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Kjære medlemmer 
Et nyhetsbrev skal først og fremst være et 

«brev» med nyheter. Nå er det imidlertid slik at 

redaktøren har hatt sommerferie, og da kan 

skriveriene i denne utsendelsen være litt 

foreldet. Vi fyller også på med stoff vi tror er av 

interesse. Dere får ha oss unnskyldt.  

Det er snart høst og om litt er det vinter med 

mye aktivitet i Bragdøya Kystlag. Det er tid for 

ferske nyheter. Gled dere. 

Har du spennende ting du synes må på trykk så 

sender en mail til: tom.andresen52@gmail.com 

 

Symaskinen 
Vi har omtalt innkjøp av symaskin før, men nå 

er vi i gang med sying. Vår store investering 

bærere frukter. Fokus til høsten er sying av seil 

til Jacob og rep av andre seil vi har i hylla. Vi 

tror at den erfaringen vil gjøre oss i stand til å 

ta større oppgaver. Vi har sydd litt allerede, og 

den er en fantastisk god maskin. Nå er det bare 

å finne folk som har lyst til å lære litt mere om 

dette faget. Det er et fag med aerodynamikk, 

form og tradisjoner. Det blir en gøy vinter på 

Småbåtloftet! Gulvet på Småbåtloftet nylakket, 

og vi har varme fra ei ny varmepumpe.  Kan det 

bli bedre forhold for en seilmaker? 

 

 
 

Knivmaker 
Pandemien har ødelagt mye av kontinuiteten i 

kniv og slirekursene. Vi tror vi går mot bedre 

tider og starter aktiviteten igjen etter skolens 

høstferie, dvs i oktober. Aktiviteten/kurset vil 

bli annonsert. Dette ser vi fram til.  

 

Søndag på Bragdøya? 
Styret tok en beslutning på siste styremøte før 

ferien om at vi organiserer tur til Bragdøya 

siste søndag i måneden fram til jul. Hensikten 

med vedtaket er at vi ønsker medlemmer på 

øya som normalt ikke kan dra til Bragdøya på 

tirsdagskveldene eller på dagtid i uka..  

Vi starter opp med dette tiltaket søndag 26. 

sept. Dette vil bli annonsert seinere. 

Tiltaket gjelder bare for medlemmer. 

 

Promotering av Kulturreiser 
Søndag 25 juli seilte MS HØLLEN sin rute til 
NY_HELLESUND etter ruteplan for denne 
sommeren. Det var imidlertid også en tur for 
promotering av et prosjekt for å etablere en 
kulturrute på Agder. Dette er satt i gang av 
USUS (Næringsklyngen for reiseliv-, kultur- og 
opplevelser på Sørlandet) og Agder 
fylkeskommune. Prosjektet er i en innledende 
fase.  Prosjektet kan være en innfallsport til å 
jobbe systematisk med bærekraftig reiseliv og 
opplevelser langs kysten av Agder. Med på 
turen var det inviterte statister og et filmteam. 
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Promoteringen er finansiert av USUS. Høllen 
har seilt rute til NY-HELLESUND i sommer med 
stopp på Bredalsholmen og Gamleøya. For å få 
til dette i sommer ble Høllen kjøpt av kystlaget 
med støtte fra Fylkeskommunen. 

Det skal bli spennende å se ferdig film fra 
turen. 

 

 
 

 

 
 

 

Båtverter og kafeverter 
I sommer ansatte vi ungdommer på Bragdøya. 

Noen har jobbet med å tilrettelegge aktiviteter i 

småbåtbua for tilreisende. Andre har betjent 

kafeen.  

Vi takker for innsatsen.  
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Redningsdåd i skjærgården  
En tirsdag ettermiddag på forsommeren 

med strålende vær, dro «Oksøygruppa» på 

felles tur til Loshuset på Oksøy. Agendaen 

var et slags årsmøte for rekonstituering av 

gruppa (fra oppussingsfase til driftsfase), 

kombinert med kosetur og grilling. Selvsagt 

ble det nyoppussede huset også tatt i 

øyensyn. 

Det var imidlertid en stolt svane der ute 

som svømte omkring med noen merkelige 

bevegelser. Det er ikke normalt – sa de som 

hadde greie på slikt – den har vikla seg inn i 

noe, den må vi redde! Heldigvis hadde vi en 

biolog i gruppa, og en handlekraftig 

ingeniør. Svanen ble lokket inn i 

fjæresteinene ved hjelp av brødskiver, 

Håkon (ingeniøren) listet seg innpå bakfra 

og kastet et badehåndkle over den og holdt 

den fast. Utstyrt med saks og kniv fikk 

Hilde (biologen) kuttet bort restene av 

nylongarn som den hadde fått ned over 

halsen. En takknemlig svane kunne 

deretter svømme omkring med høyt hevet 

hode!  

