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Kjære kystlagsmedlemmer! 
Vi nærmer oss årsmøtet. Det går av 

stabelen tirsdag 29.mars på Bragdøya. Alle 

oppfordres til å møte. Dokumentene legges 

ut på vår hjemmeside to uker før. Her får 

du et innblikk i hva som er gjort i 2021 og 

hva som planlegges i 2022. 

Å være styreleder eller styremedlem for en 

forening med 670 medlemmer, 8 ansatte og 

et 50-talls store og små båter er en jobb og 

et ansvar. Det tar på, derfor er det normalt 

at noen gir seg og noen nye trer inn. Når 

valgkomiteen spør, bør en tenke at dette er 

en jobb en gjør for felleskapet. Noen må 

gjøre den for at propellen skal svive rundt, 

og den innsats som styre- og 

utvalgsmedlemmer gjør, er i høy grad også 

dugnad.  

Kystlaget har store utfordringer foran seg. 

Vi skal arrangere Landsstevnet 2022, vi 

skal ferdigstille bygninger som låven, 

kjøkken og nytt toalett, vi skal få MB Høllen 

i kommersiell drift, vi skal starte utleie på 

Oksøy, avklare prosjektet på Stokken og 

starte renovering av naustet på 

Bredalsholmen – og, fremfor alt, vi skal ta 

tilbake all den aktiviteten og samværet som 

koronaen har hindret i to år! Det klarer vi i 

felleskap! 

 
Bjørn Vidar 
Styreleder 

 

Kjøkkenutvidelse 
Nå går det fort med byggingen. De som har 

vært engstelige for at ikke tilbygget skulle 

bli ferdig til sommeren kan senke sine 

skuldre.  

 
Det er bare et problem. Snekkerne som 

jobber ute på Bragdøya med kjøkkenet 

synes det er en såpass hyggelig 

arbeidsplass at de gruer seg til at de må 

reise til fastlandet. Her er det hyggelige 

folk, et godt miljø, stort sett pent vær og 

sol, gode sanitærforhold og hyggelige 

spisepauser. Og så får de betalt for det. 
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Utstilling på Låven 
Vi har tatt mål av oss til å vise et utdrag av 
tradisjonelle norske klinkbygde båter på 
loftet i låven. 

 
Vi har så vidt begynt å samle båter vi har 
på Bragdøya. Vi finner noen her, og noen 
der. 

 
Målet er å kunne ha en «utstilling» til 
landsstevnet, men vi gjør også dette for å 
ha et undervisningsopplegg for skoler og 
andre som er interesserte. Vi har fokus på 
klinkbygde båter, og vi ønsker å presentere 

dem slik at det er enkelt å vise de 
forskjellige båtenes særpreg.   
Blant samlingen som i første omgang skal 
presenteres er en Oselver på 29 fot og en 
Oselver på 18 fot, en Åfjordsbåt, ei 
Sørlandssjekte, en Ranabåt og en 
Nordlandsbåt.  Vi har alle båttypene spredd 
på øya. Å samle alle på låven gjør det 
lettere å danne seg et bilde av forskjellene 
og likheten i kultur og båttyper i det 
langstrakte landet vårt. 
 

Slippvogna 
Det måtte ta slutt en dag. Vi har endelig 

valgt å pensjonere slippvogna. Den siste 

tida har den vært sliten og svai i ryggen, og 

driftsleder har vært engstelig for at den 

skulle bryte sammen under belastning. 

Sidestøtter ble demontert, og 

skjærgårdstransport fraktet den til 

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. 

Det ble anslått at ho veide 4 tonn, og 

lekteren som fraktet vogna krenget noe 

voldsomt under løftet. På Bredalsholmen 

skal det tas mål og ny skal lages. Vi har fått 

tilbud på ny vogn til Kr. 163.000.- pluss 

frakt. Uni-stiftelsen har bidradd med kr 

80.000.-. Den skal leveres tidlig på våren. 

(Nå er det egentlig sein vinter). Det ble 

besluttet å senke vogna en smule i forhold 

til hjulene. 
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Kursavslutning for 
knivmakere 

 
Vi startet knivkurs i oktober og det er nå 
avsluttet. Til sammen 17 personer har 
deltatt og mange flotte kniver er produsert. 
Vi sier imidlertid ikke at fra og med nå kan 
medlemmer ikke lage kniv. Det viser seg at 
folk klarer seg selv og forsetter 
knivhobbyen sin på småbåtloftet. Her er 
det hyggelig lag og framfor alt er det 
stuetemperatur hele året. 

