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Organisering av grupper i kystlaget 

Vi har to ulike typer grupper i kystlaget: Aktivitetsgrupper og arbeidsgrupper.  

Gruppene er definert på følgende måte, jfr. styremøte 27.11.17 – sak nr. 69 

Aktivitetsgrupper er knyttet til aktiviteten i kystlaget. Gruppene skal levere årsrapport, 

planer og budsjettforslag til styret innen årets utgang. Årsrapportene legges frem for 

kystlagets årsmøte. Gruppene velger en leder eller talsperson til å representere gruppen 

utad. Aktivitetsgruppene er åpne for alle medlemmer. 

Arbeidsgrupper (ev. driftsgrupper/prosjektgrupper) vil ha spesielle arbeidsoppgaver og 

eget mandat. Det er styret som oppnevner representanter og fastsetter mandat til slike 

grupper.  

Representanter for grupper i kystlaget kan, når det er behov for det, kalles inn til styremøter 

og gis tale- og forslagsrett. 

 

 

  



Lister 

 

 

Det har vært god aktivitet i hele 2018. Vinteren ble brukt til å lage ny motorkasse, dette var 

en del arbeid. 

Våren gikk med til vedlikehold som skraping, lakking og maling. 

Båten er brukt til fine seilturer og opplæring med den nye motoren. 

Deltok som vanlig på Vet Seil. 

Vi har hatt kurs i vinter klargjøring av båten. 

I høst oppdaget vi noe råte i dekket akter, når vi begynte å rive her ble det bare mer og mer 

råte som kom til syne. Dette har vært en tidkrevende jobb med fjerning av dekk og kappe 

rundt akterlugaren. 

På denne restaureringen må vi ha inn kyndig hjelp 

Godt miljø i gruppa. 

Karsten Løvdal 

  



TAUSA 

 

 
Vi startet sesongen 17/4 ved at Willy P. tok av presenningen som ble lagt på loftet og rør bak 
låven. 
26/4 forhalte vi Tausa til Dagmars gamle plass. Willy skiftet kjølevannsslange. 
6/5 rigget vi opp rundholt og hadde store planer for sesongen. 
Jeg ble syk og andre måtte endre planer så Dagfinn ble mye alene om å se etter båten. 
 
Først  7/8 skar vi inn seil, men i et kraftig uvær blåste klyveren i stykker.  
15/8 ble den levert til M. Henriksen for reparasjon. 
20/8 Tausa på slipp. Vi skiftet småanoder (de store ble beholdt). Nytt sjøvannsinntak og 
dieselfilter. Skroget ble stoffet og malt.  
22/8 var klyveren reparert og Tausa klar for VetSail. 
25/8 VetSail og en nydelig dag på fjorden med mange vakre skuter. 
16/10 Opplag ved småbåtbua. Dagfinn og jeg brettet og stuet vekk seil på loftet. 
23/10 Møte om Tausas fremtid og lading av batteri. 
24/10 koblet fra sjøvannsslange og kjørte 2 bøtter ferskvann og 1/2 bøtte med 50% 
frysevæske gjennom systemet. Drenerte dieselfilter. Frysevæskeblanding, i WC og vask. Lagt 
igjen litt frysevæske i toalett tank, vask og toalett. 
Med hjelp av RIO og Dagfinn rigget vi til for vinteren med Vestavinds gamle presenning som 
nå synger på siste verset.  
Vi har råte i kahyttak og fordekk, men jeg tror det kan repareres midlertidig. 
 
Jeg tror det hadde vært en fordel om det var en overstyrende gruppe for de store båtene, slik 
at en skute ikke blir liggende i fortøyningene fordi en skipper er syk. 
 
For en bedre sesong neste år! 
 
Gabriel Solem 

 

  



Dagmar 

  

Dagmar lå i vinteropplag i bukta på Bragdøya fram til april. Våren gikk med til reparasjoner 

av skader etter at  Dagmar kom i drift og gikk på grunn da brygga i Nodeviga ga etter i sterk 

vind og mye sjø høsten 2017. På slippen ble skroget gjennomgått, stoffet og malt. Nytt ror og 

rorkult ble laget og montert. Motoren måtte ha ny starter og dynamo, og det elektriske 

anlegget ble reparert.   

