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Hvordan har sauene det på 

Bragdøya? 
For de som ikke vet det, så har vi et sauelag 

på Bragdøya. Medlemmer i laget har vakt, 

og de deltar på sanking, klipping, 

vaksinering etc. Så får de kjøpt ei pakke 

med et fantastisk og smakfullt kjøtt etter 

slaktinga ei gang på høsten. 

Vi har hatt 36 sauer på øya i vinter. 

Dessverre er 1 registrert død, og etter 

tellinger savnes et dyr uten at det er 

funnet. Lamminga har gått greit. Vi har 

prøvd å telle antall lam og det høyeste 

antallet inntil nå er 38. Lamminga er 

imidlertid ikke helt ferdig. De to siste årene 

har vi brukt de samme værene. De må ha et 

godt liv på Bragdøya blant 34 søyer. 

 

Neste helg er det sanking, telling, 

registrering og vaksinering. Da blir det liv 

på hjemmejordet.  

Begynner ikke fårikålsesongen i 

september? 

 

 

Lakking av gulv på Småbåtloft 

Det er om lag 30 år siden gulvet på 

Småbåtloftet ble lakket. Nå var det såpass 

skittent og slitt at det var på plass med ei 

overhaling. Vi vasket med kraftvask og 

brukte oljebasert Gjøco halvblank lakk med 

2 strøk selvfølgelig. Nå kan vi ønske 

velkommen til kurs og aktiviteter på et flott 

gulv framover. Med ei nyinstallert 

varmepumpe så må det bli et godt rom å 

være i. 
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Klassegodkjenning av 

BRAGDØYABÅDEN 
Vi hadde Bragdøyabåden på slipp i uke 17 

for godkjenning. Nå er den godkjent for 5 

år framover. Vi fikk beskjed om å skifte 

redningsbøye, og det er heldigvis ingen 

stor sak. Samtidig med at den var på slipp 

fikk den et strøk maling på sida og litt 

bunnstoff under. Det er fint å ha det på 

stell. 

 

En grønn og blå pram 
Det sies at den som vil forske i 

robåtkulturen vår bør konsentrere seg om 

Norges mange lekeplasser og sandkasser. 

Mange rosjekter har endt sine dager der til 

stor glede for barna. Slik gikk det også med 

prammen etter et liv på Bragdøya. 

Prammen var dårlig, og vi tenkte den ville 

spre litt glede på lekeplassen på Ytre 

Andøya. Vi leverte den nymalt i fargene blå 

og grønn. Det fulgte ikke med årer…… for 

hva skal de med det? 

 

Hjemmekontor 
P.g.a koronaen er ikke Kristin mye synlig, 

men hun er i aller høyeste grad «online». 

Hun er vikar for Maiken og har rigget sitt 

kontor hjemme. For de fleste som ringer til 

kystlaget så er det Kristin de forholder seg 

til først. Hun må være spesialist i «multi-

tasking» med kravlende unger, 

regnskapsføring, innkomne og utgående 

samtaler, unger igjen, booking m.m. Vi 

savner deg på Bragdøya. Kanskje du savner 

Bragdøya også! 

 
 

Dåp og sjøsetting av 

Andungen 
25. mai var det sjøsetting med dertil 

hørende navnsetting, taler og dåp. Dette er 

et spennende seilprosjekt som er litt på 

siden av det vi vanligvis driver med, men 

som vi har stor tro på. Vi kjøpte båten for at 

ungdom og eldre skal ha en lettere vei inn i 

seilingens kunnskapsverden. Båten vil vi 

bruke i undervisning der fokus er 

rekreasjon, sport og bærekraft på sjøen. 

Dåpen var fortreffelig med sprudlevann i 

stettglass og tale av Tom der han hadde litt 

historie om modellen og hvorfor styret har 

gått inn for å kjøpe båten. Siden dette var 

en sport og turbåt ble det også servert 

Kvikk Lunch. Navnet vi har valgt 
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gjenspeiler at modellen heter «Andunge». 

Da ble det naturlig at egennavnet blir 

GAKK. Den offisielle navnsettingen og 

dåpen ble foretatt av formannen da han 

helte alkoholfri champagne på dekket der 

navnet var malt på. Han kom også med 

noen velmenende ord om lykke på havet. 