 
 

 
 

MB Høllen 
Det foregår mye oppjusteringer med MS 

Høllen for tiden. Fokus er å rydde opp i 

motorrommet. Ove Dag har lovet at når de 

er ferdige så skal det være mulig å jobbe i 

motorrommet med hvite hansker. (Det 

gjenstår å se). Som vi skrev i forrige 

nyhetsbrev så står Høllen på land på 

Bredalsholmen nå pga en lekkasje i skroget 

rette under motoren.  

 
Nå er motoren tatt ute, og det skal sveises 

inn ei plate der hullet i skroget var. Hullet 



Nyhetsbrev fra Bragdøya kystlag 

 

blir fortalt med en «groptæring». Siste 

tilbakemelding er at plata som skal sveises 

inn blir mere en 1 m2. Det er en del, og det 

blir dyrt. Det repareres på Bredalsholmen.  

Ellers jobbes det på Bragdøya med å male 

opp rør og tilførselsledninger i 

motorrommet. Viste du at rør for 

ferskvannskjøling skal være lys blå, 

sjøvannskjøling skal være mørk grønn, 

dieselrøret skal være brunt, rør for 

trykkluft og hydraulikkolje skal være hvitt 

og smøreolje skal være gul? 

Er dette en nyhet som bør komme med i et 

nyhetsbrev? For noen få «maskinister» er 

ikke dette en nyhet, men for de fleste av oss 

er det fram til nå helt ukjent. Dette er ikke 

viktig for deg i sjekta di, men nå vet du det! 

 

Limfjordsjektas toppseilbom 
Vi laget en i fjor, men en kvist på et 
strategisk punkt gjorde at den knakk. Så 
var det bare å begynne på nytt, og den må 
være ferdig til sesongstart. Vi laminerte 
den av kvistfri furu denne gangen. Vi tror 
det holder. 

 

 

Kommunikasjon 
På initiativ fra et medlem er det etablert ei 
kommunikasjonsgruppe i kystlaget 
bestående av fire kystlagsmedlemmer. 
Fokus for gruppa er å analysere hvordan vi 
kommuniserer med hverandre, hvilke 
signaler vi gir til våre etablerte og nye 
medlemmer for at de skal trives i Kystlaget. 
Målet er å gi råd til styret og iverksette 
tiltak. Behovet for ei slik gruppe blir 
tydeliggjort i siste årsmelding som blir lagt 
fram på årsmøtet i år. Der vil du lese at vi 
har en netto tilskudd blant medlemmer på 
12 personer, men det er 81 personer som 
melder seg ut/har ikke betalt. Hvorfor er 
det slik? Det gir grunn til ettertanke. Dette 
er en av flere problemstillinger som dukker 
opp i et stort kystlag og som denne gruppa 
griper «tak i». 
Gruppa ledes av Astrid Stegane. 
 

Rosjekta 
Det begynner å likne en båt. I skrivende 
stund er 3. bord satt fast. Planen var at Filip 
skulle gå opp til fagprøven som båtbygger 
med denne rosjekta som en del av prøven. 
Det har de falt fra. Han får en oppgave som 
er mere relatert til byggingen av 
«Sognvår». Sjekta blir allikevel ferdigstilt 
og Hakan blir fast medhjelper i byggingen. 
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Hurra 
Nå er endelig første viktige beslutningen 

tatt for å restaurere Naustet på 

Bredalsholmen.  

 

 
 

Byggmester Frank Dovland har gitt et 

tilbud på skifte av tak, og det har vi 

akseptert. Han vil gjøre dette i vår. Tilbudet 

er kr 177.000.- Det er imidlertid en 

forutsetning at kystlaget tar seg av frakt av 

materialer og stillas. Så da er vi i gang. 

Neste viktige organisering er at vi må 

etablere ei styringsgruppe for prosjektet.  

En invitasjon til å være med i denne gruppa 

vil vi sende ut til våre medlemmer på mail. 