Det ble oppdaget noe råte i dekket i bakkant av overbygget. Overbygget må demonteres før 

reparasjon. Slippsetting og reparasjon er planlagt tidlig vår 2019. Det må også vurderes om 

akterstevnen, et bord i skutesida og noe av rekka må utbedres/skiftes om ikke for lenge.          

Dagmar var klar til bruk i juli, og lå utstilt i museumshavna i Nodeviga fra juli til september. I 

løpet av sommeren ble det noen seilturer, og på flere tirsdagskvelder seilte Dagmar med 

kystlagets medlemmer. Dagmar deltok i vetsail i slutten av august uten topplassering. 

Dagmar har fast plass i museumshavna i Nodeviga. Havna er god fra de fleste vindretninger, 

men kraftig vind og sjø fra sørøstlig retning  skaper problemer.  Brygga og fortøyninger er nå 

forsterket, og ekstra førtøyninger er klar for bruk ved ugunstig vind.       

 

Sigbjørn Ubostad           

 

  



Nesebuen 

 

God fremdrift spesielt i løpet av høstsesongen. Master og rigg kom tilbake fra Bredalsholmen 

ferdig sandblåst og malt med Zink. To strøk Jotamastic samt mastegul ble påført på 

Bragdøya, og mastene er nå tilbake på båten. Motoren er satt på plass og koblet til 

propellaksel. Her ble det benyttet noe ekstern arbeidskraft for å få arbeidet gjort. Nesbuen 

har hele året gjennom ligget fortøyd på Bragdøya.  

Etter som undertegnede ikke har fått noen utmeldinger fra gruppa, så har Nesebugruppa 

som ble etablert i 2017, også i 2018 bestått av følgende medlemmer: Geir Buås, Thorbjørn 

Mørch, Helge Quidding, 

Georg Simonsen, Eivind Løvdal, Espen Buås, Willy Pedersen og Kjell Berge. 

Aktiviteten i gruppa har i løpet av året vært begrenset. Om enn har Georg Simonsen jobbet 

godt bland annet sammen med innleid mekaniker i forbindelse med montering og 

oppretting av motoren. 

Båten ble dekket til med pressendinger før snøværet satte inn. 

Pengene som ble innvilget, kr. 100 000.- fra Vestenfjelske Bykreditts Stiftels, er nå utbetalt til 

kystlaget. 

 

Geir Buås 

 

  



Pil 

 

Mange dugnadstimer har gått med i 2018. I tillegg har begge båtbyggerne gjort en betydelig 

innsatts. 

Pil ble slippsatt høsten 2017. Be stående på slippen til våren 2018. 

På vårparten 2018 ble hun sjøsatt. På ny slippsatt høsten 2018. 

Det ble funnet en del råte i dekket og på fundamentet til styrhuset. Flere  dekksplanker 

måtte skiftes og fundamentet måtte repareres. Råtne planker ble fjernet av medlemmene i 

Pilgruppa. Nye planker ble tilpasset og festet av båtbyggerne. (Håkon og Jonatan.) Dekket ble 

drevet og kittet. Jørn tok jobben med å slipe ned og lakke dekket. Påbegynt oppussing på 

skutesidene. Båten ble stoffet før sjøsettingen våren 2018 

Etter sjøsettingen oppdaget vi en betydelig lekkasje mellom kjølplanken og planken ovenfor 

forut i bauen  på styrbord side. Lekkasjen ble drevet fra innsiden i påvente av utskifting av 

bordganger ved neste slippsetting. 

Etter slippsettingen høsten 2018 har vi fått laget nytt fundament som rammen til den nye 

motoren kan hvile på. Motoren er nå tatt om bord og satt på plass. Pilgruppa har deltatt i 

arbeidet med tilpassing av motoren. I tillegg er mye arbeid med motoren gjort av Geir og 

Torbjørn. 

