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Kalender
Fredag den 5. juni
Medlemssejlads, da det er 10 år siden Tilia Alsie blev søsat i Dyvig.
Se nærmere i invitationen på næste side.

Lørdag eller søndag den 27-28. juni
Testsejlads. Målinger på Tilias afdrift.

Lørdag den 1. august kl. 10.00 – 16.00
Historisk dag ved søen. Se invitation på side 3.

Mandag den 5. oktober kl. 19.00
Medlemsmøde i Lindeværftet.

Lørdag eller søndag den 17-18. oktober
Husflidsudstilling på Sønderborg Slot.

Mandag den 7. december kl. 18.00
Gule ærter.

Sejladsforsøg
Sidste år fik vi gennemført et indledende sejladsforsøg med henblik på at bestemme Tilias afdrift
med og uden en finne anbragt ved skibets forende. Der blev bragt en beskrivelse i nyhedsbrevet nr.3
fra september 2008. Den vejrstation, som blev anvendt til målingerne, var på dette tidspunkt ganske
ny, og vi havde ingen erfaring med at bruge den. Instrumenterne blev derfor aflæst manuelt og værdierne blev nedskrevet på papir. Det betyder, at aflæsningen af for eksempel bådens hastighed og
vindens hastighed ikke bliver målt samtidigt. Idet begge disse størrelser hele tiden ændrer sig, bliver
målingerne mindre nøjagtige. Men det er muligt automatisk at lagre de målte data i computerens hukommelse. Det har vi lært nu, og vi forventer, at det giver langt bedre målinger. Der er nu mulighed
for at gennemføre disse målinger, når båden skal sejle den 5. juni. Hvis vinden er for kraftig, kan sejladsen ikke gennemføres. På den anden side kræver forsøget en passende vindstyrke, for ellers er
der ingen nævneværdig afdrift. Imidlertid er der planlagt andre forsøg. Her skal Tilia slæbes efter et
maskindrevet fartøj på en sådan måde at båden får en afdrift. Dette skal prøves både med og uden
den ekstra finne. Dette forsøg skal gennemføres i stille vejr. Der er således lagt op til to testsejladser.
Den anden kan blive den 27 eller 28. juni.
N. P. Fenger
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10 år med Tilia til søs

INVITATION
Grundlovsdag, fredag den 5. juni 2009 er det 10 år siden, at Hjortspringbåden blev søsat.
Hjortspringbådens Laug inviterer i denne anledning alle til at komme til Dyvig for at
være med til at fejre de 10 år.

Det er fredag den 5. juni 2009, kl. 10.00-15.00 i Dyvig.
Der vil være mange aktiviteter:
Hjortspringbåden søsættes.
Der bydes velkommen og gives en kort orientering om Hjortspringbådens første 10 år.
Der er opstillet udstillingsboder på plænen ved Dyvig fjord.
Her vil der være demonstration af gamle håndværk og husflid.
Der er musik ved en gruppe musikere fra Danfoss Orkestret og fra Augustenborg Harmonikaklub. Nordborg Mandskor synger.
Der er fællessang, hvor vi synger alsiske sange.
Der sælges øl, vand, kaffe, te og kage. Ved middagstid er der grillede pølser.
Medlemmer af Hjortspringbådens Laug sejler med Hjortspringbåden. I anledning af de
10 år er det muligt at tegne medlemskab til Hjortspringbådens Laug. Det koster 50 kr
for 2009. Så kan man komme ud at sejle med båden.
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HISTORISK DAG
ved

