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Ekstra nyhedsbrev
Dette ekstra nyhedsbrev udsendes for at gøre opmærksom på de omtalte arrangementer på
Slien, i Rendsborg og ved Nordborg Sø.
Der bliver udsendt et mere fyldestgørende nyhedsbrev først på efteråret med artikler fra disse arrangementer.

Sejlads med ”Tilia” på Slien den 30 / 31. august 03.
Så skal vi atter ud at sejle en tur med ”Tilia”, som bekendt denne gang på Slien.
Vi mødes ved Gottorp Slot kl. 9 senest og håber at have båden i vandet fra lystbådshavnen
kl.10. Derefter går turen via Hedeby Nor, eller så tæt vi kan komme. Og videre til Fahrdorf,
Stexwig, Borgwedel, Luisenlund, Fleckeby, Kielfot Gaf og endelig til Missunde. Her er det
planen, at vi skal deltage i en lysfest. Det lyder som en lang tur, men den er såmænd kun på
8,5 sømil = 15 km. I magelig tempo sejler vi med tre knobs fart, så turen varer kun tre timer!
Hjemturen er enten på slæb efter en motorbåd eller padlende den direkte vej, som kun er
knap 6 sømil. Der overnatningsmuligheder på slottet, på campingplads og i Missunde og Hedeby. Hvor I vil sove, bestemmer I selv.
Der er ikke rejst krav om at vi skal være iført dragter denne gang, men ved den senere sejlads som deltager i den store regatta ved Rendsborg den 5. oktober er det med dragter af
hensyn til TV- optræden. Tænk lige over evt. deltagelse og giv mig besked i Slesvig.
Vi er endnu ikke en fuld besætning (læs: en hel besætning), så de, der ikke står på listen i
Holm skal snarest mulig slå på tråden til Knud. 7445 1075. Betingelse for deltagelse er min.
12 år og man skal kunne svømme.
Med venlig hilsen fra skipperen
Knud Skov Rasmussen

Husk medlemsmøder
Mandag den 1. september kl. 19.00.
Mandag den 6. oktober kl. 19.00.
Mandag den 3. november kl. 19.00.
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En søndag ved søen
I lighed med sidste år – første gang – vil vi forsøge at arrangere et søndagsarrangement omkring Nordborg Slot og Sø. Arrangementet er fastsat til søndag d. 14. september 2003 kl. 13
– 17 under navnet ”En søndag ved søen”. I tæt samarbejde med Nordborg Slots Efterskole
er det Hjortspringbådens Laug og Nordborg Turistforening, der er tovholdere.
Hjortspringbåden kan af naturlige årsager ikke deltage i år. Vi arbejder med en idé om en
romatch på Nordborg Sø mellem Nordborg Roklub og Deutscher Ruderverein Norderharde,
hvis begge klubber finder ideen brugbar. Lauget vil udstille prøvestykkerne af båden og
eventuelt nogle ting fra byggeriet af Nydambåden, der jo er i fuld gang på Lindeværftet. Laugets arbejde med fremstilling af en skindbåd ville også kunne præsenteres.
Både Hjortspringbåden og Nydambåden er produkter af en masse fritidsarbejde/håndværk,
så en sådan søndag eftermiddag i slotsgården skulle gerne være fyldt med aktiviteter, der
giver indtryk af alle de mulige hobbyer, det kan lade sig gøre at få samlet. Vi prøver at få
samlet mange arbejdende værksteder med mulighed for salg. Her tænker vi blandt andet på
smedning, trædrejning, træskæring/hugning, stenhugning, pilefletning, lysstøbning, uldbearbejdning, maling og andre muligheder. Er der gode ideer blandt medlemmerne, så meld jer
eller få nogen til det.
Vi vil meget gerne give plads til aktiviteter for børn – noget med spejderaktiviter og som sidste år noget med bueskydning.
Som sidste år vil vi lægge op til et bagagerumsmarked for private og lokale, så begynd at gøre forberedelser.
Det bliver nu en opgave at få etableret kontaktet til de personer, der har noget at vise frem.
Vi opfordrer også til at interesserede kontakter os – det kan ske ved at rette henvendelse til
Nordborg Turistkontor, Lene Østergård på telefon 74450592 eller Hjortspringbådens Laug på
e-mail pr@hjortspring.dk
Nordborg Slots Efterskole vil stå for salg af noget spiseligt og drikkeligt.
I år har vi samtidig været så heldige, at Sønderjylland Amt holder sit årlige arrangement ”Søens dag” ved og på Nordborg Sø d. 14. september 2003 kl. 12- 17. Interesserede kan komme en tur ud på søen for at tage vandprøver. På land fortælles om biologien i søer og specielt om resultaterne fra Nordborg Sø. Der vil være plancher og forstørrelser af de små dyr i
vandet.
Arrangementet omtales på amtets hjemmeside www.sja.dk – ”Ud i naturen - tag med”.
I det hele taget en søndag i Nordborg med forhåbentlig mange spændende ting at se og deltage i.
Det vil være flot at se så mange af vore medlemmer som muligt ved dette arrangement, der
netop giver os mulighed for at præsentere lauget.
Mogens Steffensen

Nyheder pr. E-mail
Af og til har vi i lauget brug for at sende orientering ud om møder, sejladser og andre arrangementer
uden at vi har stof til et helt Nyhedsbrev.
E-mail er velegnet hertil.
Derfor vil vi gerne have din e-mail adresse, hvis du har en sådan.
Besked om adressen bedes sendt til bonne@post9.tele.dk. (J. J. Kjær Rasmussen).

De, der ikke har e-mail eller ikke ønsker at opgive den til lavet, vil naturligvis få orientering på
sædvanlig vis.
J. J. Kjær Rasmussen
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