I skrivende stund (31.01.2019) er det utført en god del arbeid som vi vil komme tilbake til i 

rapporten for 2019.01.31 

Vi nådde ikke målsettingen om å ta båten i bruk i 2018. Men vi ser det som realistisk at vi 

skal få båten klar til bruk sommeren 2019.01.31 

 

Sverre Gregusson 

 

  



MS Bragdøya 

 

MS BRAGDØYA ligger som kjent i opplag hele vinteren der det gis god anledning til diverse 

vedlikeholdsarbeider om bord i båten. Motorene fikk sitt vante kos og stell stort sett hver 

tirsdagskveld. Ei pakning her og en O-ring der blir skiftet ut for i størst mulig grad å være 

rustet for kommende sesong. 

Nytt i 2018 var blant annet en ferdigredigert sikkerhetsinformasjon som nå er lagret på PC´n 

om bord, og spilles av over PA-anlegget. Dette er meget nyttig, ikke minst det at vi nå har den 

tilgjengelig på fem språk. Infoen ble selvsagt meget godt mottatt blant våre utenlandske 

gjester. 

Ellers var det tilfredsstillende drift hele sesongen. Antall passasjerer i badebåtruta var 3270, 

mens vi hadde 3069 charterpassasjerer, totalt 6339 passasjerer. Det er utført ordinært 

vedlikehold iht. vedlikeholdssystem. Årlig besiktigelse med inspeksjon av 

Sjøfartsdirektoratet ble utført i desember uten pålegg. Båten fremstår som meget 

presentabel. 

Det ble i løpet av sesongen innsendt en RUH (Rapport Uønsket Hendelse) 

 

Geir Buås 

 
 

  



småbåtgruppa 

Vi har i 2018 forsøkt å økonomisere på driften i småbåtbua for at det skal være 
overkommelig for de som er aktive der. Reparasjoner og lettere pussing før oljing og stoffing 
har blitt prioritert i forhold til pussing og skraping til ren ved. Vi klargjør heller ikke flere 
båter enn vi regner med å bruke og forsøker å rotere litt på dem år for år. 
 
Vi har i år også hatt to rosjekter, Åvik og Trygve Lie i Museumshavna i Nodeviga. Vi har også 
hatt Augland ved Pers brygge i Auglandsbukta samt flere ved småbåtbua i tillegg til puttene. 
 
Det er en er en utfordring å holde alle i trygg stand for store og små. Til det skulle vi gjerne 
hatt flere never. Særlig årer, tiljer og rigger henger etter.  Mannskap fra RIO gjør en god jobb 
på puttene som blir heftig benyttet og er veldig populære og dermed utsatt for mye slitasje 
hver sesong. 
 
 Vi har fått en bedre løsning for vinteropplag i sheddet med plastvegger. Vi har fått mer 
verktøy (merket BLÅTT !).  Vi rydder stadig i flytevester, årer og annet utstyr.  Vi kan alle 
være flinkere til å legge årer tilbake i rette hyller, henge vester på riktige knagger, og sette 
verktøy og malingssaker i redskapsrommet hvor de hører hjemme. 
  
Vi har følgende båter i Naustet som vi bør ta til Småbåtbua til våren: Spekulasjonen, Trygve 
Lie, Jan, Peder og Takle.  
 
Det er ønsker om at vi skal ro, padle og seile mer i neste sesong. I den forbindelse burde vi 
gjøre klar Takle som er en ro-/seilsjekte. 
 
Vi ser fram til en ny, aktiv sesong! 
 

Gabriel Solem 
 

 

 
V: Vårpuss med optimisme          H: Betenkte, men fremdeles optimister 

 
 

 

 



 

Rolivgruppa 

Vi satte ut hesten uke 21, og rodde den til Saltebua. En tirsdag rodde vi rundt Øya. 

Vi har hatt to sommerturer. En i uke 26, og en i uke 31. Vi var ca syv stk. Vi overnattet, og 

noen var på besøk og reiste igjen. 

På høsten tok vi den opp og vasket den grundig.  

