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BRAGDØYA KYSTLAG
- JULEN 2020
Kjære kystlagsmedlemmer!
Det går mot jul – og det går mot slutten av
et år som har vært litt annerledes. Og litt
annerledes blir nok deler av det nye året
også. Men det skal vi klare!
På Bragdøya har vi forsøkt å holde hjulene i
gang. Vi håper året tross alt har gitt oss en
liten smak av salt kystkultur med båtpuss,
rigging og turer, med fisking, veving,
sauehold og mye annet. Vi har tatt vare på
kystkulturen!
Alt dette gir samhold og glede. Det er
derfor vi gjør det. Vi sees igjen på nyåret!
Med dette ønskes dere alle en riktig GOD
JUL, og et godt nytt år! Ta godt vare på dere
selv og hverandre!
Julehilsen
på vegne av styret
Bjørn Vidar Hellenes
Styreleder

Koronaboka,
enmetersregelen og antibac
Bragdøya er ikke noe unntak. Vi strever
med metersregler og antibac som alle
andre i Norge og verden for øvrig. Vi er
nøye med hvordan vi beveger oss og vi tar
våre forholdsregler. At det kun er plass til
14 personer i kafeen og at vi hele tiden
maser om vask og korona kan for noen
virke irriterende, men sånn er det og det vil
vi fortsette med til det roer seg.
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Daglig leders førjulsrefleksjon
Jeg har nå vært på Bragdøya i 15 måneder,
og dermed fått oppleve et helt år og litt til.
Det er vel ingen som noen gang kommer til
å kalle dette året et normalt år, men jeg har
fått sett årets gang, med sine variasjoner i
aktiviteter og oppgaver, og sett hvor mye
som blir skapt av kystlagets medlemmer
gjennom hardt arbeid og engasjement.
Jeg trodde jeg kjente godt til kystlaget, og
Bragdøya, da jeg begynte i jobben. Som
kommunens kontaktperson hadde jeg lest
årsrapportene, vært på omvisninger,
deltatt på arrangementer og hatt jevnlige
møter med kystlaget, men det var ikke før
jeg begynte å vise rundt andre det virkelig
gikk opp for meg for et fantastisk sted
kystlagets medlemmer har skapt. Det er så
mange muligheter og så mye engasjement.
Det er så mange bygninger som hadde vært
ruiner, men som nå er fulle av aktivitet. Det
er så mange steder som hadde vært
gjengrodd og utilgjengelig, men som nå
yrer av liv. Jeg oppdager noe nytt hver
gang. På forrige omvisning oppdaget jeg
sågar et helt nytt verksted…
15 måneder har gått utrolig fort og det har
vært hektisk, lærerikt, utfordrende og
fantastisk!
Det har vært hektisk fordi det har vært mye
å sette seg inn i. Kystlaget har, på godt og
vondt, blitt en bedrift som må forholde seg
til regler i forhold til arbeidsmiljø og
regnskapsførsel. En stor del av inntekten til
kystlaget kommer i form av tilskudd fra
offentlige og private tilskuddsordninger.
Alt dette krever ganske mye administrativt
arbeid for å holde hjulene i gang.
Det har vært lærerikt å treffe så mange
mennesker som kan så mye om det de
holder på med. Noe av det første jeg sa når
jeg begynte var at jeg forbeholder meg
retten til å gjøre feil og stille dumme

spørsmål. Feil har det blitt, mange dumme
spørsmål og mye ny kunnskap.
Det har vært utfordrende å komme som ny
inn i en organisasjon med så mye historie
og så mange sterke meninger. Kystlaget er
skapt av mennesker med stort engasjement
og stor ståpåvilje. Dette har resultert i et
sterkt eierforhold til Bragdøya blant
medlemmene. Det ser jeg på som kystlagets
største fortrinn, men det kan være
utfordrende å forholde seg til iblant.
Det har vært fantastiske 15 måneder fordi
det har vært hektisk, lærerikt og
utfordrende.
Jeg ser frem til litt mer normale tider med
masse medlemsaktiviteter, store
arrangementer og mange mennesker på
Bragdøya. Jeg gleder meg til å, med
stolthet, vise frem det fantastiske stedet
dere medlemmer har skapt gjennom
mange år med hardt arbeid og
engasjement.
Ta vare på hverandre og dere selv… og god
jul.
Hilsen Pål Karsten
Daglig leder
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Røykeovnen igjen
I forrige nummer av nyhetsbrev skrev vi
om den underlige konstruksjonen på
brygga, og trakk tvil om hva det var og
hvordan den skulle brukes. Fiskegruppa
har slått tilbake med masse ild og røyk, og
det er røkt et stort parti makrell og pir. De
smakte fortreffelig, men bruk litt mindre
salt neste gang.
Merk at fyrbøteren tok på seg redningsvest
etter hvert. Det er antagelig fordi at om
hele ovnen skulle eksplodere og han havnet
på sjøen så var han trygg. Det gikk
imidlertid bra.

