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Møte om landsstevnet 
Tirsdag 12. oktober hadde gruppa som 

organiserer Landsstevnet 2022 kalt inn til 

et møte blant medlemmer i Søgne kystlag 

og Bragdøya kystlaget til et «forberedende 

møte». Det var ca 45 personer til stede på 

denne tirsdagskvelden.  

Fokus var å fortelle om omfanget av 

Landsstevnet, hvor langt forberedelsene er 

kommet og hva vi trenger av ressurser 

både før og under stevnet. Landsstevnet 

arrangeres 21. -24. juli 2022. 

Det ble en lang og fin diskusjon.  

Det er etablert grupper eksempelvis; 

infrastruktur, havnegruppe, kjøp og salg, 

havn, økonomi/sponsor etc. Gruppenes 

arbeid er fremdeles i «støpeskjeen». Størst 

diskusjon ble det om den økonomiske 

rammen for stevnet.  

Det kom uttalelser om hvordan man 

betaler for seg, forholdet mellom 

tilreisende, kystlagsmedlemmer, og byens 

befolkning som bare vil oppleve litt 

stemning på øya, skal vi har 

stevnekontingent osv.  

Hele øya er satt av til stevnet. Stevnet har 

egen logo og slogan: RENT HAV-LEVENDE 

KYSTKULTUR. 

Vi ser fram til fortsettelsen!  

 

Lørdagsaktivitet 
Lørdag 9 oktober ble det gjennomført 

dugnad med omtrent 25 deltagere. Hesten 

og flere småbåter ble tatt på land, rengjort 

og tatt inn i naustet. Ellers ble det ryddet 

søppel, rensket stikkrenner og takrenner, 

toaletter rengjort og diverse arbeid. Vi fikk 

servert god mat og det fine været gjorde at 

vi hadde en fin lørdag. 
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Nesebuen 
Siste gang Nesebuen var på slipp var i 

2016, og det var tydelig at nå var det på 

høy tid med en overhaling under vannlinja. 

Varsler om lekkasjer og slitt vannlinje talte 

sitt tydelige språk. Vi slippsatte den i Risør. 

Den største utfordringen var å drive skuta 

under vann. Det må gjøres fagmessig, og 

framfor alt er det en tung jobb. Heldigvis 

har vi båtbyggere i laget, og Håkon hadde 

det faglige ansvaret.  

Nesebuen er tilbake på øya nå. Den ser 

definitivt bedre ut. Arbeidet med 

innredning og ferdigstilling vil fortsette på 

Bragdøya, men under presenning. Dette 

arbeidet er allerede i gang. 

 

 

 

 

 

Portretter i Nyhetsbrevet 
Redaktøren av nyhetsbrevet er gjort 

oppmerksom på at alle liker ikke å bli 

gjengitt på foto og kan nekte på det. Det er 

det forskjellig motiv for. Kan vi be om at 

om noen vegrer seg for det, så gi beskjed til 

kontoret? Red.  
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Merkelig 
Det er da merkelig at vi år etter år er like 

entusiastiske når båtopplaget er i gang. 

Hvilken drivkraft dette er skulle vi gjerne 

visst litt mere om, for alle vet at om 5 

måneder skal vi gjøre det samme, men i 

omvendt rekkefølge. Det heises på land, 

jekkes, skrubbes, og tildekkes de neste 

ukene nå. Det virker som om det er en god 

plan i år for hvordan det skal gjøres og 

hvor båtene skal stå.  

 

 

 

 

 
 

Uheldig 
Det er uheldig å skrive feil navn. Det gjorde 

redaktøren i forrige nyhetsbrev. 

Representanten fra SR Bank som besøkte 

oss på øya med kr.100.000 i midler til 

Låven heter ikke Eivind Tellefsen, men 

Eivind Ellefsen. Vi håper han kommer igjen, 

etter denne tabben. Beklager 

 

El båt 
Kystlaget fikk 750.000 av Kristiansand 

Kommune for å utrede eller sette i gang 

overgangen fra diesel til elektrodrift på 

våre fraktebåter. Dette har vi skrevet om i 

nyhetsbrevet før. Arbeidsgruppa som 

består av Tore, Geir og Erik er allerede godt 

i gang med en plan for å bruke midlene i 

henhold til formålet. Det er for tidlig å få 

referat fra gruppas arbeid, men det 

kommer nok. 
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Klimaforkjempere 
Hver sommer har vi en del klassiske båter 

liggende i museumshavna i Nodeviga. På 

høsten går de til Bragdøya for opplag. En 

dag kom disse roende i PRIKKEN for at den 

skulle på land. Om de fikk motorstopp på 

fjorden vet vi ikke, men vi velger å tro at de 

har rodd fra Nodeviga for å minske co2 

utslippene og redde klodens miljø. Alle 

monner drar.  

 

 

Arne Kristoffersen  
kommer til medlemskvelden tirsdag 26.okt. 

Han rodde i Kystlagets Oselver fra 

svenskegrensa til Russergrensa. Vi får 

muligheten til å følge han i ord og bilder fra 

denne spennende turen. Det kan bli en 

hyggelig kveld. Til opplysning for alle oss 

sofasittere.: For å starte ved svenskegrensa 

kunne han selvfølgelig lastet båten på en 

henger og kjørt dit. Arne valgte imidlertid 

heller å ro først fra Bragdøya til grensa for 

å starte på skikkelig vis. (han spøker ikke 

med integriteten). 