Karsten Karstensen 

 

 

Motorbua 

 

 

I 2018 har det vært stor aktivitet i Motorbua. 

Vi har konsentrert oss om følgende: 

 Bygget eget rom til kompressor 
 Bygget nye hyller 
 Malt vegger 
 To motorer er malt opp og satt på plass i utstillingen 
 Jap 5 – motor (motor til to-hjulstraktor) er restaurert 
 Den store Wichmann- semidieselmotoren er under reparasjon 
 Ellers ryddet og systematisert i utstillingen  

 
 

Tore Berntsen 
 



Grønningengruppa 

 
 

Fyret var åpent med vertskap i 7 uker i skolens sommerferie. Vår/høst ble fyret leid ut ca. 

11-12 ganger til ulike grupper. Mange dugnadstimer av Kystlagets medlemmer med hjelp av 

arbeidsprosjektene på Bragdøya sørget for tilrettelegging og godt vedlikehold på fyret.   

Det ble arrangert turer med dugnad både på dagtid, kveldstid og i helger. Overnattingstur 

med St.Hansfeiring  24-25/6 samlet mange. Planlagt høsttur med overnatting ble avlyst pga. 

dårlig vær. 

 

Med masse sol og varmerekord lå alt til rette for rekordbesøk i 2018, men slik ble det ikke. 

Sommeren hadde jevnt godt besøk, men utleie vår og høst viste nedgang. Antall 

overnattinger er anslått til ca. 700. Skjerpede regler for personfrakt er en grunn til redusert 

besøk. Noen med egen båt kommer ikke pga. bølgene i havna etter Fjordcat. Kanskje det er 

tid for mer markedsføring?  

 

Årsmøte i Grønningengruppa ble holdt i februar med 10 frammøtte. Alle i ansvarsgruppa 

ønsket å fortsette, og Inge Tjøm, Øystein Sæbø og Sigbjørn Ubostad (leder) ble gjenvalgt i 

styringsgruppa.  

 

Brannvesenet hadde tilsyn på fyret 2/7-18. Ingen avvik. Kystverket hadde befaring 31/5-18 

i forbindelse med utarbeidelse av forvaltningsplan. Vi fikk honnør for vårt arbeid på fyret.  

 

Arbeid utført i 2018:  

 Utvendig Innvendig 
Fyrbygning -litt maling på vegger, dører og 

vinduer.  
-vårrengjøring med vask av 
jordslag tak/vegger etter fukt 
(kondens) i løpet av vinteren 
-skrapt og malt etter behov 
-revet golv i stue i 2.etg. pga. 
råte 
- kjøpt inn, høvlet, frest og 
fraktet ut materialer til golvet i 
stua. 



Assistentbolig -litt maling på vegger, dører og 
vinduer  

-vårrengjøring med vask av 
jordslag tak/vegger  
-skrapt og malt etter behov   

Uthus -malt etter behov 
-reparert lufterør fra do 

-vårrengjøring 
 

Øvre naust - malt etter behov - vårrengjøring  
Nedre naust -reparert, kittet, malt og 

montert vindu i gavlen mot NØ 
- vårrengjøring 

Utearealer -ryddet og fjernet søppel på hele 
øya 
- diverse murarbeid, maling og 
reparasjoner 
- diverse reparasjoner på 
brygger og fortøyning 

 

 

 

Sigbjørn Ubostad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Villsaulaget 

 
32 sauer overvintret fra 2017-2018. Sauene fikk 39 lam. Vi sanket inn 71 dyr på 
vårsankingen i juni for klipping, vaksinering og merking med god hjelp fra Rune og hundene. 
Vi fikk noen klippeskader på sauene på vårsankingen, noen av dem ble sydd og ble sluppet 
uten bjelle for å la sårene gro best mulig. 
I løpet av sommeren måtte en av de eldste søyene skytes da hun hadde brekt det ene beinet. 
 