Nyhetsbrev fra Bragdøya kystlag
En forrett
Nå som de har begynt å røyke makrell i
Fiskegruppa, hva er da mer naturlig enn å
spørre vår eminente kokk Øyvind Nese om
oppskriften på en smakfull forrett med røkt
makrell. Her er den:
Brandade av varmrøkt makrell
til 4 personer
400 gr mandelpotet
200 gr varmrøkt makrell + 100 gr
5 dl H-melk
2,5 dl olivenolje
3 fedd hvitløk
3 kvaster timian + litt ekstra
1 gulrot
Salt
Pepper

Skrell poteter og ta vare på skallet. Skrell
hvitløk og hakk de. Rens makrell for skinn
og ben.
Ha poteter, hvitløk og timian i melken. Kok
opp forsiktig. Når poteter er ferdig kokt ha i
makrell og gi et kort oppkok. Sil av litt av
melken og kjør fisk og potet til en mos,
reguler med melk. Ha i olivenolje til slutt til
passe konsistens, smak til med salt og
pepper. Potetskall som er spart på friteres
på 180 grader som pynt og litt ekstra
sprøtt tilbehør. Skjær gulrot i tynne
strimler. Mosen has i en sprøytepose og
legges opp, pynt med potetskall, litt ekstra
makrell, timian og tynne gulrotstrimler.
Kan gjerne serves med en toastet baguette.

MS BRAGDØYA – nå også som
opplæringsfartøy
Bragdøya kystlag har i høst undertegnet en
samarbeidsavtale med Norsk Maritim
Kveldsskole NMKS om leie av båt med
skipper til opplæring og utsjekk av
kursdeltakere som tar eksamen i D5
(Kystskippersertifikat) og D5L
(Kystskippersertifikat for lystfartøy).
Til nå i høst er det gjennomført syv
moduler hvor kandidatene får opplæring i
fartøyshåndtering og nattnavigasjon med
navigasjonsinstrumenter. Kandidater som
ikke kan vise til fartstid på eget fartøy av en
viss størrelse, tar en såkalt praktisk utsjekk
for å kunne søke ut sertifikatet D5L. For D5
gjelder andre fartstidsregler.
I denne forbindelse har det vist seg å være
nødvendig å oppjustere noe på
navigasjonsinstrumentene om bord. Styret
har besluttet å investere kr 120 000,- til
dette formålet. Vi har per nå en radar fra
1985 der reparasjon ikke er et tema.
Opplæringsaktiviteten vinterstid gir oss nå
muligheten til å ta en slik investering.
Planen er å gjøre jobben med å bytte ut
instrumentene før de neste kursene starter
opp på nyåret.
Alfa kompetanse som driver kursene for
NMKS er særdeles fornøyd med å benytte
MS BRAGDØYA til dette formålet. Båten er
på mange måter «skreddersydd» til
undervisning i den forstand at vi
bokstavelig talt har klasserommet med oss
om bord.
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Sistemann låser

Mimrebilder

Når juleferien starter på Bragdøya er det
ingen unntak fra den daglige rutinen. Jan
sjekker at dører er låst og at lysene er
slukket, og om det kommer frost så stenger
han vannet. Han er definitivt den mest
synlige arbeidskaren på øya med ansvar
som skipper på Bragdøyabåten. Han
stortrives som skipper, har vært ansatt
siden 10.mai 1992, og er ikke lei av jobben.
Han kan faktisk prestere å si at jobben blir
mer og mer spennende. Kaptein Jan er
bestevenn med barnehagebarna og har
alltid en god replikk på lager.
15. desember fylte Jan 60 år. Dette ble som
seg hør og bør feiret med gaver, flagg og
sang fra noen av barnehagebarna han
pleier å kjøre til og fra øya, til kaptein Jans
store glede.
Nå i koronatiden har Jan ansvar for
rutinegjennomføring for å unngå smitte,
med mye vask og stadige påminnelser.
Redaksjonen ønsker deg god jul.
Husk å låse dørene og slukke lyset. Ikke
glem verkstedet.

Nå er det jul og koronatider. Da tillater vi
oss å vise noen mimrebilder, og så får du
reflektere litt i jula over hvor fort vi
glemmer hvordan det var og hva vi har
gjort. For de av dere som ikke husker noe
av dette, så er det kanskje fordi det er ei
stund siden dere var på øya. La oss sees i
2021.
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Bragdøyabåten i jula
Bragdøyabåten tar noen dager fri i
forbindelse med jul og nyttår. Siste dag før
juleferien er tirsdag 22. desember. Første
dag etter nyttår er mandag 4. januar.

Hva skjer
KORONATILTAK
Tiltakene som ble innført i november varer
foreløpig ut 2020. Mer informasjon om
videre tiltak kommer i januar.
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.