Nordborg Slot
LØRDAG
1. AUGUST
Kl. 10.00 - 16.00

3

Hjortspringbådens Laug

Nyhedsbrev

Maj 2009

Hjortspringbådens Laug. Bestyrelsesmøde på Lindeværftet 4/5. Kl.18.00.
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 16-3.
JJKR: Formandens beretning og regnskabet fra generalforsamlingen kommer ikke i Nyhedsbrevet, da det
fylder meget. Det kan ses på hjemmesiden af interesserede.
Skorstensfejeren siger god for vores ovn i mødelokalet, og vil skaffe reservedele og udskifte ovnpladen,
som er brændt i stykker.
3. Ang. jubilæumssejladsen 5.juni: Der kommer et indlæg i Nyhedsbrevet om arrangementet.
7. Historisk dag ved søen 1.august: Der kommer et par nye falkonerer med flere forskellige rovfugle.
Der kommer også middelaldermusik i år.
8. Drøftelse af kalender for 2.halvår 2009:
• Vi deltager i Husflidsudstillingen på Sønderborg slot (dato ???)
• Medlemsmødet 5.oktober: Der er tre laug med tre oldtidsbåde fra forskellige tidsperioder på et relativ lille område – Als og Sundeved. Vi vil invitere en fra Nationalmuseet, til at fortælle om bådudvikling i oldtiden.
(Medlemmer fra Sebbe Als Vikingerne og Nydambådens Laug vil blive inviteret.)
• Endelig er der arr. Gule ærter den 7.december. (Chresten er skaffer.)
For de øvrige punkter på dagsordenen henvises til medlemsmødet.
Anton Johnsen.
sekretær.
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Hjortspringbådens Laug: Medlemsmøde d.4.maj.2009 kl. 19.30.
Jørgen Kjær Rasmussen bød velkommen til medlemmer, til repræsentanter for Jollmands gård og Holm Sogneforening og specielt til formand for Sønderborg
kommunes kulturudvalg Stephan Kleinschmidt.
Stephan Kleinschmidt fik derefter ordet, og han ville gerne fortælle lide om de tanker og visioner, man havde i
kulturudvalget. Byrådets 31 medlemmer er stort set enige om prioriteringerne af de overordnede visioner. Kulturen er et fokusområde, som skal synliggøres. Der er tre fyrtårne: Idræt, musik og historie.
Der er afsat en pulje til driftsmidler på 2 mill. om året. Derudover har vi en anlægspulje på 5.mill. som der kan
søges penge fra. Der er bl.a. bevilliget penge til Catrinesminde Teglværk. Der er mange store fokusområder: Vi
har i området fire slotte. Vi har hertugdømmerne. Vi Museum Sønderjylland med alle dets afdelinger. Vi har
industrihistorien repræsenteret med Catrinesminde og Danfossmuseet.
Af store tidshistoriske perioder har vi 1864 og 1920 og måske Maastrikt traktaten.
Endelig bør vi måske også synliggøre Egernsund kunstnerkolonien.
Der er overordentlig mange muligheder.
Nu har byrådet været rundt for at besigtige alle idrætshaller i forbindelse med et halprojekt. Måske burde vi
gøre det samme med alle de historiske steder/projekter:
Jollmands gård, Hjortspringbådens Laug, Sebbe Als og Nydambåden o s v.
Kulturudvalget bør arbejde med et videre perspektiv ud over 2009/10 måske til 2017.
Men kulturudvalget er afhængige af initiativer fra borgerne, som her fra Hjortspringbådens Laug.
Et andet problem er: Hvordan tiltrækker vi nye, også unge, til de eksisterende projekter?
Vi må gøre noget mere for at synliggøre os både over for borgerne og turisterne.
Derfor er det en nyskabelse med afdelingen ”Kultur og fritid” med mulighed for fornyet indsats for hele området.
Spørgsmål og svar:
Kommentar: Nydambåden har fået 2 x 75.000 kr. fra Ildsjælepuljen. Det har givet et indspark til at komme i
gang med bygningen af båden, men samtidig hjalp det til at flere andre sponsorer trådte til.
Historisk dag ved søen har fået støtte fra kulturarrangement puljen.
JJKR: Kan vi f.eks.få støtte til en fælles brochure for Holmområdet?
SK. Det kan vi arbejde videre med. Jeg vil arbejde for et besøg (måske en temadag) med kulturudvalget til august. Der en bevidsthed om at komme ud fra Sønderborg, som er det naturlige centrum. Men det er vigtigt med
kontakter udefra.
Måske bør vi tage et initiativ over for skolerne og institutionerne, for at implementere de historiske fokusområder der. Måske bør der også støttes med hensyn til kørselsøkonomi.
Vi bør politisk anbefale besøg bl.a. med brochurer m.m.
Jens Chr. Hansen: Her er mange gode indslag til branding af Sønderborg området med et historisk center i
Holm. Men det skal være levende. Jollmands gård kan muligvis arbejde sammen de 3-4 landbrugsmuseer, vi har
på Als. Kan Dyvig havn integreres?
Man kan forestille sig arbejde med ældre både og andre aktiviteter og formidling af
viden – både håndværksmæssig og historisk.
SK. Ja, og jeg kunne måske formidle en kontakt til Museum Sønderjylland om et møde.
Efter kaffen:
JKR orienterer om forskellige arr. Fredag den 5.juni er der 10 års jubilæumssejlads.
Festudvalget arbejder med sagen. Program kommer ud sammen med Nyhedsbrevet.
Også vores jubilæumsskrift kommer ud sammen med Nyhedsbrevet.
Nyhedsbrevet m.m. pakkes den 19.maj og kan hentes på Lindeværftet samme aften.
Resten sendes ud med posten. Den kan i øvrigt ses på hjemmesiden – i farver.
Der bliver sejlet testsejlads d.27.el.28. juni. Afdrift målinger. Besked senere.
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Der arbejdes med sommeråbning på Lindeværftet i ugerne 29-30-31. Kan man hjælpe
med tilsyn én eller flere dage i denne periode kan man ringe til J.J. Kjær Rasmussen.
Der er ” Historisk dag ved søen” den 1.aug.2009.
Anton Johnsen, sekr.
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Næste nyhedsbrev
Det næste nyhedsbrev udsendes i september og eventuelle indlæg skal være indsendt ultimo august.
Indlæg sendes til:
Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 64 49, e-mail LSAndersen@mail.tele.dk

Navne og adresser
Formand:

J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 06 27, e-mail: formand@hjortspring.dk

Næstformand: Niels Peter Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 04 30, e-mail: naestformand@hjortspring.dk
Kasserer:
Knud E. Andersen, Bygtoften 7, Guderup, 6430 Nordborg, tlf. 74 49 12 01, e-mail: kek@andersen.mail.dk
Sekretær:
Øvrige
bestyrelse:
Redaktion:
Lindeværftet:
Internet:

Anton Johnsen, Strandvej 1 E,1. tv, 6400 Sønderborg, tlf. 74 45 62 81, e-mail: antonjohnsen@mail.dk
N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 04 30
Chresten Møller, Hjortspringvej 23, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 84 63, e-mail: stevninghjorn@mail.dk
Inge Skovvang Jensen, Bakken 12, Guderup, 6430 Nordborg, tlf. 75 17 82 89, e-mail i.skovvang@ofir.dk
Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 64 49, e-mail: LSAndersen@mail.tele.dk
Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg
http://www.hjortspring.dk
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