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Søndag 30.mai 
gikk som vanlig Bragdøyabåden til 

Bragdøya og kaféen var åpen for vaffel, is, 

kaffe og brussalg. Det som skilte denne 

søndagen fra andre søndager, var at det var 

den dagen da varmen satte inn og mange så 

det som et «must» å komme seg ut på 

sjøen. Bragdøyabåden måtte gå flere turer, 

og sanda i badebukta var halvveis dekt av 

solhungrige «blekansikter». Vi må regne 

med masse folk på Bragdøya i sommer, da 

mange nordmenn vil feriere i landet.  

Det ble godt salg på søndag. 

 

 

 

 

Møvig Skole. 
Pandemien ødela det meste av 

undervisningen for elevene på Møvig Skole. 

Det har vært et frustrerende år. Vi håper 

allikevel de fikk et lite utbytte av de få 

timene de hadde sammen med oss.  

Nå er det sommerferie og elever og lærere i 

«arbeidslivssfag» takker for dette året. 

 

 
Her er noen av elevene samlet ved stranda.  
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Grønningen fyr 
Kystverket har ansvaret for fyret og som 

mange vet har kystlaget leieavtale med 

kystverket. Vi driver vedlikehold og utleie 

av bygningene på fyrstasjonen. Den ligger 

som et lite slott ute i havgapet ytterst i 

Kristiansandsfjorden og har gjort tjeneste 

som fyr siden 1878. 

Grønningengruppa har hatt 2 store 

dugnader og enkelte mindre nå i vår for å 

få gjort fyrbygningene klare for utleie. 

Koronarestriksjonene har gjort det noe 

mer besværlig for dugnadsinnsats, men 

heldigvis er iveren stor og arbeidet 

gjennomføres med liv og lyst.  Stemninga er 

alltid god selv etter en lang arbeidsdag på 

fyret. Det er rått der ute så det er ofte 

fuktproblem. Vi har luftet, vasket og 

skrubbet. Vi har redd opp senger, spylt og 

snekret og gulver er malt. Arbeidsledige 

blir dugnadsgjengen ikke! 

Grønningengruppa sin leder Sigbjørn 

finner stadig nye oppgaver. Heldigvis er det 

alltid tid til latter og prat over en kopp 

kaffe. Noen av medlemmene i 

Grønningengruppa kommer igjen år etter 

år og heldigvis kommer det nye til. 

 «Premien» for å få være med å vaske og 

male er at man kan få være vertskap en uke 

på sommeren. 

I skrivende stund er det kommet epost fra 

styret om at det er blitt lettelse i korona-

restriksjoner og da håper vi det blir mange 

som finner veien ut til Grønningen i 

sommer. 

Lørdag 19 juni satser vi på bra vær slik at 

vi kan ha siste dugnad før 

vertskapsperioden starter 20 juni. Den vil 

vare 8 uker i sommer. Info om overnatting 

etc finnes på bragdoya.no 

Vi sees på Grønningen i sommer.  

Hilsen Karen i Grønningengruppa 

 
 

 Ulykke på fjorden. 
Fredag 28. mai hadde vi dessverre ei 

ulykke på fjorden. 3 av våre medlemmer 

var på seiltur med seilsjekta «Jacob» da det 

ble et sammenstøt med en skjærgårdsjeep. 

En av våre fikk dessverre et stygt kutt og 

ble sendt til sykehus. Han kunne heldigvis 

skrives ut seinere på dagen. En kastet seg i 

sjøen før det smalt. Seilsjekta fikk store 

skader. Båtføreren i skjærgårdsjeepen ble 

selvfølgelig sterkt preget av ulykken. 

Dette var en bekreftelse på hvilket 

fantastisk beredskap vi har i Norge. Det tok 

ikke lang tid før politi, ambulanse og 

redningstjeneste var på stedet. Forholdet 

er anmeldt. 

Angående seilsjekta Jacob så blir dette en 

forsikringssak. Håkon har allerede begynt 

reparasjonen. 
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Hva med Rolivs-gruppa? 

«Hesten» er nå gjort klar for årets 
sommerturer. Det skal ros, seiles og det 
skal gjøres vel fortjente strandhogg. På 
grunn av koronaen blir det dagsturer og 
ikke overnatting. Det blir dagsturer to 
langhelger: 8. til og med 11. juli og 19. til og 
med 22. august. Bli med en eller flere 
dager. Ta kontakt med Karsten Karstensen 
tlf: 902 07 732 for påmelding og mer 
informasjon. 
 

 

 
  

 

Hurra og gratulerer! 
Vår faste kontormedarbeider Maiken fikk 

ei jente 18.mai. Styreleder Bjørn Vidar 

synes det var en ære å sende blomster til et 

nytt og foreløpig det yngste 

kystlagsmedlem. Og foreldrene selvfølgelig.  

 

 

Gerrads Villa 
Vi er tre jenter som har overtatt ansvaret 

for Gerrards Villa inne på Bragdøya, og 

sammen har vi brukt denne vinteren og 

våren til å sette vårt preg på bygningen. Vi 

har sett fram til første utleiehelg, og 

plutselig er den her. Det blir spennende. 