Seminar i Tromsø 
Kystlaget er invitert til Tromsø seminaret 

2021. Daglig leder Pål, leder av 

småbåtgruppa Olav og båtbygger 

Alexander deltar fra Bragdøya Kystlag. 

Fokus for seminaret er strategi for verning 

av åpne båter. Seminaret starter 19 okt. 

 

Den røde bua igjen.  
Endelig har redaksjonen fått klarhet i hva 

den øverste nye røde bua på knatten bak 

Saltebua kan være. Det er ei bu for 

kaldrøyking av fisk. Planen er at røyken 

skal gå fra ovnen nede på brygga til den 

første bua. Da er røyken varm og vi får 

varmrøyking. Så vil røyken bli ledet videre 

inn i huset for kaldrøkingen. «Ingeniørene» 

påstår da at røyken har reist så langt at den 

er kald. 

Endelig fikk vi svar. Nå er samlingen av 

røde buer komplett, men hvor er 

røygamakrellen? 

 
 

Funnet 
Nyhetsbrevet har ikke spalte for savnede 

eller funnet ting. Unntaket tar vi på strak 

arm da et medlem har funnet en pose på 

Bragdøya med innhold av stor verdi (sa 

hun). Mest av alt ønsker hun at eieren får 

innholdet tilbake. Posen inneholdt 

strikkepinner. Har du savnet disse så 

kontakt kontoret til Bragdøya Kystlag.  



Nyhetsbrev fra Bragdøya kystlag 

 

Tiæringen/laromsbåten 
“HESTEN” (1939)  
Sommeren 2021 
 

 
 

 
 
I vår hadde ROLIV-gruppa som vanlig 
stelledugnader på “Hesten” og med el-
pumpa klargjort, ble det sjøsetting, med 
god hjelp fra folk utenfor gruppa - som 
bemerket forbauset: “den lekker jo nesten 
ikke!  For en riktig stelt robåt LEKKER 
IKKE VED SJØSETTING!  “Trutne”? 
29.juni var det "Traditional Sailing Day" og 
vi møttes på Bragdøya ti (?) folk "fra syv til 
sytti" for å delta med "Hesten".  Festlig 
seilas - som endte i roing inn 

Drangsvannene, til bading og måltid.  Så 
motor tilbake til Lumber. 
På grunn av smittevernet har vi nå et par år 
avstått fra overnattinger, og hatt kun 
dagsturer.  Første "vanlige" turomgang var 
på slutten av juni, da vi hadde to-tre turer. 
Malen er alltid den samme: ro av sted, 
kanskje noe seiling, finne et hyggelig 
landingssted, små vandreturer/toppturer 
med eventuelt matsanking og litt 
søppelplukking, måltid, mulig bading og 
fjæreutforskning.  Randesund er en vennlig 
og variert øygard til dette, og som alle 
varierte, småfalne øygarder, aldeles 
utømmelig for turvarianter! 
Andre omgang med to dagsturer var i 
andre halvpart av august, 9 og 11 folk, 
begge til Stokken.  Innimellom var det å ta 
imot "Statsraad Lehmkuhl", og diverse 
privatturer, blant annet krabbetur en natt - 
"Hesten" er en ypperlig "gravebåt"! 
 
Nå skal båten snart på land - og neste år er 
det nye utferder!  Vi gleder oss alt! 
 

 

Søndag 26.sept 
Motivet for å sette opp båtrute for 

medlemmer til Bragdøya siste søndag i 

måneden, var at vi ønsket å se andre 

medlemmer enn de som normalt drar til 

øya på tirsdagskveldene eller på dagtid. Og 

slik gikk det. 

Det møtte kun 14 personer, men vi fikk rett 

i at det var ikke de som normalt besøker 

øya. Det ble en god blanding av 

pensjonister og medlemmer vi aldri hadde 

sett ansiktet til før. Det var strålende vær 

den dagen, og båtfolket gjorde at det var 

tett langs kaia. Vi hadde kun kaffeservering, 

men folk hadde med matpakke. Det ble en 

god søndagstur.  

Neste søndagstur er 31. oktober. 

Velkommen!  
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Møvig skole 
Skolesesongen er godt i gang igjen. Selv om 

elever fortsatt har fravær grunnet korona, 

så er skolen så å si i normalen igjen. 

På Bragdøya har vi «friluftsliv» og 

«kulturarv» på tirsdager og 

«arbeidslivsfag» på torsdager. I 

«arbeidslivsfag», der lærerkrefter fra 

kystlaget deltar, jobber elevene i tre 

grupper der to av gruppene er i verkstedet.  

Temaet for undervisningen har fokus på 

teknikk ved reparasjon av plastbåter, 

bygging av kajakk i finer og rep av putter. 

Ei gruppe jobber med å bygge opp en 

kjøkkenhage ved Låven. Når vi går inn i 

november og mørketid vil fokuset bli 

annerledes. Etter hvert vil vi begynne på en 

ny robåt og reparasjon av ei eldre 

seilsjekte. 

I «friluftsliv «og «kulturarv» er det uteliv 

som er det viktigste mens det ennå er lyse 

dager. Våre ro og seilsjekter blir mye brukt, 

og våre medlemmer med erfaring i båtbruk 

deltar med kompetanse. 

 
 

 

 

Hva skjer fremover?  

- Medlemskvelder på tirsdager. Med 

blant annet knivkurs.  
- Ukuleleøving 28. oktober  
- Høstfest 6. november 
- Julemarked 14. november 

- Kurs i bruk av snekkermaskiner 6. 

og 7. november 


