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Kjære kystlagsmedlemmer! 
Ny utgave av «Nyhetsbrevet» er ute.  Et 

populært organ som tar pulsen på hva som 

skjer i laget, et organ som binder laget 

sammen og som mange setter pris på. 

Nyhetsbrevet er et av flere svar på 

årsmøtets ønske om bedre informasjon. I 

motsetning til de raske digitale medier 

(som klart har sin berettigelse til ad-hoc 

nyheter), er dette et «slow-read»-tilbud 

som bør leses i sofaen. Jeg vil oppfordre 

alle, gruppeledere, komitéledere og 

medlemmer, til å bruke dette fora og bidra 

med aktuelle innlegg. Det er mange som vil 

synes det er interessant å se hva akkurat 

du holder på med. Det engasjerer! 

Ha en fortsatt god vinter!  

Hold varmen – og hold avstand! 

 

Bjørn Vidar Hellenes 

Styreleder 

 

Årsmøte 2021 
Årsmøte avholdes tirsdag 23. mars kl. 18.30 

på Bragdøya. Årsmøte utsettes ikke. Det 

settes i gang forberedelser til årsmøte i 

henhold til vedtektene. 

Slik lyder vedtaket fra styremøte 25.januar. 

Vi vet imidlertid at koronasituasjonen er 

utfordrende og at det kan bli enkelte 

forandringer. Styret mener imidlertid at 

det er viktig å forholde seg til en dato slik 

at sakspapirer kan ferdiggjøres og sendes 

ut. Innkalling til årsmøte og sakspapirer vil 

bli sendt til alle medlemmer i henhold til 

vedtektene.  

 

 

Båtmannskapene på 

sikkerhetskurs 

Hvert femte år må alle som fører eller er 

mannskap på kystlagets båter repetere sine 

kunnskaper hva angår sikkerhet om bord, 

på lik linje med alle andre sjøfolk. Her 

gjøres ingen forskjell enten det dreier seg 

om MS Bragdøya eller Superspeed. I uke 3 

tok Erik og Geir repetisjon på IMO-80 for 

offiserer. Dette er ett av flere kriterier som 

skal følges opp for å kunne fornye 

navigatørsertifikatet, som også utløper 

hvert femte år. Kurset varer i fem hele 

dager, inkludert to dager i medisinsk 

behandling.  

I uke 5 sto Jan, Tor, Klaus, Helge, Sigbjørn 

og Morten for tur. Disse trengte 

oppgradering på IMO-50 som er 16 timer 

totalt, hvorpå teorien tas som nett-kurs, 

pluss en dag i praktiske øvelser ute på 

sikkerhetssenteret. 

 



Nyhetsbrev fra Bragdøya kystlag 

 

Restaurering av «SONGVAAR» 
Vi skrev mye om «Songvaar» i nyhetsbrev 

januar 2020. Da dreide fortellingen seg 

mest om historie og organisering. 

Nå er restaureringen godt i gang. 

Båtbyggerne Håkon og Filip har funnet seg 

godt til rette i teltet klemt inn mellom 

vernede stålfartøyer på Bredalsholmen, 

såpass godt til rette at de har etablert et 

kjøkken og spiserom under baugen innerst 

i teltet. 

 
Arbeidet går framover, men som i alt 

restaureringsarbeid med gamle skuter så 

blir arbeidet gjerne mer omfattende enn 

man trodde da man satte i gang. Alle 

spanter som skal skiftes er imidlertid 

skiftet, og øvre bord i huden er satt. Videre 

strategi er imidlertid forandret. Nå festes 

dekksbjelker og dekket legges. Dette gjøres 

for å sikre formen på skroget.  

Det er furu i spanten og huden er eik.  

Det vil komme mye stoff om «Songvaar» i 

nyhetsbrevet framover. Det er flott at vi i 

kystlaget kan påta oss et slikt stort 

oppdrag. Vi gleder oss til fortsettelsen. 
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Nytt liv i Bragdøya 

Kystbibliotek 
Med en fortid som skolebibliotekar har jeg, 

sammen med Torhild Nesmann Halvorsen, 

påtatt meg å ruste opp den vesle 

boksamlinga som allerede finnes i rommet 

over Saltebua, og i tillegg kjøpe inn en del 

nye bøker som er tematisk interessante for 

kystkulturen i Norge. Alle bøkene blir nå 

registrert på datasystemet «Library Thing» 

og plasseres i hyllene ut fra emnegrupper. 

Eksempel: Historie/ fiskerier/ seiling/ 

lokalkunnskap, totalt 26 grupper. 

Alle bøkene blir stemplet «Bragdøya 

Kystlag» og får gruppenummer på hvit tape 

på bokryggen.  

Forslag til nye bøker mottas gjerne!      

Selve utlånet er dessverre ikke på data, 

men i god gammeldags, grønn 

låneprotokoll. Du trenger bare skrive ditt 

navn og telefonnummer og bokas tittel, så 

kan du ha den hjemme i fire uker. Her blir 

det tillitsbasert!! Viktig at alle skriver inn 

hva de låner, og viktig at det leveres 

tilbake.  