 

 
 

 

Nå haster det! 
Nyhetsbrevet har oppfordret «folk» til å 

sende inn sitt forslag til navn på den nye 

seilbåten vår Ynglingen, men hvorfor 

mottar vi ingen? Vi kan ikke risikere at når 

formannen skal foreta dåp og sjøsetting i 

april ei gang, så vet han ikke hva han skal 

si. Vi kan jo ikke drikke sjampis uten å ha et 

navn. Send navneforslag på SMS til Tom: tlf 

93084003. 

 

Styret for utvikling  
av Bragdøya holder møte 2 ganger i året. 
Styret er opprettet som en del 
samarbeidsavtalen vi har med Kristiansand 
kommune og ledes av kulturdirektøren.  

Her luftes det ideer, anbefales og gis 
uttalelser som angår Bragdøya. På møte 8. 
mars ledet for første gang den nye 
kulturdirektøren, Camilla Jarlsby, møtet. I 
styret sitter representanter fra flere 
sektorer i kommunen: Eiendom, kultur, 
oppvekst, teknisk og helse- og sosial. 
Kystlaget er representert med styreleder 
Bjørn Vidar Hellenes og tidligere styreleder 
Tore Berntsen. Daglig leder er bisitter. 
 



Nyhetsbrev fra Bragdøya kystlag 

 

Kjøkkengruppa  
Når kjøkkenet står ferdig 1.juni, håper vi på 

å få dekket noen av utgiftene våre, i form av 

arrangementer, søndagskafe, landsstevnet, 

og kiosk på sommeren. En onsdag i 

begynnelsen av mars møttes 25 

medlemmer som ønsker å være med i 

kjøkkengruppa på Bragdøya. Det var en 

nydelig overfart med MS Bragdøya i 

blikkstikke vann. Det ble god servering, og 

en hyggelig kveld.  

Ønsker du å være med i denne gruppa, kan 

du kontakte kristin@bragdoya.no 

 
 

Møvig Skole 
har satt seg som mål å lage en kjøkkenhage 

på Bragdøya. Den legger de ved 

rotkjelleren oppe ved gårdsanlegget.  

De vil invitere flere til å delta, og 

kystlagsmedlemmer kan eksempelvis få ei 

pallkasse eller to der de kan dyrke sine 

egne grønnsaker. Nå setter de opp gjerde 

slik at ikke sauene skal komme først til 

matfatet. De var litt uheldig med det første 

gjerdet. Det hadde såpass store masker at 

lam satte seg fast. Nytt gjerde med mindre 

masker er kjøpt inn. Dette arbeidet er et 

valgfag for elevene og er et alternativ til 

tysk eller fransk. Mange er glade for 

valgmuligheten. 

 

 

Usannheter (fast spalte) 
Det er ikke varslet usannheter i forrige nr. 

av nyhetsbrevet (puh) 

 

Det er 
kommet tilbakemeldinger på at det er 

mange merkelige setningsoppbygginger og 

uvanlige tegnsettinger i Nyhetsbrevet. Jeg 

vil bare opplyse om at redaktøren er 

pensjonert sløydlærer. Ikke norsklærer. 

 

 

mailto:kristin@bragdoya.no
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Dagmar 
får for tiden litt pleie. Den ene pullerten på 

babord side blir bytte ut av båtbygger 

Håkon. Han fant imidlertid litt mere råte i 

huden etter befaring fra robåt. På sikt må 

vel bordet skiftes. Håkon glemte 

redningsvest under befaringen, men det 

var lite fare for at han skulle drukne.  

 
Håkon «flyder a sæ sjøl», men han mener at 

om han ramler i vannet og vi vil ha han 

opp, er det best å taue han hen til stranda 

først.  

 

 

Andre viktige nyheter 

• Medlemskvelder tirsdager 

• Innslag på medlemskvelden 15.03, 

om den nordiske 

klinkbåttradisjonen 

• Årsmøte avholdes 29. mars 

• Kurs: bendsling av årer 22.03 og 

05.04 

• Ukuleleøving 24. mars 

• På tirsdagskvelden 5.april kåserer Jo 

van der Eynden over temaet «Havet 

Binder» En film og kåseri som 

begynner kl.08.15 i Saltebua. 

• Lørdag 30. april er det Vårdugnad 

• Søndag 1. mai er det sesongåpning 

• Seilkurs i mai, mer info kommer 

Følg Bragdøya kystlag på Facebook og 

Instagram.   

 

 

 

 