  

 

  

Dette ga oss en påminnelse om at marin 

forsøpling kan ha livstruende 

konsekvenser for livet i havet og for de som 

lever av havet. Det tok Hilde kun et halvt 

minutt å finne dette i fjæra på Oksøy. 

Biologer har et godt øye for slikt.  

 

Torsdagsturer i sommer 
Sommeren er normalt ei stille tid for 

kystlagsaktiviteter. Vi har allikevel tilbudt litt 

opplevelser med felles seilturer i en av Norges 

fineste skjærgårder 
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Lakking av Slippgulv 
Vi har satt oss som mål å gjøre gulvet i øvre 

slippområde til et gulv det er godt å jobbe på. 

Derfor vasker, sliper og lakker vi sånn hvert 

andre år. I år lakket vi halve gulvet fordi den en 

halvparten var opptatt til byggearbeider. Vi 

skulle gjøre det før sommerferien, men som 

vanlig trakk det litt ut. Arbeidet ble gjort i 

begynnelsen av juli. Det ble bra!  
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Bua på Knausen 
I forrige nr. av nyhetsbrevet presentert vi et 

rammeverk som så ut som begynnelsen på ei 

bua. Vi etterlyste hva det var, men ingen har 

gitt oss løsningen på mysteriet. Nå er 

rammeverket kledd og det ser ut som ei bu. 

Kan det være ei sikringsbu slik DNT har på 

fjellet eller tørkeskap for sure sjøstøvler? 

Løsningen på mysteriet lar vente på seg. Følg 

med.  

 

 

Midler til NAUSTET 
Forbundet Kysten administerer et større beløp 

som er øremerket restaurering av naust og 

uthus. Midlene er gitt av «Sparebankstiftelsen 

Gjensidige». Bragdøya Kystlag søkte om midler 

til å restaurere og reparere naustet på 

Bredalsholme. Vi fikk kr 300.000.- Vi 

planlegger for tiden hvordan vi skal 

gjennomføre arbeidet. Parallellt med dette 

arbeidet lages det en forslag til framtidig bruk, 

som sikkert kan forandres om andre kommer 

flere og bedre ideer.  

 

 

 

Vasking av ull 
Ulla fra villsauene er ikke akkurat rein og klar 
til veving sånn uten videre. Den må vaskes 
nøye og renses for rusk før den kan bli tepper. 
Til det bruker vi 4 glovarme vann i bøtter. Det 
er ganske tidkrevende, og tungt for ryggen å stå 
med bøttene på det flateste underlaget vi kan 
finne ute. Og sjelden har det vært å finne i god 
arbeidshøyde! 
Men Bragdøya kystlag er jo heldigvis full av 
hendige og hjelpsomme folk! Da Sigbjørn og 
Anders ble bedt om å lage en vaskebenk i riktig 
høyde, var det ikke nei i deres munn. De gikk i 
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gang øyeblikkelig og på en kort formiddag 
hadde de snekret ferdig den supreste benk av 
overskuddsmaterialer fra låven. Kostnad kr.0, 
nytten kjempestor! Nå blir det slutt på veltede 
bøtter med glovarmt vann og verkende rygger 
for oss teppevevere. Så her blir HMS og 
hjelpsomhet tatt på alvor! 
Tusen hjertelig takk for jobben fra vevgjengen 
på Låven. 

 
 

Søppelsortering 
Sortering av søppel er fokus for tiden, og 

kystlaget gjør hva vi kan for å følge opp. Det er 

laget 3 moduler som er flyttbare og inneholder 

terminaler for hva vi skal separere søppelen på. 

 
 

 

Terminliste : 

• Medlemskvelder tirsdager, med 

avgang fra Lumber kl 18:00, retur kl 

21:30.  

• 26. august og 23. september: 

Ukuleleøving på Bragdøya 

• Seilkurs småbåter 27.-29. august 

• Vet-Seil 28. august 

• Filmpremiere 7. september  

• Strandryddedagen 18.september  

Klarer vi å gjøre Bragdøya søppelfri? 

Nettsiden vår oppdateres kontinuerlig.  

Der finner dere mer detaljer om de ulike 

arrangementene.   


