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Hva 
gjør man når man må skifte alle fløytene på alle 

redningsvestene som skal brukes på MS 

HØLLEN? Da reiser skipper seg og ber pent på 

en tirsdagskveld om noen kan tenke seg å 

bruke litt tid på dette. Det ble gjort den 

kvelden. De må jo være i orden og i henhold til 

forskriftene. Takker. 

 
 

Båtnaustet i Kyresundet 
Det er ikke ofte vi besøker naustet der den 

ligger i skyggen på fuktig grunn. Nyhetsbrevet 

har besøkt Naustet i Kyresundet. Dette er 

ukjent mark for mange medlemmer. Få besøker 

Naustet. Det er jo bare gamle båter der. For 

kystlaget er imidlertid naustet verdifullt. Det er 

en lagringsplass i skyggen, med fuktig grunn 

slik at båtene ikke sprekker. Vi må snart lage en 

plan for vedlikehold og framtidig bruk av 

naustet. Den er satt opp med staur og 

bølgeblikk, og deler må repareres. Stauren står 

rett på jord, og da vet vi hva tiden gjør med det. 

Det er en stor jobb, men vi kan ikke skyve den 

foran oss i det uendelige 

Dette er definitivt ikke en nyhet, for bua er om 

lag 30 år gammel. Vi tar oss imidlertid den 

frihet å utøve litt press på dem som lager 

prioriteringsliste i kystlaget. Nå er det nevnt.  
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Vi har 
ikke skrevet mye om prammen «Fruen». Den 

ble blant annet brukt av fru Elisabeth Gundersen i 

Karensvika i Herøysundet når hun skulle på 

vaskejobb på butikken på Tømmerstø, derav 

navnet «Fruen». «Fruen» skulle brennes, men ble 

overtatt av skoleklassen til Elisabeth Gundersens 

sønnedatter Vibeke Gundersen på Vardåsen skole 

og brukt til klasseekskursjoner.  Da klassen 

sluttet på Vardåsen skole, overtok klassestyrer 

Jan C. Rosenlund båten, og satte den på Bragdøya 

til reparasjon og ny bruk. Ho blir ivaretatt nå. 

 
 

 
 

Usannheter (Fast spalte) 

Det er ikke kommet melding om usannheter i 

forrige nr. av «Nyhetsbrevet» 

Kajakker 
Vi har flere kajakker i Kystlagets eie. Vi skulle 

gjerne ha brukt dem mere, men tiden strekker 

ikke til. Om noe i kystlaget vil lage en plan for 

hvordan vi får organisert utlån og deltar i det 

praktiske arbeidet, så er vi alle glade for det. 

Kajakkene fortjener bedre enn å ligge til tørk i 

et telt. 

 
 

Nyhetsbrevet 
er det første nyhetsbrevet i hele verden som 

har fanget både MS Høllen og MS Bragdøya på 

samme bilde. Det må vel bety at nå er begge 

båtene i drift. Gratulerer.  
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Loshuset på Oksøy 
Fra søndag 17. juli åpner Loshuset på Oksøy for 

overnatting. Etter et møte med Kystverket i 

april så det ikke lyst ut for denne sesongen. Det 

var ikke innhentet dispensasjon fra 

vernemyndighetene og behandlingstiden var 

lang. Det var dermed ikke mulig å gjennomføre 

åpningen som var planlagt fra 1. mai. Etter 

noen dager ble det imidlertid avklart at vi får 

tillatelse til å åpne huset for utleie, med 

vertskap, utenom fuglefredningperioden som 

går fra 15. april til 15. juli. Dermed setter vi i 

gang. Alle detaljene rundt reservering og sånt 

er ennå ikke helt på plass. Følg med 

på www.bragdoya.no  Vi gleder oss til å vise 

frem dette flotte huset. Det er lagt ned mange 

dugnadstimer her. 

 

 

Kystens dag 
ble arrangert lørdag 11 juni. Tradisjonelt har vi 

kalt det Bragdøya-dagen. Vi fokuserte på roing 

og robåter som er en del av vår kulturarv. Vi 

gav gjester anledning til å prøve tradisjonelle 

robåter, og Kristiansand Roklubb viste hva en 

moderne robåt er god for. På Låven hadde Gjert 

Werring dukketeater med «Baldrian og Musa» 

på programmet, og i Saltebua holdt Bjarte 

Vestøl et foredrag (med bilder) fra sine lange 

roturer i en Oselver.  

Vi hadde også invitert sommerens 

småbåtverter. De fikk en innføring i hva 

sommerjobben vil inneholde. 

Vi kunne ønsket oss flere gjester, men når det 

regner på formiddagen så blir det bare slik. 

Sola kom sterkt etter hvert. Det ble en fin dag.  

 

 

http://www.bragdoya.no/
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Kystens dag fortsetter.  

 

 

 

 
 

 

11.juni  
var det vårsanking av øyas sauer. Det startet 

med at gjeterhundene på en fenomenal måte 

samlet voksne dyr og lam i en innhegning på 

Hjemmejordet. Der stod medlemmer i 

kystlagets sauelag klar til innsats. Pelsen ble 

både nappet av og klippet, dyr ble vaksinert og 

merket og alt ble katalogisert. Fakta for 
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saueholdet er at vi har 33 voksne dyr der ute 

nå inkludert to værer. Ei søye døde i april. Det 

ble født 42 lam. Dessverre døde et lam. 
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Sauesanking fortsetter.  

 
 

 
 

 

Storseilbom på Lister 
Det ble under vårpussen i år oppdaget store 

råteskader på bommen. Det måtte da lages ny 

og vi hadde et brukbart emne. Speiderskøyta 

Gyda hadde tidligere 2 master. Da de for mange 

år siden gikk over til bare en mast, fikk 

kystlaget den gamle mesanmasta. Denne kunne 

brukes. Den måtte da kuttes på lengda og 

reduseres i diameter. Bommen er 7 meter lang 

og har en største diameter på 14 cm.  Det ble 

mye arbeid med saging, høvling og pussing. 

Men vi har nå fått en fin ny bom, med gjenbruk 

av den gamle masta til Gyda. 
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Ny motor i Dagmar 
Nyhetsbrevet har tidligere omtalt at vi har 

kjøpt ny motor til Dagmar LOS. Det tok litt tid 

fra vi omtalte nyinnkjøpet til den ble satt inn i 

båten, men nå er det gjort.  

 
 

 

 

Terminliste: 
• Medlemskveld fortsetter hver tirsdag 

frem til landsstevne. Avgang Lumber kl 

18:00, retur ca 21:30.  

• Torsdag 16.juni: Ukuleleøving 

• Mandag 20.juni: Styremøte 

• Torsdag 23.juni: St. Hans feiring  

• Lørdag 25.juni: MB Høllen og MS 

Bragdøya begynner å kjøre  

• Torsdag til søndag 21.-24.juli 

Forbundet Kystens Landsstevne på 

Bragdøaya 
 
 

Tips oss  
eller skriv et innlegg selv. Send til 
tom.andresen52@gmail.com eller 
saltebua@bragdoya.no  
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