I oktober var det høstsanking. Vi fikk igjen hjelp av Rune og hund. 
3 lam ble tatt ut som livdyr og ble sendt ut på øya sammen med de andre. 2 lam ble med 
hjem til Eivind, resten ble sendt til Jens Eide i Lillesand. 
De som ble sydd på vårsankingen ble sjekket nøye og fikk på bjelle igjen ved utslipp på 
høsten. 
Sauene ble fraktet puljevis med båt over til Augland hvor de ble lastet på bil og kjørt til 
Lillesand. 
Det ble sluppet ut 32 friske og fine dyr etter høstsankingen. 
Det har vært regelmessig tilsyn med sauene gjennom hele året, og dette gjøres på omgang av 
medlemmene.  
  
Produkter i 2018 
Vi har som vanlig fått både garn, skinn og kjøtt fra sauene. Garnet er flott og vi har solgt både 
til medlemmer og på arrangementer. Skinnene var fine som vanlig. 
 
 Styret/Ledergruppa har i 2018 bestått av: 
Annemor Sundbø                                                            Valgkomité: 
Øyvind Nese                                                           Tor Egil Døviken 
Tone Andersen                                                            Cathrine Tjemsland 
Eivind Reinertsen 
Trine Bonde Olsen 
  
Medlemmer 
Vi har hatt litt ut- og innmeldinger i år også men medlemstallet er stabilt rundt 50. 
  
Økonomi 
 Vi er fortsatt avhengig av dugnadsarbeid for å drive som vi gjør. Vi får produksjonstilskudd 
fra Staten og sammen med salg av produktene våre utgjør dette inntektene våre. Utgiftene 
våre er til utstyr som er nødvendig for driften, slaktingen, fôr og leie av gjeter/hunder 
 

Trine Bonde Olsen                              

 

 



Ukulelegruppa  

Høsten 2009 (oktober) var første gang det ble arrangert 

ukulelekurs i regi av Bragdøya kystlag. Det var ei helg på 

Grønningen fyr, under ledelse av visesanger Eva Olivia 

Samuelsson fra Gøteborg. Fra 2010 er det Normann Liene som har 

hatt ledelsen og vært inspirator, helt fram til denne dag. Noen av de 

som var med ved oppstart har gitt seg, mens andre er kommet til. I 

2018 har gruppa som oftest hatt rundt 15 faste deltakere. Enkelte 

ganger flere, andre ganger færre. 

Det er ukuleleøving i kaféen på Bragdøya siste torsdag hver måned, 

kl 18-21.30. Bragdøyabåt fra Auglandsbukta. Båtførere har stort sett 

vært Sigbjørn U. Enkelte ganger har andre hjulpet oss ut til øya, 

Rasmus, Jon og Helge Q.  

Kake vil vi gjerne ha til kaffepausen. Kakebakingen går på omgang, 

uten problemer. 

De månedlige ukuleleøvingene er ukulelegruppas hovedsak, med et trivelig miljø og god 

stemning. Normann driver oss gjennom et godt program hver gang, med jevnt tilsig av nye 

sanger og ukulelegrep.  

Spørsmål om å delta på kystlagets Visetreff hver høst, blir alltid godt mottatt av 

ukulelegruppa. Det er gøy å være med der! Vi vil gjerne vise for Eva Olivia at ukulelegruppa 

på Bragdøya fortsatt er aktiv. For andre gang ville visetreffkomitéen dette året at 

ukulelegruppa skulle synge og spille på brygga en liten halvtime før konserten, både fredag 

og lørdag. Ukulelegruppa fikk god hjelp av visesangere som deltok på seminaret. Dette 

innslaget setter konsertpublikummet tydelig pris på når de nærmer seg Bragdøya, i 

Bragdøyabåten eller MS Bragdøya. Og til fornøyelse for de som allerede befinner seg på 

brygga. 

