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Kjære kystlagsmedlemmer! 
Enda et nyhetsbrev før ferien – men dette blir 

det siste. Det skrives i en stund da landet vårt 

nok en gang rystes av horrible handlinger hvor 

flere ble drept. Da er det viktig at vi har et 

sted som Bragdøya, et sted hvor vi kan møte 

venner, ta oss av hverandre, et sted hvor vi kan 

finne ro og hvile og meningsfylt arbeid. Vi har 

ennå en del arbeid å gjøre med forberedelser 

til landsstevnet i juli. Landsstevnet blir prikken 

over i’en i sommer. Håper vi ser mange av 

dere der! Og etter det skal øya nytes! Da skal vi 

slappe av, kjøpe vafler og is, bade og sole 

oss, ro og seile og ha det hyggelig. God sommer! 

Bjørn Vidar 

Styreleder 

 

Krakken  
under vinduet var savnet. Nå er den på plass 

slik at selv småvokste voksne og storvokste 

barn kan nå opp til luka for å kjøpe seg en 

vaffel, en is eller en kopp kaffe.  

 
 

 

El-ferge 

 
Det er praktisk å ha MS Bragdøya liggende ved 

kai på Lumber. Båten blir ofte brukt til komité- 

og styremøter. 21. juni holdt eksempelvis 

gruppen for fremtidig elektrifisering av 

passasjerbåter møte i under dekk i MS 

Bragdøya der den lå fortøyd ved Lumber. 

Gruppa er supplert med to nye medlemmer og 

består nå av Geir Buås, Erik Wigstøl, Tore 

Solberg, John Amund Lund og Tore Berntsen.  

Hovedmålet for arbeidet er å utrede tekniske 

muligheter, gjeldende offentlige krav og 

finansiering for el-drift av passasjertrafikken 

mellom fastlandet og Bragdøya. 

Gruppa har inngått samarbeid med eksterne 

konsulenter for å vurdere mulighetene for el-

drift av MS Bragdøya og Bragdøyabåten.  

I tillegg utredes anskaffelse av el-ferje som kan 

settes i drift mellom Lumber og Bragdøya. All 

infrastruktur i henhold til lading mv. er også 

del av prosjektet. 

 

714 
Det er kommet en super melding fra kontoret. 

Vi har rundet 700-tallet i antall medlemmer, og 

foreløpig er vi havnet på 714.  

Til alle nye medlemmer:  

Velkommen i klubben» 
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Det har vært 
litt utfordringer med den nyinnkjøpte 

Ynglingen «Herman». Det viste seg at vantene 

var for lange og enkelte kordeler i vantene var 

slitt. Vi har skiftet overvant og undervant og 

forstaget, og så har vi bygget ny pidestall til 

storseilskjøtet. Dette gjorde vi fordi det ganske 

enkelt manglet. Heldigvis har vi gode 

platearbeidere i dugnadsgjengen på Bragdøya.  

De fikser det meste. Den ble laget i rustfritt stål.  

 
Herman er nå rigget og nesten klar til seilas. Nå 

blir det bra. 

 

Hvordan Herman seiler vil du lese om i neste 

nyhetsbrev. 

 
 

Utebenker 
Vi har et sterkt behov for utebenker akkurat 

nå, og tar konsekvensen av det ved å bygge nye 

selv. Inge er proskjekteleder for 

snekkergjengen som har etablert seg på låven. 

De har lovet å produsere 10 stykk og de har 

vært så fine på det at de lager de i impregnerte 

materialer. Når vi påpeker at det blir dyre 

benker så blir redaksjonen møtt med taushet. 
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Havnegruppa 

er i gang. Det er store dimensjoner i det de 

arbeider med. De to store sikringsankrene de 

legger ut er i tilfelle det blir mye vind. De har vi 

lånt fra Bredalsholmen Dokk og 

Fartøyvernsenter. Vi kan jo tenke oss hvilket 

stort press det vil bli på brygge og båter om det 

blir sterk vind fra vest eller nord. Disse 

ankrene vil sikre at bryggene blir på plass. 

Ankrene har andre dimensjoner enn en typisk 

paraplydregg på 1,5 kg fra Biltema. 

 

 

 

 

 

 

Usannheter (fast spalte) 
Det er kommet en klage som gjelder omtalen av 

Prammen «Fruen». Dette nr. av nyhetsbrevet 

blir så langt at vi vil gå mere i detaljer i neste 

nr. 
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Terrengkarusellen 
20. og 21. juni ble det arrangert den årlige 

Terrengkarusellen på Bragdøya. Dette er et 

tradisjonsrikt terrengløp som samler mange 

mosjonister. Bragdøya Kystlag var ikke 

arrangør, men våre lokaliteter og service fra 

oss ble benyttet. Det var mye folk på øya disse 

dagene, og det gir jo selvfølgelig gode inntekter 

til våre skyssbåter og til kafeen vår. 

