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Medlemsaktiviteter og 

terminliste 
Dessverre har det vært liten aktivitet på 

Bragdøya på grunn av koronasituasjonen, 

slik at de fleste aktiviteter er satt på vent. 

Styret legger i disse dager siste hånd på 
terminlista for 2021 og planlegger for en 
normal situasjon. Det tas imidlertid 
forbehold om at det kan komme endringer.  
Aktivitetene er mange og det trengs flere 
hender for å gjennomføre dem. Vi ønsker å 
engasjere og involvere medlemmene i 
kystlaget i de ulike aktivitetene og håper 
mange nå ønsker å bidra etter den stille 
perioden som nå forhåpentligvis går mot 
slutten. 
  
Det er særlig på følgende arrangementer 
det er behov for en håndsrekning fra 
medlemmene:  
Vårdugnaden (30.april og 1. mai) 
Bragdøyadagen/robåtens dag (6. juni) 
NA leiren (uke 32) 
Visetreffet (2-5 september) 
Kom deg UT-dagen (5. september)  
Strandryddedagen (18. september)  
Høstdugnaden (9. oktober)  
  
Vi oppfordrer medlemmene til å melde seg 
på saltebua@bragdoya.no for å bidra i det 
hyggelige miljøet vi har på øya. 
Så håper vi mange vil ta turen ut til 
Bragdøya når medlemsmøtene kan starte 
opp etter tørken. 
 

 

 

 

 

 

 

Avskjedsfest for båtbygger 

Jonathan Grimstad 
Jonathan slutter som båtbygger på 
Bragdøya og det er vi lei oss for. Han har 
vært en god medarbeider og fagmann i 
viktige restaureringsjobber og nybygg. Han 
ble ansatt på Bragdøya i 2013 og tok sitt 
fagbrev som båtbygger på Bragdøya. 
Jonathan har den siste tiden jobbet på 
Bredalsholmen med Hestmanden og 
Sognvaar. Vi hadde en liten 
avskjedsmarkering for Jonathan på 
Bredalsholmen fredag 26. februar. Diverse 
taler og et kakestykke avrundet hans siste 
arbeidsdagen for kystlaget.  
Jonathan er medlem i kystlaget, og vi tror 
han gleder seg til å være med oss i det 
frivillige foreningslivet på øya. Vi trenger 
han som fagmann. 
Lykke til i den nye jobben! 
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Sognvaar 

Vi har satt oss som mål å gi jevnlig 
tilbakemelding om framdriften i 
restaureringen av Songvaar. Dekksbjelkene 
er laget og pusset. På innsiden av spantene 
er det montert bjelkeveiert i eik som 
spantene skal hvile på. 

 
 

Isbryting 

Kystlaget har for tiden havnas eneste 
isbryter, og i den forbindelse har Bragdøya 
kystlag vært engasjert med å brekke is 
etter behov fra skipsfarten denne vinteren. 
Oppdragene får vi via Norships AS, som 
koordinerer dette for havna. 
Oppdragsgiverne har vært Kristiansand 
havn, One Co på Andøya, og Glencore.  
Det er Erik og Geir som utfører denne 
tjenesten. Det må da være en drømmejobb 
og sikkert en guttedrøm. Tenk og kunne 
brøyte seg råk i isen med masse krefter 
under dekk. 
Det er imidlertid også en annen virkelighet. 
Erik sier det er et mareritt å stå i 
styrehuset time etter time på fjorden, 
dunkende mot isflak der en hele tiden må 
holde seg fast. Selv ikke kaffekoppen vil stå 
stille.  
Geir sier at isbryting er kjempegøy i et par 
timer, men så dabber det litt av etter hvert.  
Jaja. Det er visst ikke så gøy allikevel.  
Men at det er positivt å ha litt inntjening på 
Bentsen, er begge to enige i. 
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Nytt fra Kystbiblioteket! 
Sjøl om koronarestriksjoner hindrer mye 
aktivitet, har det likevel vært mulig å jobbe 
litt med boksamlinga. Tanken var å lage ei 
bokutstilling til årsmøtet, og presentere 
noen av de gamle og noen av de nye 
bøkene.  
Dessverre ble det digitalt årsmøte i år, og 
derfor er det fint å kunne bruke 
Nyhetsbrevet til å si litt om boksamlinga. 
Det er mange skatter blant de gamle 
bøkene.  Blant dem er bøker som er knytta 
til lokal historie, geografi, leveveier og 
samfunnsliv her i Agder. Kysten og havet 
har vært livsnerven på Sørlandet, nok å 
lese om!  
Fisk og fiskeriindustri derimot var det ikke 
mye lesestoff om! Så her har vi kjøpt inn 
noen spennende og flotte bøker, ikke 
tungleste fagbøker, men nærmest 
fortellinger om de store fiskeriene som var 
Norges gull før olja. 
Utlånet er tillitsbasert. Alle lån skrives inn i 
den grønne, store protokollen! Lånetida er 
maks fire uker. Så leverer du tilbake ved å 
legge lånet ditt i hylla ved siden av 
låneboka, eller i kassen utenfor døra hvis 
biblioteket er låst.  
Godt å ha lesestoff i koronatida!  
 

 
TORSK. Fisken som skapte Norge (Frank A. 

Jenssen) 

 

 
Eventyret om KLIPPFISKEN (Karsten Alnæs) 

Barnas bok om LIVET I FJÆRA (Vesla Vetlesen) 

 

Redaktør 
Redaktør for nyhetsbrevet er Tom 

Andresen, og han tar gjerne imot forslag og 

innlegg. Tlf.: 930 84 003  

Mail: tom.andresen52@gmail.com 
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Lakking av gulv i kafeen 

Slik er det en gang i året når Jan rydder 
kafeen for å lakke gulvet. I år har han 
benyttet koronatiden til denne jobben fordi 
det stort sett har vært ei forbudssone for 
medlemmer. Den store revolusjonen i år er 
at han lakker med halvblank lakk 
istedenfor silkematt. At han tør… 

 

 

Metallgjenvinning 

Det er litt merkelig. Hvert år samles det 
opp store mengder metallavfall på 
Bragdøya som skipes over til 
avfallsmottaket på Andøya - og hvert år 
spør vi oss selv hvor alt dette metallet 
kommer fra. Det må jo ha kommet ut til 
Bragdøya en gang. Nå har vi skipet over 
nok en last, og metallet ble stablet på ei 
flytebrygge for å gjøre det enkelt. Vi rakk 
det heldigvis før isen satt seg på fjorden. 

 

Hva skjer 
KORONATILTAK  
Gjeldende koronarestriksjoner med 
begrenset aktivitet gjelder fram til ny 
beskjed blir gitt.  
 
Bragdøyabåten går som normalt på dagtid. 
Vennligst bruk munnbind på båten.  
 
 

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.   

 

 

 

   

 

 

 