Nytt høsten 2014 var at ukulelegruppa sammen med «Eldre herrer med dame og Bjarne» 

arrangerte sang og spillkveld i kaféen i Saltebua for kystlagets medlemmer. Også med noe  

allsang. Denne høsten 29. november, var det tid for en slik sang- og spillkveld igjen.  Vi var 

25-30 stykker som hadde en koselig kveld i kaféen på Bragdøya. Å kunne samarbeide om et 

slikt arrangement på Bragdøya, er et høydepunkt for ukulele-   gruppa. De fleste i «Eldre 

herrer med dame og Bjarne» var med i ukulelegruppa ved oppstart. Kjell Hamre, som er en 

av de «Eldre herrer..», var initiativtaker til ukulelegruppa (2009). 

I november arrangerte Søgne kystlag nybegynnerkurs i ukulelespill, og medlemmene i 

Bragdøya kystlag ble invitert med. Kursholder var Normann Liene. Kurset ble holdt hos 

Inger og Thoralf Storaker, på gården deres i Songdalen. To «nye» ukulelespillere fra 

Bragdøya kystlag deltok på kurset.  

Det er et godt samarbeid på ukulelefronten de to kystlagene imellom, gjennom året. 

Kristi Bente Tjomsland 



Vevgruppa 

 

Vevgruppa har i 2018 hatt 5 faste vevere pluss et par som har vært til og fra. Vi fikk to nye 

vevere i 2018 – det setter vi stor pris på. Produksjonen på loftet er stor og nye vevere gleder 

seg over resultatene av tålmodig innsats. 

  

Komiteen som tar lederansvar på loftet består i år av Annemor Sundbø, Ida Marie Hellenes 

og Wenche Waage. Vevgruppa er under stadig opplæring og nå er vi så heldige at vi har fått 

Ida som fast vever på loftet – hun er utdannet vevlærer og kan av den grunn hjelpe oss 

nybegynnere når Annemor er opptatt på annet hold. 

 

Vi har nå planer om å utvide ”horisonten” vår fra kun å veve med filler. Nå i vår skal vi øve 

oss på ullveving med skyttel og til høsten skal vi veve pledd av garnet fra sauene på øya. Det 

gleder vi oss stort til.  

 

Vi har ett ønske i forhold til budsjettet. Vi ønsker oss fremdeles et bedre 

oppvarmingsalternativ enn byggtørker. Er det mulig å få handlet inn et par panelovner som 

kan programmeres til å kople inn hver tirsdag formiddag. Tilsvarende den de har montert i 

trappa opp til modellbyggerverstedet? Det er vårt store, lille ønske fra vevgruppa. 

 

Wenche Waage  

  



Kursvirksomhet 

 

Det har vært registrert til sammen164 kurstimer i 2018.  

Følgende tirsdagsaktiviteter er organisert og annonsert som kurs:  

 Seilduksøm 
 Brikkeveving 
 Hardangerlefser 
 Vinterklargjøring store båter 
 Knivskaftlaging for nybegynnere 
 Knivkurs for viderekommende 
 Skinnfellsøm 

Andre aktiviteter organisert som kurs:  

 Arbeid med Lister  
 Ukulelespilling 

 

KNIVKURS 

 

Vårens knivkurs var en fortsettelse av temaet der fokus var tradisjonell norsk form.  Bruk av 

materialer og verktøy i utformingen, og bruk av sammenføyningsmidler og pauting har vært 

viktig. 

Høstens to kurs for nybegynnere og viderekommende har hatt fokus på effekter i knivskaftet 

som eksempelvis innlegging av sølv, vulkanfiber og andre effekter.. Kursene har definitivt 

flyttet kvaliteten på håndverket flere skritt framover. Kursen ble holdt på loftet i Småbåtbua. 

Kursen har hatt god nytte av modellverkstedet 

Vi har hatt 16 kursdeltagere i 2018. Instruktør er Tom Andresen og Kristin har vært 

ansvarlig for registrering.  

