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Sejlads til Kalvø 12. juni
Hjortspringbådens Laug deltager lørdag den 12. juni i åbning af udstillingen ”Fra Stammebåd til Clipper” i Hovedbygningen på Kalvø arrangeret af foreningen ”Det Maritime Kalvø”. (Se medsendte program).
Vi deltager i arrangementet med 1) Tilia Alsie forudsat vejret tillader, at den kan trækkes derover
lørdag formiddag (afgørelsen træffes lørdag morgen mellem kl. 7 og 8 af Knud Skov Rasmussen og
Jørn Jensen., skipper på henholdsvis Tilia og trækbåd)
Søsætning af Tilia sker kl. 7 lørdag morgen. Vi mødes ved Lindeværftet. Der er brug for mindst 20
mand, så vi henstiller til alle morgenfriske at møde op.
Ca. kl. 8 regner vi med at bådene afgår med fra 4-8 mand.
Besætningen til den officielle sejlads skal være på Kalvø kl. 12, så alle er klar til at gå om bord iført
jernalderdragt og med redningsvest.
Der er stillet forplejning i udsigt til besætningen – uden at jeg dog ved, hvad det indebærer.
I løbet af eftermiddagen kan der blive tale om flere rundture med Tilia, idet vi har sagt ja til at sejle
med folk over 14 år derovre, forudsat at de bliver medlemmer og har betalt kontingent.

2)

Vi opstiller i entreen i Hovedbygningen vores egen lille PR- og salgsudstilling under eftermiddagens aktiviteter.

3)

Vi udlåner midterstykket af Tilia, Dans model i plexiglasrøret, plancher på dansk og tysk samt en
spydspids o.l. til deres udstilling indtil 1. oktober. Lars Balleby har arrangeret dette. Onsdag den 9.
juni om eftermiddagen kører 2 biler derover med tingene.
Vi beklager at denne orientering udsendes så sent, men vi har ikke haft mulighed før.
Løbende er orientering udsendt med mail. Hvis du ikke modtager løbende orientering (referater, planer …) må du gerne give mig din mailadresse og jeg vil fremover sende til dig også.
Tilmeldingsliste hænger i Lindeværftet. Vi har på nuværende tidspunkt ikke besætningsmedlemmer nok, ligesom vi mangler folk til morgentjansen. Tilmelding kan også ske til
formand@hjortspring.dk
Venlig hilsen
J. J. Kjær Rasmussen

1

Sejlads i Dyvig / Nordborg sø den 3. juli
Vi er blevet spurgt af Martin Widman fra det svenske produktionsselskab Agaton Film & TV i Stockholm om vi vil deltage i en dokumentarserie om Skandinaviens oldtid. TV-serien produceres for public
service TV-selskaber i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Den skal tilsyneladende være klar til aflevering i slutning af november og den skal sendes i de nordiske lande ved det kommende årsskifte.
Martin Widman har endnu en gang bekræftet, at han med Agaton film & television kommer til Nordborg og laver videofilm med Tilia og os i jernalderudstyr. Sejladserne skal formentlig foregå enten på
Nordborg Sø eller i Dyvig. Martin Widman kommer herned i god tid inden for at fortælle om vores del
af projektet, bedømme hvor optagelserne skal ske, lave kontrakt osv – muligvis allerede i næste uge.
Tilmelding til at blive en del af mandskabet er allerede i gang. Listen hænger på opslagtavlen i
Lindeværftet. Der er ikke fuldttegnet endnu.
Venlig hilsen
J. J. Kjær Rasmussen
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Vagtplan
Ingrid Dall har udarbejdet en vagtplan for perioden fra 1. juli til 1. oktober. Vagtplanen er vedlagt dette nyhedsbrev.

God sommer
Dette var så et lille kort nyhedsbrev for at orientere om de 2 sejladser i juni og juli. Der kommer et
mere udførligt nyhedsbrev i august.
Leif Stig Andersen

