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Kjære kystlagsmedlemmer! 
Takk for tilliten – igjen! Årsmøtet 2022 ble 

gjennomført på ordinært vis i slutten av mars. 

60 fremmøtte gjenvalgte hele styret for en 

periode til. Skjønner ikke hva galt vi har gjort 

som fortjener det.  

Vi skal, sammen med en dyktig administrasjon, 

gjøre det vi kan for at Bragdøya kystlag blir et 

kompetansesenter for kystkultur og et godt 

sted å være. En stor oppgave blir nå å 

gjennomføre Forbundet Kystens Landsstevne i 

juli. En gjeng med mange dyktige folk sørger 

for det – på dugnad.  

Vi hadde en diskusjon på årsmøtet om 

beslutningsprosesser og forholdet mellom 

ansatte og frivillige, på dagtid og kveldstid. Vi 

har i dag 8 ansatte (noen på deltid). Dette er 

dyktige og genuint interesserte folk som 

kystlaget drar stor nytte av. Derfor er det viktig 

at det er god kommunikasjon mellom ansatte 

og medlemsmassen, at beslutninger tas der de 

skal og at den gode dugnadsånden bevares. 

Dette er noe vi skal ha fokus på fremover. 

Ledelsen, både tillitsvalgte og ansatte, vil prøve 

å være mer synlige, være til stede på 

medlemskvelder – åpne for spørsmål, innspill 

og samtaler.  

Bjørn Vidar 
Styreleder 

 

Tirsdag 5. april 
Vi ønsket velkommen til Jo van der Eynden og 

Jan Rober Jore den kvelden. Det er et par som 

sammen lager dokumentariske filmer omkring 

kulturelle temaer, og i særdeleshet filmer som 

dokumenterer livet på kysten. Jo holdt en liten 

innledning som fokuserte på fakta om 

havstykket «Skagerak». Han fokuserte på 

langvarige tradisjoner i samkvemet mellom 

landene som ligger rundt, utveksling av kultur, 

handel og tilstanden til havet nå når det gjelder 

fiskebestand og forurensning. Filmen var en 

godt dokumentasjon som understreket 

historiens fine sider, men som også fokuserte 

på hvor hardt belastet dette havområdet er. 

Jo og Jan har laget flere dokumentarer sammen, 

og vi vil selvfølgelig invitere de tilbake til 

høsten. De har kort vei til Bragdøya. De bor jo 

bare i nabokommunen østpå. 

 
 

Kjøkkentilbygget utvendig 
Alle prater om at det skal bli fint å få et større 

kjøkken. Få prater om at tilbygget har en 

utvendig side som må impregneres og males. 

Da er det godt vi har dugnadsfolk og ikke bare 

handverkere innendørs på timepris. Er vi enige 

om det? 
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Dokumentasjon 

 
Målet var å ferdigbygge rosjekta før 

landsstevnet. I forbindelse med at Nordiske 

Klinkbyggertradisjon er kommet på UNESCOS 

liste over immaterielle kulturarv som skal 

bevares, har styret bestemt at sjekta skal stå 

halvferdig under landsstevnet som et 

dokument på en båt under bygging og for å vise 

til gjester hvordan ei klinkbygget sjekte bygges. 

 

Utstilling på Låven Det har vært 

uklarheter om det skulle lages en 

utstilling/dokumentasjon av klinkbygde 

tradisjonelle norske båter på Låven som skulle 

stå og videreutvikles også etter landsstevnet. 

 
 

 

Saken ble tatt opp på styremøte 27.april. og det 

ble gjort et vedtak: 

Styret mener at småbåtutstillingen på Låven må 

lages slik at den kan stå inntil videre. 

Utstillingen evalueres etter to år, det vil si 

sommeren 2024.  

Det er jobbet med utstillingen en stund nå, men 

etter at det kom et vedtak fra styret vil arbeidet 

intensiveres og målet med utstillingen vil bli 

tydeligere. 
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Reprise 
er et godt ord for innsatsen som gjøres for å 

klargjøre båtene til sommersesongen. Vi gjorde 

det samme i fjor på denne tiden av året, og året 

før det også. Bildene taler for seg. En stor 

innstas gjøres for å få båtene klare til bruk. Litt 

reparasjoner er det også 
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Nyansatt båtfører 
Fra 4.april er Ove Dag Johnsen ansatt som 

båtfører i Bragdøya Kystlag. Hans hovedfokus 

er chartertrafikk og kulturreise til Ny-

Hellesund med MB HØLLEN. Båten er i trygge 

hender hos Ove Dag. Samtidig med å være en 

god båtfører er han en mann som forstår seg på 

stålbåter og motorer og trives godt i 

verkstedet. Velkommen som ansatt i Bragdøya 

Kystlag. 