Sekretariatet med start og mål var etablert på 

Hjemmejordet ved gårdsanlegget, og løypa var 

den «Blå» løypa rundt øya. 

 
 

 

 
 

Sånn 
ser det ut i kjøkkenhagen opp ved låven. Som vi 

har skrevet før, har Møvig skole etablert en 

kjøkkenhage og kystlagets medlemmer har fått 

tilbud om å disponere noen pallkasser med 

jord i. 

Dette blir bra. Lærer Leif har gitt signaler om at 

til høsten vil elever i faget «Kulturarv» fordype 

seg i emnet «mat fra egen hage». 

 
 

Samarbeid med Møvig skole 
Det er skoleferie nå, men vi rakk å lage et 

planleggingsmøte før lærerne reiste på ferie. På 

grunn av pandemien har ikke elevene i 

arbeidslivsfag kommet opp til eksamen de siste 

par årene. Etter all sannsynlighet vil dette skje 

etter neste skoleår. Det må vi forholde oss til 

slik at undervisningen må ha fokus på at 

elevene oppnår et faglig nivå det kan lages 

eksamen ut ifra. Vi vil bruke sommeren til å 

finne gode prosjekter, men bygging av ny båt 

og restaurering av eldre båter vil fortsette. Vi 

vurderer også å bygge ei gamme inne på øya 

som vil fungere som base for skolens 

aktiviteter. Om medlemmer har gode ideer til 

gode faglige prosjekter så tar vi de imot med 

takk. 
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Rett før  
dette nummeret av nyhetsbrevet ble sendt ut 

hadde vi en stor begivenhet. 28. juni gikk Filip 

Udø opp til fagprøven på Bredalsholmen.  

 
Fagprøven hadde fokus på bygging av ei 

skyveluke på Sognvår etter antikvariske 

prinsipper.  

 
Det ble en stor dag, for nå kan Filip titulere seg 

som båtbygger med fagbrev. En stor dag var 

det også for Håkon som har vært læremester 

for Filip i læretida. 

Vurdering ble gjort av Jens Aksel Hansen 

prøvenemd, Lars Grønvold formann i nemda, 

Roald Tønnesen Agder Tresenter.  

 
 

Museumshavna på Odderøya 
Vi har en avtale om å legge noen av våre 

verneverdige båter i museumshavna på 

Odderøya. Dette er klinkbygde trebåter som tar 

seg godt ut. Det er bare det at de som seiler 

båtene har en genuin tro på at båtene skal gå 

for egen maskin den lille strekningen fra 

Bragdøya til Odderøya. Som regel går det ille, 

og det gjorde det i år også. Det gikk bra ei 

stund, men så måtte de taues resten. Det var 

imidlertid ingen sure miner av den grunn. Det 

ble jo en fin tur. 
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Jacob og nye seil 

 
Seilene vi har sydd er nå testet litt, og vi gir 

dem karakteren «bestått». Vi har noen 

justeringer på båten, men mest av alt vil vi 

bruke erfaringen fra seilingen til å justere form 

og utførelse til neste gang vi syr seil. Vi må nok 

legge på litt bue i underliket på både storseil og 

fokk. Om busen i seilene er riktige vil vi snart 

erfare. Det fine var at «Jacob» balanserte fint 

med den seilføringen. 

Kanskje seilsying er en kursaktivitet som vi kan 

organisere til vinteren. Vi trenger å bli gode i 

dette faget. Vi har hatt et godt samarbeid med 

«Seilservice» v/Mikal Henriksen i denne 

prosessen, og han vil fortsette med å gi oss råd 

når vi skal sy nye seil til sjektene våre.   

 
 

Om du spør 
Ove dag om du kan få ei omvisning i MS Høllen 

så blir han overlykkelig. Han tar deg 

selvfølgelig med ned i maskinrommet som er 

nymalt og oversiktlig. Her er alt på stell med 

ledninger og kabelbaner i system og blanke 

isolasjonsplater under dørken. Det har vært en 

svær jobb å komme dit de er i dag, men som 

Ove Dag sier: «Det er verd det». 

 
 

Frank 
Dovland har lovet at handicaptoalettet blir 

ferdig før stevnet. Som vi har skrevet før så er 

vi pålagt å ha dette toalettet fordi vi må frigi et 

toalett til personalet. Det er forståelig da de 

jobber med servering og matbehandling etc. 

For de som ikke vet det så er det nye toalettet 

satt opp mellom traktorgarasjen og småbåtbua. 
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Terminliste:  
- 25. juni til 7. august: sommeråpent på 

Bragdøya. Kaféen er åpen fra 11-19. 
(kan reguleres noe etter været) 

- Medlemskveld fortsetter hver tirsdag 
frem til landsstevne. Avgang Lumber kl 
18:00, retur ca 21:30.   

- Ravnedans 6. juli 
- Torsdag 21. til til søndag 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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