi bør vel
utvide vårt mattilbud en smule.

Puttene har gått i hi
- det er en velfortjent hvil
Det vel ingen robåter på Bragdøya som er
brukt så mye som PUTTENE. Både barn,
ungdom og voksne har hatt stor glede av
båtene, og mange barn har helt sikkert
rodd for første gang i disse.
Nå er de tatt inn til vinteropplag. Det er
mange godt synlige bruksmerker som viser
at de har vært hyppig brukt. Noen av
båtene trenger en lask, noen litt
glassfiberduk i skjøtene og noen trenger
bare litt maling. Vedlikeholdet gjøres av
småbåtgruppa og de vil garantert være
ferdige til neste sesong.
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døgn. Vindkastene i Boknafjorden blåste
teltet i stykker. Den indre reisen i mental
styrke ble ikke liggende på været akkurat.
Ved landligge ble møter med kystens rike
fugleliv og imøtekommende mennesker
høydepunkt å møte nye krevende åretak
med. Med fokus rettet mot det han kunne
gjøre noe med underveis – prioritere å ro
og ha framdrift – nådde Bjarte Nordkapp
21.juli med utfordringer og opplevelser bak
seg som alltid vil være en del av hans indre
reise.
Kystlagets medlemmer var så heldige å få
lytte på Bjarte en tirsdagskveld der han
øste av sin erfaring fra turen. Elever fra
Møvig skole, med fagene «Kulturarv» og
«Friluftsliv» fikk også en flott skoletime
med Bjartes fortellinger fra turen.

Når kystkulturlidenskapen
tar årene fatt og blir en indre
reise
Da de fleste av oss ble innestengt på grunn
av coronaviruset i mars, rodde Bjarte
Vestøl med 800 000 åretak ut sin lidenskap
for kystkulturen i fire måneder langs
norskekysten fra Bragdøya til Nordkapp.
Med proviant for ti dager og vann for fire,
med påfyll underveis, en opptrent kropp og
hodet klart på at fremdriften er viktigst,
peilet han kursen nordover i møte med
havet på vinden og bølgens premisser.
I medvind og motvind utforsket Bjarte
kysthistorien ved å teste oselverens
egenskaper med og uten seil. Fokka ble god
drahjelp i røff seiling opp mot 19m/s. Han
ble også liggende værfast i opptil flere
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Skøy
Mange kjenner losskøyta Skøy fra turer på
sjøen. Den er et varemerke for lokallaget
«VIS SJØVETT» i Kristiansand.
Laget har i alle år administrert praktiske
sjøvettdager for barn og ungdom, gitt
praktiske kurs i sjømannskap og
navigasjon til barn og voksne. Lokallaget
ble opprettet av Sjøfartsdirektoratet i 1985
og har som formål å drive
holdningsskapende arbeid i lokalmiljøet for
å forebygge ulykker med fritidsbåter og
unngå konfliktsituasjoner mellom
fritidsbåter og nyttetrafikken. Losbåten
«Oksøy» (nå Skøy) ble i 1990 gitt av
Kystverket til Sjøvettutvalget i
Kristiansand. Båten er bygget i Risør i 1960
og er på 46 fot. Etter snart 60 år, er dekket
på båten nå så utett at det må rives og
erstattes med nytt. Prosjektet er
omfattende, og siden båten er verneverdig
må arbeidet utføres etter antikvariske
prinsipper. Denne oppgaven har vi fått på
Bragdøya, og våre båtbyggere er engasjert i
restaureringen. Arbeidet er støttet av
Stiftelsen UNI.
Om du er interessert i å se hvordan det
gjøres på en verneverdig båt så kan du bare
løfte litt på presenningen. Det er lov.

Oksøygruppa i full sving
En ivrig gjeng har vasket Loshuset
skinnende klart for å ta malerkostene fatt i
slutten av oktober. Oppholdsrom, kjøkken
og soverom skal få nye strøk utover høsten
og tidlig vinter slik at huset er klart for
utleie til sommersesongen 2021.
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Nå skal Limfjorsjekta i opplag

Sommerfest 2021

Limfjordsjekta har hatt en travel sesong.
Møvig skole har «Friluftsliv på Bragdøya»,
og elever har i høst fått erfare hva det er å
seile ei klassisk sjekte med tradisjonell rigg.
Nå går den i vinteropplag.

Samarbeidet mellom Kristiansand
bluesklubb og Bragdøya kystlag har lange
tradisjoner. Mange av våre medlemmer
husker store blueskonserter på bryggene
på Bragdøya. Nå har det vært stille ei stund,
men kanskje vi er i gang igjen med nye
konserter til neste år.
På initiativ fra Kristiansand bluesklubb ble
det tirsdag 6.10 avholdt et møte mellom
kystlaget og bluesklubben.
Målet for møtet var å skissere en første
plan for en felles sommerfest på Bragdøya,
bli enige om en dato og sette noen rammer
for å få til et flott og hyggelig, men også
enkelt og gjennomførbart arrangement i
Saltebua.
Møtet var positivt preget av at begge parter
ønsket å få til dette, vel og merke innenfor
de coronarestriksjoner som måtte være
gjeldende sommeren 2021.
Planleggingen går videre etter jul. Det er
etablert en samarbeidskomite som består
av medlemmer fra kystlaget og
bluesklubben
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Litt nyheter fra styremøtene
Det nye styret i Bragdøya kystlag har hatt
sitt første styremøte etter årsmøtet. Som vi
vet ble årsmøtet utsatt til 1. september på
grunn av Covid 19.
Nytt styremedlem er Ole Stian Øslebye,
tidligere vara. Tidligere styremedlem Geir
Buås er nå vara. Helt ny i styret, som vara,
er Annemor Sundbø. Hun ønskes
velkommen samtidig med at vi takker for
mange gode styreår med Tore Berntsen.
 Tom ble valgt som nestleder og sitter i
Arbeidsutvalget sammen med styreleder
Bjørn Vidar og Karsten.
 Det ble dannet ei prosjektgruppe for
landsstevnet 2022 som består av Karsten,
Ole Stian og Annemor.
 Olav har fokus på kurs og samarbeider
med kontorpersonalet om dette.
 Styret for utvikling av Bragdøya jobber
med en ny samarbeidsavtale mellom
Kristiansand kommune og Bragdøya.
Dette er en konsekvens av at vi har fått en
ny kommunestruktur.
 I forbindelse med coronapandemien har
vi søkt kompensasjon for tapte inntekter.
Søknaden ble innvilget med kr.450.000
 Både styremedlemmer og varaer deltar
på styremøtene.

Innvielse av Kristiansand
kajakklubbs «Hytte»
Nå er Hytta på Langøya ferdig til bruk for
Kajakklubben. Til innvielsen var det
invitert både øvrighet og lekfolk, og
visjoner om fremtidig bruk ble presentert.
Kajakklubben har fått mye hjelp fra
kystlaget til oppføringen. Redaksjonen i
«Nyhetsbrevet» var ikke invitert på
innvielsen (så seriøse er vi ikke ennå), men

Erik fikk en stor bukett blomster som en
takk for all hjelpen kystlaget har gitt.

Hva skjer
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.