 
 

Det er ingen nyhet 
at Bragdøya Kystlag har Bragdøyas eneste 

ukulelegruppa. Det er derimot en stor nyhet for 

de fleste at de er så mange, har øvelse en gang i 

måneden, under kyndig ledelse og at det er 

plass til flere livsglade trubadurer i orkesteret.  

 

Personalet 
Nyhetsbrevet har gjort et «scoop». Vi er det 

første «Nyhetsbrevet» i verden som har klart å 

samle alle ansatte på Bragdøya på et bilde. 

Fra venstre: Driftsleder Erik (som nå 

pensjoneres), båtfører Ove Dag (nytilsatt på MF 

Høllen), læregutt i båtbygging Filip, båtbygger 

Håkon, daglig leder Pål Karsten, nytilsatt 

driftsleder Frode, båtfører Jan, båtfører Geir, 

kontormedarbeider Maiken, 

kontormedarbeider Kristin og båtbygger 

Aleksander. Fotografen beklager at det kun ble 

litt av hodet til daglig leder Pål som ble synlig 

bak kroppen til Frode. 

 
 

Prosjektet «Englandsfarere – 

80 år etter»  
Gratulerer med gjennomføringen av reisen i ei 

motorsjekte fra Sørlandet til Buckie i Skottland 

i forbindelse med markeringen av 80 år siden 

krigen. Turen var en hyllest til alle dem som 

under krigen flyktet fra nazismen i små sjekter 

med kurs for friheten i Scottland. Vi ser fram til 

at vi kan lytte og lære av erfaring fra turen. 

Prosjektet er invitert til et foredrag en 

tirsdagskveld i saltebua til Høsten. 
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Dugnad 30. april 
Det var varslet på epost, hjemmeside, og våre 

sosiale medier. Det møtte 25 arbeidshungrige 

medlemmer. Maling av bygninger og benker, 

rydding og i særdeleshet klargjøring av båter 

var hovedfokus.  Et felles og herlig måltid var 

det også plass til. Vi takker for innsatsen. 

 

 

 
 

 

Vi ønsker den velkommen 
Den siste måneden er det flere ganger 

registrert havsuler i små flokker rundt 

Bragdøya. Det er mange år siden sist. Noen 

mener den er den vakreste havfuglen. Antallet 

sjøfugl er sterkt redusert de siste årene, men 

tellinger viser at det er blitt litt flere Havsuler. 

 
 

En nedtur 
Sverre Gregusson har hatt driftsansvar for PIL. 

Han har nå gitt «stafettpinnen» til Tore Solberg. 

Etter Tores gjennomgang av båten har han 

funnet at skansekledningen er råtten og at den 

må skiftes. Som den positive personen Tore er 

så mener han ny kledning vil være på plass før 

sommeren. Vet han egentlig når sommeren 

begynner? 
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Det var vel en nyhet 
da «NAVIGATØREN» kom ut i 1938. Det er en 

praktisk haandbok tilegnet H.K.H Kronprins 

Olav. 

I et utdrag fra boken står det: …..men hermed er 

det på ingen måde min mening at ville avskrekke 

nogen fra at lære seg seilsport. Tvert imot. Faren 

skaber manden, og i vår tid med fellesskoler, 

tuklet oppdragelse og al anden elendighet, som 

forvakler den unge gut og gjør han til en 

forkjælet stakkar istedenfor til en kolblodig, 

vilje, og legemsterk mand, er seilas liksom alle 

andre sunde idretter av langt større betydning 

end i de gamle, mindre nervøse og avslappede 

tider. 

 

Det va da som søren 
Det blåste bare litt mye langs bryggene på 

Bragdøya og førtøyningslina var slitt og røyk. 

Da gikk hekken på Utteren mot skinnegangen 

på slippen og noe brast. Flyndra ble ødelagt og 

roret var på vei ut.  Det måtte selvfølgelig skje 

akkurat nå i denne forferdelige travle vårtida. 

Dette er jo servicebåten til Grønningen. 

 I denne stund da Nyhetsbrevet er kommet ut 

så alt er fikset og i orden 

 
 

 

 

GYDA 

 
 

Sjøspeideres skøyte «GYDA» trenger nytt 

fenderbord. Vår båtbygger Håkon har jobben. 

Han har forresten fått seg egen verktøytralle 

nå. Han var lei av å frakte tungt verktøy og 

maskiner fra verkstedet og ut på bryggane. Han 

sier at det bare er hans og ikke til utlån. 