 

Tom Andresen 

 
       



Trakteringsgruppa 

 

 
 Trakteringsgruppen har i 2018 bestått av: Åse Quidding, Helge Quidding og Ingeborg 
Andersen.  
Gruppen har hatt ansvaret for 16 arrangementer med et gjesteantall fra 8 til ca 200. Alle våre 
fasiliteter har blitt benyttet til de ulike arrangementene  
Det skal ikke stikkes under en stol at året 2018 var svært krevende, der mye arbeid ble delt 

på noe få frivillige. Vi har dog fått god støtte fra vår kontormedarbeider med alt som har med 

avtaler og kontrakter å gjøre  

 
 For å få til denne trakteringstjenesten, er vi avhengige av folk både om dagen til innkjøp, 
bringe ut varer, forberede trakteringen, rigging og mye mer. Om kvelden trenger vi folk som 
kan kommer ut og servere, betjene baren, vaske opp og rydde. Noen av arrangementene har 
i sin helhet vært på dagtid. Den store utfordringen har altså vært å skaffe nok folk på dagtid, 
noe som har vært vanskelig og derfor krevende for de få som påtok seg dette.  
Etter oppsummering av siste sesong så vi da etter alternative løsninger, og en var å vurdere 

å profesjonalisere selve matproduksjonen. Etter å ha jobbet med denne ideen en tid, tok vi 

kontakt med Øyvind Nese som vi kjenner fra tidligere arrangementer i kystlaget, og også 

som kokk på tokt med M/S Sjøkurs. 

 
 Etter møtevirksomhet og forhandlinger, ble det laget et avtaleutkast for en ny 
trakteringsmodell som ble fremlagt for styret. Modellen går ut på at Øyvind Nese påtar seg å 
være kokk for de arrangementer vi bestiller ham til. Tjenesten innbefatter all innkjøp av 
råstoffer til matproduksjon for det enkelte arrangement, samt å lage maten og servere.  
Kystlagets trakteringsgruppe vil sørge for folk til bar, rigging i Saltebua, rydding og oppvask.  
 

Helge Quidding 

  



Kjøkken og søndagskafé 

Ansvarlig for kjøkken har vært Kari Wigstøl (frem til juni), Jorun Wigstøl og Åse Quidding. 

Søndagskafé 

18 søndager i perioden 6. mai til 2. september ble bemannet på dugnad av velvillige 

medlemmer.  Det er praktisk, og også hyggelig å være to personer til å ta seg av denne 

oppgaven.  Kaféens åpningstider var fra 11:00 til 15:30, og vertskapet holdt åpent ut over 

disse tidene ved behov.   

Sommerkafé 

I periode da badebåten gikk (utenom NA-leiren), hadde vi i tillegg sommerkafé mandag til 

fredag med lønnet kafévert fra 11:00 til 18:30.  Under NA-leiren var kaféen åpen fra 09:00 til 

18:30 med eget personell.  

Kjøkken 

På grunn av enkelte ekstra store arrangementer var det behov for større kokekapasitet, og 

to store suppegryter med egne propanbrennere ble innkjøpt.  Kjøkkenet fungere bra, men 

det er trangt og utfordrende ved store arrangementer på grunn av plassmangel både for folk, 

utsyr og til matproduksjon. 

Utfordringer/kommentarer 

Utlån av båter er en utfordring, da kafé-betjeningen ikke har kapasitet til å håndtere dette i 

tillegg til vaffelsteking og salg over disk.  

Tilbakemeldinger fra publikum er veldig positive, men man stiller seg undrende til at det er 

stengt på lørdag. 

Tilsyn med toalettene er skysskarens ansvar. 

 

Åse Quidding 

  



Gerrards villa 

Retningslinjer for bruk 
Det ble laget nye retningslinjer for sesongen 2018: I disse inngår at det bl.a.  skal forefinnes 

navneliste hver natt det er overnattingsgjester i villaen.  

Utleie 
Villaen vært utleid omtrent 61 overnattingsdøgn i 2018. I tillegg til disse kommer det div. 

arrangementer på dagtid.   

Kystlagets egen bruk 
Villaen var i bruk, og fullt besatt, under visetreffet, i bruk under NA-leiren, på dagtid under 

julemarkedet og ved noen dugnader i laget. Driftsgruppa, dvs. Jorun Wigstøl, Hege Th. 

Syvertsen og Kari Wigstøl har hatt tre arbeidsdager samt div. ettermiddagsøkter knyttet til 

villaen. 