Da vi startet oppussingen, var pandemien i 
full gang. Medlemskveldene var satt på 
vent. Vi satt litt på gjerdet, men vi hadde 
vært innom og snust i rommene. Vi var 
tidlig i gang med planlegging. 
I vårens innspurt har vi jobbet hardt for at 
våre gjester skal få en fin opplevelse. 
Sovekomforten er oppgradert og vi har 
skiftet ut det som var slitt og unødvendig. 
Ikea har vært god å ha … og tenk at Else -
May sine gamle gardiner skulle passe så 
fint på kjøkkenet. 
Vi har hatt noen fine jobbdager sammen i 
Villaen og vi tror at våre gjester vil trives i 
sommer. 
God sommer fra Kirsti, Inger Merete og 
Else-May 
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Sognvår 
Det går definitivt framover. Det jobbes 

iherdig for tiden. Dekksbjelker, dollbord, 

rekkestøtter og pullerter er på plass. De 

sliter litt med å finne egnede dekksbord. 

Mangel på treverk og høyere priser stikker 

«kjepper i hjulene». Dekket skal legges før 

det legges ny hud. For tiden jobber Håkon 

noen timer på skuta «Solrik» i Grimstad. 

Philip og Alexander er har 100% på 

Sognvår. 

 

 
 

 

Nyansettelse 
Nå er Alexander kommet til byen og begynt 

i jobben som båtbygger i Bragdøya Kystlag. 

Vi ønsker han velkommen og håper han vil 

trives. Han er for tiden sterkt involvert i 

restaureringen av «SOGNVÅR». Derfor får 

vi ikke se han så mye på Bragdøya da 

restaureringen foregår på Bredalsholmen. 

 

 

Andungen under seil 
I forrige nummer av nyhetsbrevet skrev vi 

om dåp og navnsetting av Andungen GAKK. 

Nå har vi faktisk prøveseilt båten, og har 

fått oss et inntrykk av hvordan den seiler 

og hvordan den kan brukes i Kystlaget. 

Først av alt er det en båt som er mere livlig 

enn de tradisjonelle båtene våre. Vi har 

seilt sammen med «Limfjordsjekta». Gakk 

respondere raskere og er lettere å trimme. 

Den er sikker og seiler fort. En skipper eller 

mannskap som ikke følger med er lett å 

avsløre. Da lærer man. Det er allikevel ikke 

riktig å sammenligne med Limfjordsjekta. 

Til det er båtene for forskjellig med tanke 
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på skrogform, vekt og seilføring. Hver 

båttype har definitivt sine spesielle 

egenskaper. Men det er moro å seile 

sammen! 

De få turene vi har hatt i disse koronatider 

viser at medlemmer er begeistret, og har 

fått en ny seilopplevelse i GAKK. Båten er 

mye i bruk. Dette lover bra for 

seilkunnskapen i Kystlaget. 

Konklusjon: Terskelen for å dra en liten 

seiltur på fjorden er mindre. Veien fra å være 

helt uerfaren seiler til å tørre å ta en seiltur 

er kort. 

 

 

 

 
 

 
 

Bemanning i sommer 

• Kontoret vil i sommer være 
bemannet hver dag fra 9 - 14.  
Tlf. 414 89 500 

• Det vil være vertskap på Bragdøya 
fra uke 26 - 33. Tlf. 916 76 177 
Vertskap Grønningen uke 25-33.  

• Kafeen er bemannet med kafeverter 
kl. 11.00 - 17.00 i tidsrommet 26. 
juni - 8. august. Mandager har 
vertskapet ansvar for kafeen.  

• Småbåtbua er bemannet med 
småbåtverter hverdag kl. 10.00 - 
17.00 i tidsrommet 24. juni til 19. 
august. Den er også bemannet 
søndager i etterkant av ferie. 
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SOLRIK 
Våre båtbyggere har nok arbeid for tiden. 

Håkon er opptatt med reparasjoner på 

bakre mast (skonnertmasten) på 

skonnerten SOLRIK av Grimstad. Arbeidet 

foregår i Grimstad. 

 

 

 

 

Vevgjengen på låven 
De er ikke mange, men det mangler ikke på 

iver og interesse for faget. Nå har de 

installert seg med vever, spinne og 

fargeutstyr på låven og de har det visst 

veldig greit. Rundt låven går sauer og hva 

er mere naturlig enn å fokusere på livsløpet 

for ulla fra den henger på sauen til tepper 

og strikkede plagg. Interessen for dette 

faget vil gruppa gjerne markedsføre med 

enkel skriftlig informasjon. Det er mange 

folk som passerer låven en dag. Med en 

liten presentasjon har ulldamene tro på at 

flere vil vise litt interesse for dette flott 

håndverket. Det er hyggelig å bli lagt merke 

til.  
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EL-båt. 
I skrivende stund er ikke saken 
ferdigbehandlet. Bystyret har ikke gjort et 
endelig vedtak. Formannskapet har 
imidlertid innstilt Kystlaget til kr 750.000 
for å utrede eller iverksette tiltak for å 
elektrifisere fraktebåtene til Bragdøya. 
Innstillingen fra Formannskapet er gjort 
etter forslag fra MDG.  Normalt vil bystyret 
vedta forslaget, men vi roper ikke hurra for 
denne miljøpakken før det er vedtatt. 

 

Hva er det? 
Det er det sannelig ikke godt å si. Kanskje 

er det begynnelsen på et tørkeskap for våte 

kjeledresser eller et kunstprosjekt. Følg 

med i neste nr. av Nyhetsbrevet. Der vil du 

få svaret. 
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Terminliste ut august: 

• 21. juni Styremøte 

• 22.juni Medlemskveld 

• 23. juni St.Hans feiring 

• 8. august Sesongavslutning/    

sommerbåten på Bredalsholmen  

• Uke 32 NA-leir  

• 17. august Medlemskveld 

• 24. august Medlemskveld  

• 24. august LOS 300   

• 28.august VetSeil 

• 20. august Styremøte 

• 31.august Medlemskveld 

 

 

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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