Dessverre ble ikke riggen montert denne 

dagen da det var uvær med 18 m/sek i 

kastene fra øst. Rigging og prøveseilas vil vi 

referere i neste nr. av Nyhetsbrevet. Vi 

gleder oss. Følg med.  

 

 

 

 

 

Et sikkert vårtegn. 
Det er når alt av båtmateriell skal på vann. 

Det er intenst og vakker. Det er mange ord 

og mye bråk, men mest undring. Tenk at de 

flyter i år også. Overhørte samtaler på 

bryggekanten: 

Kan æ bare la ho henge i krana til ho har 

trutna? - Æ fikk tak i ei pumpe - Æ smører 

litt fett i bunnen før ho går ut - ….om 

motoren starter i år også? - Ho fikk en dram. 
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Søppelsortering. 
Å sortere søppel er ingen nyhet for 

«Nyhetsbrevet». Det som derimot er en 

nyhet er at driftsleder Erik er temmelig lei 

av medlemmers forhold til kildesortering. 

Han er på grensen til å komme med grove 

ord i den anledning. Til tross for stor 

frustrasjon klarer han som ekte sørlending 

å besinne seg og sier kun at det er ugreit. 

På sørlandsk er dette et sterkt ord og betyr 

at nå må vi skjerpe oss. Det er satt ut større 

dunker til sortering. Foreløpig står de i 

Småbåtbua.  

Claus har tatt initiativ til å lage en 

sorteringsmodul på hjul som står i 

verkstedet. Vær så snill å bruk den. Du har 

imidlertid selv et ansvar for å sette deg inn 

i hvilke sorteringsrutiner vi har på 

Bragdøya. Bruk hodet. Nå er det alvor. 
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Noen ord fra styreleder 

Det jeg skriver kan virke litt kjedelig for 

noen, men det er vel min oppgave og plikt å 

orientere litt om saker og ting som opptar 

et engasjert og aktivt styre. Her er litt av 

det: 

*       Styret er konstituert med Tom 

Andresen som nestleder og Astrid Anita 

Z. Stegane som sekretær - og et 

arbeidsutvalg bestående av Karsten Løvdal, 

Tom Andresen og Bjørn Vidar Hellenes. 

*       Vi har fått tilskudd, eller tilsagn om 

tilskudd, fra Agder fylkeskommune på i 

underkant av 400.000 kroner til bl.a. til ny 

motor i Dagmar, utbedring av skader på 

Nesebuen og kulturhistorisk båtrute med 

MB Høllen (som vi nå eier). 

*       Vi har søkt Forbundet Kysten om 

midler til å restaurere Naustet på 

Bredalsholmen til bruk for Kystled Sør. 

*       Vi jobber med avtale for overtakelse 

av våningshuset på Stokken, for 

innlemming i Kystled Sør. 

*       Kjøkkenet er nå endelig vedtatt utvidet 

og oppgradert, om mulig ferdig før 

Landsstevnet 2022. Wenche Waage er 

styrets representant i prosjektgruppa. 

*       Det skal nå utgis bok om Grønningen 

fyr, kystlaget støtter prosjektet med å 

forhåndsbestille 100 bøker. 

*       Kystlaget har stilt økonomisk garanti 

for ferdigstillelse av Låven. 

*       Styret har bedt prosjektgruppa for 

Låven å utrede mulighetene for å 

bygge opp «stolpehuset» ved Låven. 

*       Det er nedsatt en liten prosjektgruppe 

for å gi innspill til kommunens 

kommunedelplan for kulturmiljø og 

kulturminner. Kari Løvland er styrets 

representant i prosjektgruppa. 

 

*       Vi har søkt offentlige tilskudd for 2022 

*       Vi har mottatt kr 100.000 til Låven fra 

SR-Bank 

*       Vi er i ferd med å ansette båtverter 

(ungdommer) for sommeren, i samarbeid 

med kommunen 

 

Han en god vår.  

Hilsen Bjørn Vidar (styreleder) 

 

 

Hva er en god nyhet? 
Tips oss eller skriv et innlegg selv. Send til 

tom.andresen52@gmail.com eller 

saltebua@bragdoya.no 
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