NB! Ved gjennomsyn av protokollen står 

noen få utlån fra tidligere år, som nok er 

glemt innlevert. Fint hvis de kommer 

tilbake til biblioteket! 

Etter hvert håper vi å kunne presentere 

noen av bøkene her i Nyhetsbrevet, og 

likeså på medlemskvelder når tirsdagene 

blir aktivisert igjen. Målet er at 

Kystbiblioteket blir et rom der alle 

medlemmene kan finne noe av interesse, 

og at utlåns- og innleveringsaktiviteten blir 

en innarbeidet del av kystlagets øvrige 

aktiviteter. 

 

Sidsel Knutsen  

 
 

Varmepumpe på Småbåtloftet 
Styret vedtok på styremøte 25.januar at vi 

monterer varmepumpe på småbåtloftet. 

Det vil imidlertid ikke bli gjort før på 

ettersommeren, men i god tid før kulda 

setter inn til neste vinter. Utgiftene legges 

på budsjett for 2021. Varmepumpa koster 

ca. kr 20 000, og det er det verdt. Nå slipper 

vi å høre på den 3kw`s byggtørka som står 

og durer i bakgrunnen.  

 

Landstevnet i 2022 
Nyhetsbrevet har tidligere orientert om at 

vi skal arrangere Forbundet Kystens 

landsstevne på Bragdøya sommeren 2022. 

Det sier seg selv at et slikt arrangement 

krever mye planlegging. Det er etablert ei 

gruppe med Ole Stian som leder, og vi skal 

samarbeide med Søgne Kystlag om 

arrangementet.  Gruppa utvider og 

konstituerer seg selv etter behov. Det vil 

imidlertid bli behov for mye arbeidskraft 

for å gjennomføre stevnet. Dette vil gruppa 

komme tilbake til etter hvert. 
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Ledig stilling som båtbygger 

på Bragdøya 
Vår dyktige båtbygger Jonathan har 

dessverre for oss valgt å søke nye 

utfordringer. Han blir ikke lett å erstatte, 

men vi håper det er noen der ute med de 

rette kvalifikasjonene. Vi søker derfor etter 

en utadvendt og engasjert trebåtbygger 

som er god på formidling og som brenner 

for tre som materiale. Søker må ha fagbrev 

som trebåtbygger. 

Hvis det er noen du kjenner, eller noen du 

kjenner som kanskje kjenner noen, så tips 

de gjerne. 

Mer info om stillingen her: 

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/st

illing/2f8f0908-a3d8-4695-9abf-

149f151e8c74 

Søknadsfrist er satt til 1. februar, men 

interesserte kan gjerne ta kontakt også 

etter fristen for en uformell prat. 

 

Avhending av småbåter 
Småbåtgruppa har gått gjennom alle båter 

de har ansvar for og lagt fram for styret et 

forslag om at enkelte båter burde 

avhendes. Gruppen mener det er viktig at 

kystlaget har et representativt utvalg av 

småbåter, med hovedvekt på tradisjonelle 

sørlandsbåter. Etter at disse er ivaretatt, 

foreslår gruppen følgende båter avhendet: 

Oselveren «Ole» (må repareres) og to stk. 

11 fots prammer (brukbar stand) selges 

eller gis til veldedige formål. Prammen 

«Ringene» gis til lekepark på Andøya. 

Viking og Ausvikbåten vrakes. 

Småbåtgruppa tar selv ansvar for 

avhendingen… og da blir det slik. 

 

 

Bærekraft i kystlaget 
I fjor hadde vi et innlegg om FNs 

bærekraftsmål på en av medlemskveldene. 

I etterkant av dette har noen medlemmer 

spurt om hvordan vi kan bruke disse og 

hva det i tilfelle vil bety for driften og 

medlemsaktiviteten i kystlaget. Styret har 

derfor vedtatt at det skal opprettes en 

gruppe som skal se nærmere på det. Hvis 

det er et tema som interesserer deg og du 

har lyst til å bidra i denne prosessen kan du 

ta kontakt med Pål Karsten Kristensen på 

e-post pal.karsten@bragdoya.no.  

FNs bærekraftsmål kan du lese mer om 

her: https://www.fn.no/om-fn/fns-

baerekraftsmaal 

 
 

Korona igjen - og det blir vi 

ikke ferdig med på ei stund 
På Bragdøya har vi åpnet for noe aktivitet 

på visse betingelser. Vi begrenser til maks 

fem personer per bygning/aktivitet. Vi 

holder avstand og noterer hvem som er til 

stede. Kafeen er stengt. Skal du ut på øya 

må du ha med deg mat og drikke selv.  

Ellers er du veldig velkommen, det kan 

være hyggelig å bare ta seg en tur på øya. 

Det er jo snart vår.  
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Redaktør 
Redaktør for nyhetsbrevet er Tom 

Andresen, og han tar gjerne imot forslag og 

innlegg. Tlf.: 930 84 003  

Mail: tom.andresen52@gmail.com   

 

Hva skjer 

KORONATILTAK  

Gjeldende koronarestriksjoner med 

begrenset aktivitet gjelder fram til ny 

beskjed blir gitt.  

 

Bragdøyabåten går som normalt på dagtid.  

 

Tirsdag 23.mars: Årsmøte 

 

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.   
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