Kari har høsten 2018 gått ut av driftsgruppa.  Vi takker for det hun har bidradd med. 

Vedlikehold og utbedringer 
Det er plantet påskeliljeløk i bedet utenfor. Alt annet spises av sauene. En del av den gamle 

søppelfyllingen er fjernet, men det er fortsatt mye igjen. Det kommer til stadig opp glass, 

metallbiter og annet skrot.  Kari har forsøkt å få parkvesenet til å ryddet dette bort, foreløpig 

uten hell.  

Mye utstyr forsvinner dessverre fra huset. Kjøkkenting, dyner, puter og håndklær mm.  Vi 

finner ikke ut av hvor det blir av. Det settes også ting igjen, som vi slett ikke har bruk for.  Vi 

bærer til gjenbruk eller kaster: pynteting, klær, badesko, krus, matvarer, flasker og søppel 

som skulle vært tatt med. 

Noen mindre reparasjoner og utbedringer har blitt gjort løpende, boende gjester til tross. 

Innkjøp for å utbedre små og større mangler; madrassbeskyttere, dyner, innleggs puter, flere 

sengelamper, leselamper til stua og div. kjøkkenutstyr er utført. 

Renhold er viktig ved utleie, og vi sliter litt med å holde god standard.  Puter/trekk til 

kurvstoler og sofaer i stua må tas av og vaskes flere ganger i løpet av sesongen. Kjøleskapet 

er vasket utallige ganger, da gjester og besøkende har lett for å glemme rekerester. 

Hege har malt peisen.  Det er en utfordring å holde den fin i og med at den lett ryker. 

Sigbjørn har vært så tjenestevillig og spurt oss om en liste over ting som må utbedres før 

sesongen 2019.  En takstein på taket mangler, div. gulv må ha nye malingstrøk, verandaen 

oppe må skrapes og males.  Det er en del «småkryp» i treverk på div. møbler, mye små hull 

og spon sees.  Kan det sprøytes eller behandles på annen måte?  Vi setter pris på dette 

initiativet og hjelpen fra Sigbjørns folk. 

 Jorun Wigstøl 

 

  



Thaulows hus 

 

Gruppen har i 2018 representert organisasjonene: 

Bragdøya Kystlag  Helge Quidding (leder) 

Christianssands Byselskab Bjørnar Knapstad (nestleder) 

Fortidsminneforeningen Ellen Wiese-Hansen (kasserer) 

Bragdøya Kystlag  Wenche Irene Hamre (referent) 

Kristiansand museum Thale Christiansen 

Det Dramatiske Selskab Elin Gerard  

Wergelandselskapet  Bjarne Marcussen 

Sørnorsk filmsenter A/S Kirsten Bonnén Rask  

Fortidsminneforeningen Dag Olaf Torjesen  

I perioden har gruppen avholdt fire møter, to i Thaulows hus og to i Bentsens hus 

Gruppen har hatt ansvaret for følgende arrangementer i Thaulows hus: 

 Bragdøyadagen med eget kulturarrangement, foredrag, kafé og omvisning. 

 Foredrag i den nye låven om «Ødegårder» v/ historiker Øystein Morten. 

 Julemarkedet med kafe, omvisning og historie. 

Det har blitt arrangert lunchmøte for kommunalutvalget under en befaring av Bragdøya. 

UIA v/Bjarne Marcussen har benyttet Thaulows hus i undervisningsøyemed. 

Kulturgruppen har således oppfylt sine forpliktelser med å legge til rette for 

kulturarrangementer i Thaulows hus, og har allerede planer for nye arrangementer i 2019.  

Kulturgruppen tar vare på husets interiør, tilfører kulturelle effekter, historisk 

dokumentasjon, vedlikeholder møblement, og sørger for at huset er presentabelt for visning. 

Det er behov for utvending vedlikehold av huset (utvendig vask og maling og noe justering 

av takstein), som vi håper kystlaget kan legge inn i sine planer for sesongen. 

 

Helge Quidding 