 

 Så bra 

Til sommeren vil vi ansette 4 småbåtverter på 

Bragdøya. De lønnes gjennom kommunens 

sommerjobbprosjekt som et etabler for at flest 

mulig ungdommer kan få seg en sommerjobb.. 

(Hurra igjen). 
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Høllen 

 
Vi har fått kr 180 000,- av fylket til 

sommertrafikken for MB Høllen  (hurra). 

For øvrig har det vært travelt med «MB Høllen» 

i vår. Etter at høytrykkspyleren blåste hull i 

bunnen, er mye arbeid blitt utført. Det er 

sveiset inn plater i bunn. Den er grunnet og 

malt utvendig og inne i motorrommet til det 

ukjennelige. Det er så lyst og fint nede i 

motorrommet nå at man nesten må bruke 

solbriller. Motoren har vært ute i denne 

prosessen for å komme til. Nå er motoren inne 

igjen. Den er på vann igjen og tauet til 

Bragdøya der den skal ferdigstilles. Rør skal 

monteres og ledninger skal trekkes.  
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ØY-QUIZ 
Øyer og holmer i Kristiansands skjærgård 

1. Min og din øy    
  

2. Farget fyr    
  

3. Guttens holme   
  

4. Den lilles øy    
  

5. Ikke kuas øy    
  

6. Ikke ny øy    
  

7. Guttenavn er øya  
   

8. Del av ansikt    
  

9. Jentas holme    
  

10. Ikke kort øy    
  

11. Gakk-gakk øya   
  

12. Plante øy    
  

13. Skitt er øya    
  

14. Kantøya 
     

15. Ikke der øya  
    

16. Kirkeøya  
 

17. Kattens øy 
     

18. Ikke grunne    
  

19. Kvinnelig kroppsdel   
  

20. Heltedåd øya  

Prøv selv. Premien er den gode følelsen av 

at du er godt kjent blant holmer og skjær 

nær Kristiansand. Fasiten kommer i neste 

nr. av Nyhetsbrevet. 

Usannheter (fast spalte) 
Under tittelen «En typisk tur til Oksøy i mars» 

skrev jeg i forrige nr. av Nyhetsbrevet : «Ove, 

Bjørn og kona Synnøve  tok Bragdøyabåten …… 

osv» 

Det er ikke riktig. Redaktøren er ikke i den 

posisjonen at han kan lage nye parforhold. Det 

riktige er derfor at: «Ove, Helge og kona 

Synnøve tok Bragdøyabåten …… osv.» 

Redaktøren skrev at nå var det første seil 

endelig sydd på Bragdøya. Det er heller ikke 

sant.  

En liten påminnelse/orientering fra Lisbeth: 

«Da vi fikk oselveren Peder, arrangerte vi 

seilsyingskurs for medlemmene. Vi hadde det 

over noen helger på loftet i småbåtbua, og med 

innleid kursleder østfra. Det var vellykket». 

 

Landstevnemøte i Saltebua 

26. april 

 
Medlemmer ble orientert om status for 

landsstevnet mht. program, steder for 

aktiviteter og økonomi. Omfanget av foredrag 

og aktiviteter er stort. Stort fokus på møtet 

hadde også hvordan vi takler uforutsette 

hendelser som brann, storm etc. Komiteen har 

foreta en risikovurdering av alle aktiviteter. 

Komiteen har jobbet godt. Stort fokus hadde 

også mat og bevertning. Bærekraftsmålene 

oppfordrer til kortreist mat, men det ble reist 
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tvil fra forsamlingen om amadinepoteter fyller 

disse kriteriene selv om maten lages inne på 

Lumber. Amadinepoteter blir importert fra 

utlandet. Bevertningsansvarlig kunne 

imidlertid opplyse om at multene i 

multekremen var norske. Det trodde han var 

helt sikkert. 

Vi gleder oss. Landstevnet har egen webbside: 

https://bragdoya2022.no/ 

Det legges ut info om forberedelser og 

påmeldte båter på facebook, 

 Bragdøya 2022 Landsstevnet Kysten:  

https://www.facebook.com/bragdoya2022 

 

Terminliste 
• 10.mai: Medlemskveld 
• 17.mai: Åpen båt kai 6 
• 24.mai: Medlemskveld 
• 26.mai: Ukuleleøving 
• 30.mai: Styremøte 
• 31.mai: Medlemsmøte 
• 7.juni: Medlemskveld 
• 11.juni: Vårsanking sau  
• 11.juni: Kystens dag – Robåtenes dag 
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